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УКРАЇНА – ПОСТУП

Кононенко П.П. (Київ)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ.
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ
У жовтні 2008 року Інститут українознавства МОНУ проводить
Міжнародну конференцію «Українознавство: новий етап розвитку, нові
проблеми, нові критерії та рівні». В руслі тієї парадигми і досліджується
питання: українська національна ідея. Дослідження складається з двох
частин: 1. Зародження ідеї, шлях, сутність; 2. Доля, перспективи.
1. Зародження ідеї. Шлях. Сутність
І
Про українську національну ідею нині не говорить (чи не пише) хіба що
ледачий, або ж – мудрообережний. Причина очевидна: мода… Або –
дилетантство. Для декого говорити про українську національну ідею – це як
віруючому запевняти Бога у своїй вірності та пошані до Біблії, хоча при
цьому часом не розуміючись ні на Біблії (з її суперечностями між Старим та
Новим Заповітами, пророками і апостолами), ні на глибинній сутності ідеї
Бога. Не випадково ж у світі визнається не один бог, та й до одного, скажімо
– Христа Навина, десятки сект і навіть патріархатів (при цьому – навіть в
одній країні, як в Україні) ставляться по-різному і тлумачать із цілком
протилежних позицій.
До 90-х років в Україні проблема національної ідеї загалом, а особливо –
української національної ідеї, була або під офіційною забороною, або
трактувалася як віджила, а то й ворожа, бо викристалізована в буржуазну
епоху. Потім – сплеск ейфорії захоплення: національна ідея – панацея від
усіляких загроз українській державі, нації, мові, культурі та єдина
структуротворча основа відродження і розвитку. Було в цьому немало
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романтично прекрасного, збуджуючого думку, енергію, навіть – діяльність.
Пророкувалися заманливі перспективи й успіхи. Допоки прем’єр, а потім
Президент України Л.Кучма не охолодив і не пригасив той запал, особливо у
керівних колах, заявивши: «Національна ідея в Україні не спрацювала!».
Мотиви й особливо докази традиційно не наводились. «Не спрацювала!»
– і все. Розгорнувся процес критики, а то й дискредитації національної ідеї,
зокрема й тому, що вона не імпонувала не тільки зовнішнім («стратегічним»)
сусідам, а й деяким внутрішнім силам, які, подібно П.Симоненку,
Н.Вітренко, Грачу, відстоюючи практично стару ідею «єдиної Росії» (у
формі мовбито оновленого союзу), ревно пропагували запліснявілу
ідеологему «інтернаціоналізму» (згодом «збагачену» ще й модною версією
інтерглобалізму, якого на землю наслало мало не саме провидіння).
Почалася девальвація не лише всього питомо українського, а й науки про
нього – українознавства. З ним також безсоромно воювали, як із
«пережитком буржуазної», отже ворожої свідомості.
У розмові з Л.Кучмою 1994 р. довелося запитати: не спрацювала ідея чи
їй не дали змоги повною мірою спрацювати? Отже: виявилась
неспроможність самої ідеї, її генетики й енергетики – чи, все-таки,
неспроможність (небажання) влади й суспільства використати її природну
сутність? А також: якщо на початок 90-х років ХХ ст. український народ не
мав своєї суверенної держави, партії, армії, силових і конфесійних структур,
а все-таки проголосував за незалежність, – то що тут спрацювало, окрім
національної ідеї?.. Хай і притлумленої десятиліттями ідеологічного терору,
трутизни «інтернаціоналістичних» (насправді – імперсько-шовіністичних)
муштрувань та зомбувань, а все-таки живої і в свідомості, і в підсвідомості
народу національної ідеї?!1.
Виявилось: народ віками жив духом української національнодержавницької ідеї. Керівники ж України і в новий час, як зазначали у
діалозі О.Рожен та проф. І.Яковенко, в дусі радянської ідеології. «Судячи з
недавніх ескапад прем’єра України на адресу «націоналізму», –
наголошували вони, – це слово, як і в совітські часи, ним сприймається як
образа. Очевидна спроба погріти руки на хворобливій темі»2.
Окреслився дуалізм: одні молилися на національну ідею, інші «гріли на
ній руки» з метою загребти ідею в попелі. Однак, як не дивно, слова, емоції –
словами, а обидва фланги в суттєвому були швидше близькими, аніж
віддаленими в головному: у розумінні і трактуванні природи та призначення
національної ідеї.
ІІ
Причина коренилась, головним чином, у методології вивчення,
розуміння, розкриття сутності національної ідеї, але неабияку роль
відігравали суто лінгвістичні, як на перший погляд, казуси. А саме: говорячи
про національну ідею, промовці нерідко зводили її до популярних у певних
ситуаціях лозунгів, мітингових гасел, ігноруючи кореневу сутність поняття.
1
2

Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1996.
Дзеркало тижня. – 2004. – Х. – С. 9-15.
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Так запанували вирази: економічна національна ідея, соціальна, культурна,
державотворча тощо. Загалом, вони фразеологічно дотичні до суті проблеми,
важливі у практиці політичного діяння, але – у їх зовнішньому вияві, як
форми буття ідеї, що відбивають окремі її грані, однак ніколи – у повноті її
сутності.
І не дивно, бо мовці орієнтувалися не стільки на принципи наукового
розуміння проблеми, скільки на традицію радянської фразеології стосовно
вживання понять «націоналізм», «інтернаціоналізм», «космополітизм»: не як
фундаментальних категорій, а як політико-ідеологічних міфологем. Тобто,
коли не ставилось і не вияснялось питання «що» (предмет), а тільки «який»
(означення), і коли означення «національний» тільки формально стояло в
одному ряді з «інтернаціональний» та «космополітичний», бо у першому
означенні кореневим був предмет, начало (нація), а в другому – обсяг
поширення певної ідеї. «Національний» був тотожним «феодальному»,
«буржуазному», бо співвідносився більше із суспільно-цивілізаційними
формаціями, ніж з ідеологічно-партійними категоріями. Одначе і з тими
поняттями не був рівнорядним, бо «феодальний» і «буржуазний»
співвідносилися лише з гегемонією окремих класів, а «національний» – з
усім населенням країни (держави). Отже, в одному випадку клалися в основу
категорії якості, а в другому – переважно часткової кількості. Але хто цим
цікавився?
На жаль, і досі у вітчизняних дослідженнях майже не побутує практика
звернення до вияснення якісної сутності понять на засадах таких принципів
наукового методу, як історизм, відповідність джерельно-фактографічній
базі, індукція і дедукція, порівняльно-зіставний метод, повнота охоплення
матеріалів, систематизація, аналіз, синтез, прогноз, причиново-наслідковий
сцієнтизм, об’єктивність як міра відповідності генетичній істині. Нерідко
панує підхід: що знаю і про що думаю, про те й кажу, не беручи до уваги
джерельної бази та історично існуючих інших поглядів і потрапляючи в
логічну пастку. Починаючи з тієї ж лінгвістичної сфери. Зокрема: що
«космополітичний» – це світогляд людей, котрі мислили себе
представниками космічної цілісності як сутності світу й основи буття,
«інтернаціональний» – не класовий чи партійний, а МІЖ (зауважимо: не над
і не поза) національний спосіб спілкування; а «національний» походить від
кореневого: належний (властивий) нації. З цього необхідно відштовхуватися
й при тлумаченні «національна ідея», тобто – ідея нації: нації як творця і
носія ідеї, а ідеї як форми становлення й вираження її сутності та волі.
У цьому суть: національна ідея є не варіантом світогляду чи ідеології, а
аналогом буття і самосвідомості нації в усій її генезисній часо-просторовій
перспективі, тобто – у всій повноті її якісної та кількісної, змістовної і
формальної категоріальності.
Парадоксально, але в Україні досі панує не аналітично-наукова
методологія, а партійна (конфесійна, регіональна, етнічна, культурницькомовна) ідеологія. І ще й тому можна чути як аксіому, що Україна –
багатонаціональна держава, бо в ній, мовляв, проживають болгари, росіяни,
татари, поляки, євреї, угорці, румуни, гагаузи та інші етнічні групи, а тому
вся система управління, мовна, культурологічна, конфесійна політика має
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бути відповідною багатонаціональній федералістичній державі. Не ставлячи
сакраментального для себе питання: а що таке нація? І тому не беручи до
уваги, що ще з давніх-давен націями називали народи, які мали спільні
буттєві й світоглядні константи. З урахуванням цього навіть сталінське
визначення нації ґрунтувалося на врахуванні, що нація – це історична
людська спільнота, котра має свою територію, державу, мову, культуру,
властиві лише їй етнопсихічні особливості (свою ментальність). А якщо так,
то варто було б задуматись, скільки ж в Україні реально є націй? І тому без
вагань відповісти: початковим і головним має бути визначення (й творення)
абстрактно уявлюваних «етнічної» або «політичної» нації чи першооснови
феномену самої нації? А відтак і сутності поняття «національна ідея» та
форм втілення її в життя. І тому визнати об’єктивну істину: в Україні є лише
одна нація, насичена різними етноменшинами.
ІІІ
Одразу стане зрозумілим: без вияснення генези формування і буття
української нації (націй загалом) в усьому часо-просторі розвитку світової
цивілізації і культури до істини не наблизитись. З огляду на це мною і
творилася праця «Національна ідея, нація, націоналізм» (К., 2005).
Починати довелося з вияснення історичного розвитку думки про
феномен нації у світовій і, найперше, в європейській свідомості – з одного
боку, та з розгляду причини, характеру та наслідків дискусій і на сучасному
етапі про перспективи націоналізму – з іншого. Доброю підмогою в цьому
зв’язку стали концепції французьких, німецьких, англійських, італійських,
іспанських мислеників різних епох, зокрема поданих у збірнику
«Націоналізм» (Антологія), випущеному (зусиллями О.Проценка та
В.Лісового) видавництвом «Смолоскип» 2005 року, а також праці
українських літописців: В.Мономаха, Л.Барановича, К.ТранквіліонаСтавровецького, Д.Туптала, Г.Сковороди, Т.Шевченка, М.Костомарова,
І.Нечуя-Левицького,
Б.Грінченка,
І.Франка,
Ю.Бачинського,
М.Міхновського, численних авторів, чиї твори вміщені в тритомному
збірнику «Українська суспільно-політична думка в 20 столітті»,
упорядкованому Т.Гунчаком та Р.Сольчаником. Важливі етапи й аспекти
історичної еволюції національної ідеї висвітлили праці В.Крисаченка
(«Українознавство» – хрестоматія й антологія, «Історія Криму», «Образ
України у світовій культурі: природні та духовні виміри») та дослідження
філософії Г.Сковороди в контексті національної і світової філософії,
здійснені Т.Кононенком («Г.С.Сковорода – приятель мудрості українського
народу», «Ідейні настанови Григорія Сковороди в методологічній культурі
нової філософії (до джерел історіографії філософських методологій»)1.
Зрозуміло, що засадничою основою став принцип історизму в тлумаченні
його І.Франком: щоб осягнути сутність, буття, перспективи будь-якого
явища, необхідно простежити, як воно виникало, дійшло до розквіту чи
1
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ;
К., 2005. – Т. IV.
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занепаду, які тенденції виявляє. І все – у процесі еволюції та в причиновонаслідковому освітленні.
Слідування цьому принципу засвідчило: 1) спочатку виникає ідея як
вираз духу і волі племен; початки (зерна) національної ідеї в праглибинах
історії; 2) потім – філософське обґрунтування – в ХVІІ ст., коли формуються
національні спільноти й держави; 3) і нині – є два погляди на перспективу:
один – концепція, виражена Ю.Каменкою: «Націоналізм, як ми збираємося
довести, це модерне і спочатку суто європейське явище, яке найкраще
розглядати у зв’язку з тим розвитком, що його спричинила Французька
революція 1789 року, котра стала його символом»1. Він виник як наслідок
закономірного розвитку світової цивілізації і культури, став фундаментом
подальшого поступу, і тому, переконаний Е.Сміт, національна ідея,
націоналізм будуть і в майбутньому на чільних позиціях прогресу, оскільки
«нації з їхнім націоналізмом, заперечувані або визнані, вільні або
пригноблені (причому кожна нація плекає власну самобутню історію, свої
золоті епохи і священні краєвиди) – і в наступному сторіччі становитимуть
для людства найважливіші культурно-політичні ідентичності»2.
Друга позиція репрезентована нігілізмом Е.Кедурі: «Націоналізм, –
наголошує він, – це одна з найшкідливіших доктрин, насланих на
багатостраждальне людство, згубний винахід німецьких філософів ХVІІ ст.,
котрий є логічно абсурдним. Тому і нації, і націоналізм та національну ідею
чекає крах…».
Як бачимо – майже списано з «Советского энциклопедического словаря»,
в якому спочатку зазначається: «Національне питання – це сукупність
політичних, економічних, територіальних, правових, ідеологічних і
культурних відносин між націями, національними групами і народностями в
різноманітних суспільно-економічних формаціях» (с.870), але далі видається
пасаж: є «два основні світогляди в Н.(ац) п(итанні) – буржуазний
націоналізм і пролетарський інтернаціоналізм… Комуністи ведуть рішучу
боротьбу з націоналізмом», та й загалом у державі, в якій «сформувалася
нова історична спільність людей – радянський народ», національна проблема
в усій її комплексності, як часом висловлюються філософи, попросту
знімається… Шукачі відповіді на багато питань нехай собі морочаться, а
національна проблема знімається і все! Або, як гадається українським горекомуністам, вона розв’язується шляхом злиття України з Росією, тобто –
шляхом самознищення української нації, яке, щоправда, російський філософ
Г.Федотов кваліфікував як «втілення української нації в тіло нації
російської», а воднораз втілення і української культури в культуру російську
(«Будет ли существовать Россия?»)3, вважаючи, що при цьому українська
нація зникне з карти вселюдства як суб’єкт історії – не печаль, бо комуністиінтернаціоналісти залишаться… і при чужому середовищі та ще й при владі,
бо їхня «філософія» – це аналог поведінки тих, про яких писав
М.Лермонтов: «И что за диво?.. издалёка // подобный сотням беглецов, // На
1
2
3

Націоналізм. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 217.
Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1996.
О России и русской философской культуре. – М.: Наука, 1990. – С. 450-463.
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ловлю счастья и чинов // заброшен к нам по воле рока; // Смеясь, он дерзко
презирал // Земли чужой язык и нравы; // Не мог щадить он нашей славы; не
мог понять в сей миг кровавый, // На что он руку поднимал». Це ті, що в
1918 – 20 роках нищили національно-визвольну українську революцію; у
1933 р. розпинали націю геноцидом, у 1937 нищили українську елітну
інтелігенцію; в 40-х роках розстрілювали сотні тисяч борців України,
зокрема ОУН і УПА, і в наступні десятиліття, коли торжествували таку
бажану загибель самосвідомого народу і, не діждавшись, біснувато
скаженіли од самих понять «нація» і «національна ідея», бо при їх торжестві
– що робити? Іти в небуття?.. І так завжди, коли або дійсно не розуміли, що
інтернаціоналізм без націй апріорі не існує, або ж коли не рахувалися не
тільки з морально-етичними нормами справді інтернаціонального процесу
взаємовідносин народів, а й з онтологічною та історико-філософською
основою та перспективою націй і національних ідей. Закономірно, що
затемнення свідомості приводило інтелектуальний і моральний догматизм та
нігілізм до розпаду свідомості, втрати об’єктивного мислення.
ІV
Історичний підхід засвідчує: у зарубіжній дійсності нації стали витвором
як закономірного розвитку суспільних формацій, так і національної ідеї
(саме так: на шляху від ідеї до сутності), що пройшла еволюцію від ідеї роду,
племені, етносу, одержавленого суспільства до нового типу спільноти –
нації.
Іноземні дослідники зауважують, що ознаки держав-спільнот виявляли
ще давні євреї (з їх ідеєю одного бога, себе як єдино обраного народу,
покликаного порядкувати у світі). Але розпад держави і знебуття території
та спільної культури, розсіяння по планеті обірвало їхню структуралізацію.
Вони лишилися на стадії етносу.
Цілісність культурного, мовного, філософсько-психічного складу
виявляли грецькі міста-держави (Афіни, Спарта). Творення імперій
(починаючи з імперії Олександра Македонського і продовжуючи імперіями
Римською, Візантійською, Карла Великого) призвели до силового
об’єднання конгломератів племен, і вони виявилися нестійкими, бо надто
розрізненими внутрішньо. Досвід засвідчив: такого роду державні та
територіальні єдності, як і військові, церковні, династичні, політичні союзи,
не можуть бути тривалими. Їх неминуче руйнують відцентрові тенденції. А
це – конфлікти, війни, навіть загибель окремих народів. Рабовласницькі,
феодальні суспільства були єдностями лише владно, релігійно, економічно.
Тому не були інтегральними спільнотами.
Імперії зазнають непереборних внутрішніх етнічних антагонізмів та
струсів. І вони розпадаються. На зміну ідеям імперсько-месіанським
надзвичайно потужно приходять етно-національні з їх енергією творення
нової якості спільнот, сповнених як внутрішньої, так і зовнішньої симпатії,
бо об’єднаних на ідентичності природи, традицій, способу життя,
психоідеології роду й етносу, ментальності й долі.
Філософи констатують: вирішальну роль відіграють: територія (природа),
мова («душа нації»), культура, психічний склад, державність. Нові спільноти
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дістають назву націй (nation – плем’я, народ). На їх основі творяться
національні держави (перші з них – Нідерландська, Англійська, Українська).
Різні держави мали різну життєву мотивацію. Тому виробляли й неоднакову
ідеологію. Тобто – різного типу націоналізм: чи то демократичноліберальний, реформаторський чи інтегральний; і це – відповідно до
ідеології пануючих, підлеглих чи нейтральних націй.
Отже, від демократичного, волелюбного, ліберально-демократичного й
гуманістичного (як в Україні, що схилилася до теорії націоналізму
Й.Г.Гердера, який, до речі, пророкував Україні майбутнє Еллади) – до
державотворчого й інтегрального, що ставив право своєї нації понад усе і,
зрештою, спричинив появу націонал-соціалізму (фашизму), чим кинув тінь
на всі нації та націоналізм як філософію.
У розумінні та тлумаченні природи й покликання націоналізму
прихильники нації і національної ідеї розійшлися. Однак вони мало не всі
сходились у концепції, висловленій ще у ХІХ ст. лідером національного
самовизначення колись імперської Італії Джузеппе Мадзіні: головне
завдання кожного народу – це здобути свою Батьківщину (не просто
територію, а, за визначенням Г.Сковороди, Терен: феномен єдності етносу з
природою, культурою, мовою, традиціями, історичною пам’яттю,
ментальністю, долею), оскільки інакше – «Без країни у вас (італійців – П.К.)
немає ні імені, ні прикмет, ні голосу, ані прав чи доступу як братів до
товариства народів. Ви байстрюки Людства. Солдати без знамена,
ізраїльтяни серед націй, ви не здибаєте ані довіри, ані захисту, ніхто не стане
вашим вірником. Не тіштеся надією на звільнення від несправедливих
соціальних умов, якщо спочатку не здобудете для себе Країни; де немає
Країни, там немає і загальної згоди, на яку ви можете покластися; усім
заправляє егоїзм власного інтересу, і той, хто при владі, його береже,
оскільки не існує спільної гарантії для інтересів загалу. Не відволікайтеся
ідеєю поліпшення ваших матеріальних умов, поки спершу не вирішите
національного питання…». Пам’ятайте: «Докладаючи праці згідно зі
справжніми принципами заради нашої Країни, ми працюємо й на Людство;
наша Країна є точкою опори важеля, яким ми маємо оволодіти для
загального добра»1.
Так було виражено розуміння сутності як Нації, так і Національної ідеї у
їх і цілісності понять, і окремих граней – як природного, соціального,
економічного, державницького, так і онтологічного, ідейно-філософського,
релігійного, морально-етичного і навіть естетичного начал та наповнення.
Тож і пояснювалось: «Насамперед ви люди, а потім уже громадяни або
батьки»; «кожен один із вас, що може зробити задля морального
вдосконалення, задля поступу людства?». «Гаслом майбутньої віри є
об’єднання, братерська співпраця задля спільної мети». «Індивід надто
слабкий, а Людство надміру всеосяжне». «На руїнах Країни Королів і
привілейованих класів постануть Країни Народів, визначені волевиявленням
вільних людей». «Між Країнами існуватиме гармонія і братерство». «Ніяка
1

Націоналізм. – К., 2000. – С. 58-59.
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емансипація не матиме практичного започаткування, доки національний
Уряд, свідомий ознак часу, не сформулює… Декларацію Принципів як
путівника італійського прогресу та не введе туди такі слова: «Праця
священна і є джерелом добробуту Італії». «Перед приєднанням до націй, які
складають Людство, ми повинні, далебі, існувати як нація. Ніякого
об’єднання не може бути, окрім як серед рівних; у вас же немає визнаного
колективного буття». «Борітеся за свободу свого народу, …але борітеся як
італійці…, не можете радіти, допоки відсутній хоч один член родини і
допоки дещиця території, на якій говорять вашою мовою, відокремлена від
Нації». «Ваша Країна є знаком місії, яку дав вам Бог». «Політики, які
називають себе федералістами і які силкуються перетворити Італію на
братство різних держав, розчленовують Країну, не розуміючи ідеї Єдності».
«Країна не є сукупністю, це є об’єднання». Де панують привілеї і немає
спільного принципу, «не може бути ні нації, ні Народу, а лише натовп».
«Ваша Країна – це ваша фортеця. На вершині її Бог; а Народ рівноправних –
в основі». «Країна – це не просто територія; окрема територія утворює лише
її фундамент. Країна – це ідея». «Наша програма – Республіканська Єдність
Італії…»1
Так поставала філософія нації і національної ідеї як форма єдності народу
від людини й родини – до Національного Уряду; єдності всіх поколінь і їхніх
діянь в часі та просторі – в Країні як фортеці й символі універсальної
Єдності – соціальної, національної, мовної, духовної, ідеологічної,
культурної, психологічної. Саме Єдність гарантує і внутрішній поступ, і
місію в сім’ї вільних народів.
Так розумів ідею Нації та сутність італійської Національної Ідеї творець
нової післяімперської Італії – Мадзіні. А як розуміємо сутність Нації та
української національної ідеї ми, українці?
V
Досі дискутуємо, чи маємо націю загалом та етнічну чи політичну націю
зокрема. А відтак – і щодо національної ідеї: є вона реальністю в Україні? І
чи спроможна вона виконати життєво структуротворчу місію? Чи її, як і
націю, ще тільки потрібно створити? Створити! Але – як?..
Тим часом принцип наукового історизму допомагає знайти відповідь
щодо еволюції та перспективи нації та національної ідеї і в Україні. А саме:
цілісна система (особливо духово-ідеологічна та філософсько-етична й
естетична) формується у процесі довготривалої еволюції буття та свідомості,
способу життя й державного устрою, родових, соціально-економічних,
конфесійних, міжетнічних відносин та засад, мовних і світоглядних
орієнтирів. Пролісок (як і дію вулкана) бачимо, коли він з’являється в товщі
землі, льоду чи снігу, але його росток – то вже наслідок перемоги життєвої
сили та волі, внутрішньої енергії, зумовлюваних як станом природи, так і
трансцендентно.

1

Там само.
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Людина проникла в систему світобудови до її мікрочастин. Уже не тільки
природа визначає характер і долю людства, а й людина, як показав
В.Вернадський, інтелектуально може впливати навіть на життя чи смерть
принаймні певних частин Космосу. Сутностей і Форм його життя і смерті?
Неймовірної сили енергії пристосування до Руху Природи навіть невидимих
неозброєним оком мікроорганізмів?
Але й за цієї реальності чи можемо ми пояснити найголовніші чинники та
закономірності Світу? Чи з проникненням у механізм дії світобудови ми хоч
доторкнулися до її трансцендентних таємниць і сутнісних секретів
абсолютної єдності та незбагненної причини очевидного безсмертя живої і
«неживої» (бо не пізнаної нами) матерії, її спроможності до
найдивовижнішої мімікрії і трансформації видів?.. Скажімо, здатності
тварин жити без їжі по півроку, а деяких молюсків – від 7 до 120 років?!.
Відомо: знайдена в льодових товщах зернина пролежала в них мільйон
років. Але коли французькі природодослідники помістили її в сприятливий
ґрунт, вона проросла. І це свідчить, що й Природа наділена силою (енергією)
духу як волі до життя. А це означає, що й духовні форми ідей можуть
існувати вічно (природно, при цьому трансформуючись відповідно до
середовища їх існування).
У глибинах єдиного буття існує та зазнає метаморфоз у системі
історичної пам’яті, генетичної свідомості й родо-етно-національна ідея. Як
ідея безсмертя певного виду загальнолюдського буття та розвитку.
Як зазначав Г.Сковорода, ідея народжується в серці людини, як світло й
тепло – з енергії Сонця (воно і в єгиптян вважалося джерелом мудрості).
За концепцією І.Франка, певні смисли у філософії людини зароджуються
із свідомого, а то й підсвідомого життя. Але не з безсвідомого. З Нічого –
нічого не з’являється. З Нічого не могла зародитися й Національна Ідея як
смисл історичного народного буття, його пам’ять, мрія і пророцтво.
Кращий доказ появи смислу-проліска – пам’ятки культури й мистецтва. В
українстві – це й пам’ятки матеріальної культури (Мезинської стоянки,
артефакти Кам’яної могили, трипільської та пізніших культур). Але вони «не
говорять», а є тільки символами. Говорить фольклор – і світський, і
релігійний. Окремим його зразкам, за твердженням О.Потебні, до 10 тисяч
років. І відбиває він як окремо жанрові культурні та світоглядні позиції, так і
синкретичні та, за твердженням М.Грушевського, універсальні. А останні
зумовлені типом української природи, а від неї – мови й культури,
української ментальності, що відзначається природним потягом до
гармонійної єдності тіла й душі, характеру й долі, життя і смерті, Добра і
Зла, котрі ще з найдавніших часів постають як образи-символи єдності
Землі, Небесного і потойбічного світу в структурі космосу та Білобога і
Чорнобога, в єстві людини. До структури синкретизму й у формах
мистецтва: в єдності слова й музики (ритму), ліричності, епічності й
театральності, насиченості релігійно-філософським, етико-естетичним
змістом, мрійливого романтизму й суворої сентиментальності. Від оповіді
про те, як на Світовому дереві посеред моря птахи роздумують, як їм «світ
сновати», – до історичних пісень та народних дум ХVІІ і пізніших століть
український фольклор пронизаний душевно опроміненим філософським
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змістом і пафосом (звідси – джерела української філософії серця,
кордоцентризму і в творчості пізніших епох), жагучим жаданням бачити
щасливу єдність людини і роду, людини й природи, людей і богів, Землі і
Неба, правди й свободи.
Закономірно, що ці константи стають домінуючими й у відомих нині
міфологічно-історичних творах – «Велесовій книзі» та «Літописі Аскольда»
про VI – VIII віки буття народу, а згодом і в інших літописах та у «Повчанні
дітям» Володимира Мономаха, у «Слові про закон, благодать та істину»
митрополита Іларіона, «Києво-Печерському патерику», проповідях Кирила
Туровського, у «Слові о полку Ігоревім», «Слові о погибелі руської землі» –
творах, лейтмотивом яких є ідея єдності в системах сім’ї, роду, племені,
держави, у почуттях, мисленні й діянні.
Даремне згадали доблесні наші старі часи,
Бо йдемо куди – невідомо.
А так оглядаємося і говоримо,
Що соромимося Наву, Праву і Яву знати
Й обаполи тирла відати і думати.
Се бо Дажбо створив нам яйце, що є світ-зоря,
яка нам сяє,
І в тій безодні повісив Дажбо землю нашу.
…П’ятнадцять віків жили в рабстві.
…Віче мали: що віче вирішить, то так і є…
Вибирали князів од полюддя до полюддя.
Щоб жити – стали на боротьбу.
… Готи змістились і відійшли на північ…
Русь же увійшла до цієї землі…
І так уперше заспівали славу богам…
І сказала руськолунь: «То є земля, і треба
немало старатись, щоб утворилася земля
наша».
«Давно були на Русі хазари, зараз варяги;
Ми ж русичі, аж ніяк не варяги».
«І краще маємо зникнути, але ніколи
не бути в рабстві
і поклонятись богам їхнім.
… То глянь, народе мій, який ти захищений
і численний,
і не збочив через втрати свої…
Бо ми стали гордими і не уникали ворогів.
…Тут Русь зібрала свої сили і розбила гунів,
утворивши край антів, а скуфь – Києву.
… Питають нас народи, хто ми,
А ми відповідаємо, що люди нерозумного
краю
І правлять нами греки і варяги.
… То стрепенися, народе мій, од сплячки
і в злагоді йди до стягів наших
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… І йшли ми на битву, як на свято.
… Тако смерті не маємо від того, але життя
вічне,
і завжди брат за брата стоїть
… Греки дали бо нам письмо своє,
аби взяли його і розгубили свою пам’ять.
… І будемо великою державою з князями
своїми,
Городами великими і безліччю зброї.
І буде безліч нащадків наших
… Маємо битися і життя покласти за землю нашу.
А простяглася бо од нас до полян і дреговичів;
і руси сягають аж до моря і до гір, до степу
південного,
і се руси… – такі контури важливого змісту «Велесової книги».
Та не менш важливим є її пафос: найголовніше – життя в стані свободи
єдиного вірою і способом існування народу, на власній землі, з її полями,
лісами, ріками, морями й горами, зі славою батьків та законами демократії і
справедливості, честі й геройства, зі своєю вірою і мовою, з відчуттям
вічності…
Тому й постає «Велесова книга» як національний міф з його жагою
линути у майбутнє і, пам’ятаючи досвід віків, уроки пережитого, свідомо
конструювати грядуще, як модель суспільства – народу, об’єднаного
спільністю мети та усвідомленням своєї історичної місії.
Не випадково, що упорядкований М.Брайчевським «Літопис Аскольда» –
форма єдності міфологічного й історичного, світоглядного і буттєвого про
події 860 – 867 років – розпочинався бажанням літописців пізнати,
усвідомити й розповісти, «звідки пішла руська земля, хто в ній першим
почав урядувати, як руська Земля (держава) постала, є». А його продовження
й аналог – «Повість минулих літ» – розпочиналася подібно та акцентувала на
розумінні й характеристиці племен (полян, деревлян, сіверян, половців),
наголошуючи: головне – це їх єдність. Але єдності не стає. Але де нема
єдності, де сповідують: «ось це моє і ось поси це теж моє», – там втрата не
лише надбань сучасності, а й перспективи.
Прикметно: наші літописці, навіть передаючи міфологічно-біблійні
відомості про життя народів, намагалися спиратися на джерельну базу й
бачити життя у процесі історичного розвитку.
В епоху совітизму джерелами і фактами жонглювали, а то й не брали
деяких з них (невигідних) до уваги зовсім. На жаль, тієї хвороби не
переборено. Хіба що додалася нова: часом навіть вигадувати «факти» (тепер
уже «вигідні»).
Наслідок: ще автори «Літопису Аскольда», наводячи схему розподілу
синами Ноя земель, відзначали реальність буття праукраїнських племен і не
говорили про московсько-російські, бо їх ще не було, як не було їх як
суб’єктів державного існування до ХІІ ст. Подібну картину змальовували й
автори «Повісті минулих літ» та інших літописів. Однак це не завадило
авторам «Степенной книги» та Спиридону-Савві і Старцю Філофею –
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авторам версії Москви – «Третього і останнього Рима» – надоумити Івана
Калиту оголосити своє князівство фундаментом і спадкоємцем Київської
Русі, а тим самим – право об’єднувати всі руські землі, великі князі яких,
мовляв, походили ще від київських, а ті – від… римських імператорів.
Наступники Івана ІІІ пішли ще далі: оголосили свою церкву автокефальною,
а київську – підрядною (і це ту церкву, що мала свого єпископа ще з 860
року, отже, коли московської і не могло бути за відсутністю тоді… Москви).
Цих амбіційних «фактів» не підтверджували літописи – і тоді династія
Романових вдалася до знищення першодруків. За Катерини ІІ натомість
з’явилися «зводи» літописів, а в «Истории государства российского»,
редагованого особисто імператрицею, запанували версії єдиного східнослов’янського племені, колиски трьох братніх народів, у якій московський
оголошувався… старшим. Не мало значення, що Київ був на 700 років
ранішим, московський був «старшим» – і годі.
З того часу історична піраміда перевертається з ніг на голову – й
український народ опиняється… без власної історії. Українці стають
малоросами. А коли вони в ХVІІ ст. створюють одну з найперших
європейських національних республік, це трактується як аномалія, а то й
злочин; а зрештою – як вигадка. Малоросів «воссоединяют» з Московією
(Росією її нарече Петро І лише 1721 р.). І вони прирікаються на небуття. І, як
те не абсурдно, не лише чужими, а й деякими «своїми» акторами
історіософського цирку. Тож коли одні (автори козацьких літописів,
П.Орлик у «Конституції», автор «Історії русів») підносили ідею
самодостатності українського народу, то інші починають підігравати
колонізаторам і трактувати українську націю лише як плем’я, побічну гілку
великоросійського стовбура. Як іще інші – лише як частину польськолитовської формації.
Україну сім сусідів шматують по живому, і вона закономірно слабне у
своїй соціальній, державно-політичній і національній відпірності. Так бувало
мало не з усіма націями, котрі на якийсь час втрачали державність. Але
нікому не спадало на думку на тій підставі кваліфікувати їх племенами.
Вони ставали поневоленими націями, які, коли боролися, то повертали свій
суверенний статус, коли ж змирялися, то розчинялися в сильніших духом і
волею суспільних організмах, асимілювалися та сходили з шляху
самостійного розвитку.
Українська нація стала подібна вулкану: то «засинала» на якийсь час, то
вибухала визвольними рухами. Тож і зумовлювала питання: вона, ставши
державно-політичною нацією в часи національно-визвольної боротьби та
Гетьманщини, просто ослабла під гнітом імперських режимів чи… перестала
бути нацією?!
VІ
Ті, що брали до уваги і не всі факти, й не комплексно та аналітично, а
лише в руслі офіційної ідеології чужинських мірок та інтересів, зійшли на
трафаретну фразеологію: Україна – частина Росії (Польщі, Угорщини,
Румунії, Чехії і Словаччини, Австрії), а українці – хай і славетне (як колишні
троянці), однак тільки плем’я. Навіть Д.Анучін, російський дослідник, дасть
українцям у словнику Брокгауза і Єфрона надзвичайно повну і позитивну
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характеристику, зазначить, що українці – окремий, самодостатній народ, та
все ж помістить їх під гаслом «Малороссийское племя». Ще на початку ХХ
ст. це «плем’я» вивержеться новою національно-визвольною революцією і
відродить національну державу – Українську Народну Республіку. І це
змусить ще раз вдатися до методу історично-порівняльних досліджень та
побачити: мав цілковиту рацію М.Грушевський, коли творив «Історію
України-Руси» за літописною традицією та концепцією М.Максимовича,
системний метод якого зумовив акценти: Київська Русь – то праукраїнська
держава, а її великі князі – то князі українські. Відповідно до етнічної
природи тієї прадержави в ній панівною була українська мова, культура,
система управління. Малося на увазі традиційну тріаду: великий князь, віче,
боярська рада, як і те, що українці завжди сповідували демократизм як
основу єдності, а відтак – і міцності народу.
Нагадаємо: в первісних державах (в українській у тому числі) панувала й
визначала єдність ідея роду. В українсько-руській імперії характер розвитку
визначав союз племен. Як і скрізь на планеті, він не був органічно міцним і
сприяв більше децентралізації, отже, відцентровим тенденціям, аніж
доцентровим потягам. Тому, як і римська та германська (Карла Великого)
імперії, цей союз почав тріщати зсередини, не витримав натиску монголотатар і розпався на окремі автономні частини. Нависла загроза зникнення
його з історичного процесу як суб’єкта.
Однак на той час уже внутрішньо скристалізувалася єднальна ідея – ідея
етнічна. Саме тому найдовше за єдність україно-руського суспільства й
держави настійно боролися чернігівські й галицько-волинські князівські
династії. Київську державу в усіх її колишніх територіально-державних
володіннях міг відродити й піднести на рівень найрозвиненіших
європейських держав Данило Галицький – за спадкоємністю великий князь
київський і за статусом король галицько-волинський. Монголо-татари
постали руйнівниками його планів, а Європа (зокрема в особі римського
папи) фактично ухилилась від реальної взаємодії, хоча її врятувала саме
Україна-Русь. Кожен жив своїми інтересами.
Важливо, що українська етнічна ідея живилася віковими набутками не
лише у сфері традицій, мови, культури, релігії і філософії, а й права.
Славнозвісна «Руська правда» синтезувала багатовікове звичаєве народне
законодавство з новочасним офіційно-державницьким і тому була панівною
системою і в Литовсько-польсько-руській (українській) державі до XVI ст.
Закономірно, що в процесі еволюційного відродження знову починає
відігравати провідну роль еліта – світська й церковна, яка синтезує свої
державницькі прагнення з демократично-народними та розгортає потужну
ідеологічно-виховну діяльність. Величезну роль у цьому відіграє рух
України до інших країн Європи. З ідеями реформації і контрреформації,
Гуманізму, Відродження і Просвітництва звідти кореспондуються й ідеї
етно-національного пробудження та становлення.
На вітчизняному Терені постають борці за новий спосіб життя – князі
Глинський і Байда-Вишневецький. Відроджується становий хребет
пробуджуваного народу – козацтво. А в Чернігові розгортає діяльність
філософсько-мистецька та християнська «академія» Лазаря Барановича з
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його соратниками Д.Тупталом та К.Транквіліоном-Ставровецьким. Їхня
поява була підготовлена ефективною роботою з масами християнських
православних общин, братських та козацьких шкіл, а згодом – Замойської,
Острозької та Києво-Могилянської академій. Л.Баранович та К.ТранквіліонСтавровецький головні зусилля спрямували на виховання любові до людини,
своєї віри й рідної землі. При цьому основоположним стало їхнє гасло
самопізнання.
Не тільки творчість, а й життєдіяльність Л.Барановича, К.ТранквіліонаСтавровецького, Д.Туптала, Байди-Вишневецького і П.Сагайдачного,
Б.Хмельницького, І.Виговського, П.Дорошенка, І.Мазепи, П.Орлика,
П.Могили, І.Котляревського, автора «Історії русів», Григорія Сковороди і
Тараса Шевченка (як і Г.Квітки-Основ’яненка, Є.Гребінки, М.Максимовича,
П.Куліша та б. ін.) засвідчує: 1) національна ідея, як уже говорилося, не
виникає раптово, а тим більше з нічого; 2) її зерна, вживаючи мову й образи
Г.Сковороди, це ідея роду – племені й етносу як ідея єдності, гарантії
історичного існування й безсмертя;
3) та ідея має трансцендентне походження, гніздиться в душах людей,
генерується серцем і пам’яттю буття та свідомості; 4) материнською
енергетично-формотворчою силою національної (як, до речі, і всякої іншої)
ідеї є природа: вона визначає і біолого-фізіологічні, й етно-психічні
особливості людини (сім’ї, роду), її світовідчуття, а згодом і світорозуміння,
спосіб життя й виробництва, харчування, одяг, риси ментальності та
еволюцію антропогенезу; 5) внаслідок усіх тих впливів та взаємодій окремих
чинників у ході розвитку природа визначає і змістовне наповнення, й роди,
форми та стилі культури і мови, їх внутрішній лад; 6) закономірно, що
культура й мова інтегрують усі особливості буття людей, стають, як було
визначено в ХVІІ ст., «душею нації», виразниками її найсокровеннішої
сутності та гарантом творчого багатства й безсмертя нації у часовопросторових координатах; 7) національна ідея гармонізує характер стосунків
індивіда із сім’єю, родом, етносом, його мовою, вірою і культурою та
кристалізує глибинне відчуття органічного зв’язку з нацією та обов’язку
перед нею, підносить індивіда до рівня особистості та громадянської і
патріотичної свідомості, необхідності всебічного розвитку культури нації в
ім’я збагачуваного розвитку всіх інших націй.
Наголосимо: йдеться і про матеріальну культуру, зафіксовану на
українських землях стоянками (як Мезинська і Київська) і культовими
святинями (як Кам’яна могила, архітектурно-керамічні, скульптурні,
живописні артефакти скіфсько-сарматських та пізніших епох у формі
поховань і поселень, пізніше – церков і храмів), у яких відбивався світогляд
пращурів.
Не менш яскраво еволюцію народної свідомості відбиває фольклор,
підтверджуючи концепцію спадкоємності поколінь не лише Г.Сковороди, а
й Гегеля, котрий розглядав культуру як «царство духу», в якому дух
«матеріалізується» через форми діяльності («Феноменологія духу»). В
Україні фольклор розгортав рух того духу у двох площинах-роздумах: як
«світ сновати» (про що думають птахи на Світовому дереві посеред
безмежжя води) – з одного боку, і про походження людини та роду, який
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походить від якогось одного предка (через що кожен рід є сакральним і
автономним), – з іншого. При цьому вони, диференціюючись в окремому, є
суголосними в загальному – у походженні від богів, що є похідними від
природи.
Так формувалися культи предків. В українців культ Роду і Рожаниці
переходив у культ Сварога, Хорса і Дажбога. І все це визначалось у їхній
ментальності та стійкій традиції, чого в основі не могли перебороти навіть
пізніші офіційні релігії. Достатньо нагадати про наслідки взаємодії
вітчизняного язичництва (зневажливо атестованого як «поганство», хоча на
його основі вибуяла культура греків та римлян еллінського періоду), про які
проникливо писав О.Кошиць: «З одного боку, старовинний поганський
культ і пісня набрали нового християнського змісту, а з іншого – ця ж
поганська пісня своєю барвистістю, свіжістю та національним кольором
надала яскравості, принади й нового характеру християнським святам, і,
врешті, вийшла християнізація поганства і українізація християнства».
Подібна еволюція і філософії Г.Сковороди. Національна ідея
розширювала та підносила світогляд усіх громадян держави до рівня й висот
загальнолюдських, позбавляла абстрактності та безплотності прогресивні
загальнолюдські ідеї. Тим самим національна ідея в цивілізаційнокультурному поступі людства набуває міри категоріальності й істинності.
Людина, наголошував Арістотель, це характер, а характер визначається
метою індивіда та засобами її досягнення (істинними, доброчинними та
моральними чи навпаки). Характер визначає і обличчя нації, – писав
Т.Шевченко, – адже «нація без своєї власної, лише їй відповідної
характеризуючої риси, подібна до киселя, і дуже несмачного киселя»1.
Закономірно, що міра осягнення сутності національної ідеї на рівні як
почуттів, так і розуму завжди визначала міру патріотизму в почуттях і діях
практично всіх історичних осіб від далекого минулого до сьогодення. Вона
втілювалася в непроминущі плани й діла, стаючи найбільш універсальною
як змістовно, так і морально-естетично. Так злилися потоки еволюційний і
революційний: церква, освіта, філософія спрямовували на пізнання своєї
кореневої, отже – етно-державної системи і сутності, відродження
демократично-гуманістичних традицій та державницьких ідеалів єдності та
могутності, а козацтво, об’єднавши всі верстви і стани суспільства, кликало
до боротьби за суверенітет і свободу. Козацтво й стало ферментом єдності
нового типу: єдності етно-національної, у якій нація формувалась і міцніла у
процесі соціальної та національно-визвольної боротьби, стаючи єдністю
нового типу – як спільноти загальнонародної.
Московський імперський інтернаціоналізм, задля відлякування від
національної проблеми, від нації та її ідеалів, вигадав перестрашуюче
поняття «буржуазні» нації. Поняття для України не просто історично
неспроможне, а й просто абсурдне. Навіть з формального погляду: коли
формувалася українська (як і більшість інших) нація, тоді буржуазії ще не
було в природі. Не менш абсурдне, з погляду якісних критеріїв, твердження,
1

Шевченко Т. ПЗТ: у 6 т. – К., 1963. – Т. IV. – С. 7.
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що нації формувалися як загальносуспільні спільноти, а буржуазія пізніше
стала тільки її пануючою верствою. В одному випадку йшлося про тип
антропо-духовної спільноти, в іншому – про цивілізаційно-соціальну форму
існування тієї спільноти, до того ж форму не стільки єднальну, як
диференціалізуючу в організмі спільноти. У справжній спільноті, як у всякій
природній системі, всі складники рівнозначні. В буржуазній цивілізаційній
формації клас буржуазії претендував на домінуючу роль.
У цьому плані твердження М.Грушевського про безбуржуазність
української нації випливало з двох передумов: 1) на стадії самоствердження
(як спільноти) буржуазії як класу ще не було; 2) на пізніших етапах
буржуазія в Україні переважно була неукраїнською. Як, до речі, і за СРСР
командна система в Україні була, як правило, етнічно неукраїнською (навіть
на початок 20-х років ХХ ст. до складу ЦК Компартії України входило лише
3% українців).
До того ж М.Грушевський робив наголос не на безбуржуазності
української нації, а на її неповності, маючи на увазі і етнічний склад
буржуазії, і ще більше – усунення з державно-політичної арени української
інтелігенції (еліти), без якої нація повноцінного життя мати не може, а тим
більше не здатна відігравати активної ролі як суб’єкта історії в
міжнаціональному житті.
В українській національно-демократичній республіці домінувала ідея не
чиєїсь зверхності, а всезагальної рівності на засадах віри, соціальних прав,
свободи й справедливості. Носієм цієї ідеології (філософії) спільноти стало
козацтво – мілітарна, соціальна, етнічна, дvхово-духóвна державотворча
сила, яка за самою природною сутністю тяжіла до спільності інтересів,
рівноваг у соціальній і державно-політичній системі права, у якій кожен
громадянин, кожна суспільна верства й етнічна група з однаковим успіхом
могла самоусвідомитися й самореалізуватися.
…Ниділи 15 віків у рабстві,
Бо не було у нас єдності.
… І се одречемось од злих діянь наших
І прилучимося до добра.
Се бо рабів відпустимо, обнімемося,
І скажемо, се зробивши:
Се бо нас знаєте: як розумом усвідомили, –
Так і подбали, як уміємо.
А се таємниця велика, як і Сварог,
Перун і Світовид – ті обоє удержані в небі.
А з обох боків їх Білобог і Чорнобог б’ються – так ще в
докиївсько-руський державний період праукраїнський етнос виражав ідею
єдності як основи самореалізації. Ідею єдності як філософію серця, цілісність
якої складали засади етнопсихологічні, державно-політичні, суспільнодуховні, культурно-естетичні. Правові й етичні – в цілісності. Патріотичні –
як синтезуючі всі помисли й діяння, буття і свідомість етносу. Цю філософію
реалізували в державотворенні великі князі – Аскольд, Ольга, Святослав,
Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Данило
Галицький, митрополит Іларіон і єпископи, хоча частина з них, зауважимо,
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була й непраукраїнського етнічного походження, але й вони не могли не
піддатися силі впливу могутнього етносу, його сакральній волі. Невідпорно
діяла багатовікова культурна, мовна, мистецька, релігійно-філософська
традиція, енергія єдності.
І не випадково Богдан Хмельницький перед битвою у Жовтих Водах
закликав боротися «як сармати», а пізніше полякам і московцям ставив
вимогу бачити козацьку державу (Запорозьку Січ і Гетьманщину) не інакше,
як у кордонах великої України: лівобережної і правобережної, з Кримом і
Закарпаттям, з тими землями і людьми, що насичені духом єдиного народу.
Цю вимогу ставитимуть І.Виговський і П.Дорошенко, І.Мазепа й П.Орлик,
українські найвищі церковні ієрархи, які, до речі, стоячи на позиціях єдності,
віри, суверенітету, не погоджувалися на царські вимоги на Переяславській
раді (і пізніше).
І тут важливо наголосити: спільноту творить спільна природа,
ідентичний спосіб життя (побут, житлобудування, виробництво, засоби
оборони, традицій культури, універсально – мова), але не можна
применшувати дvхових чинників. І закономірно, що новий етап відродження
народу Л.Баранович пов’язував з вірою та мечем не лише лицарським, а й
Мечем Духовним, гранями леза якого вважав Слово і Віру, Пам’ять і Волю,
Помисли і Дії, онтологічні пророцтва – як енергію заклику до творчості,
внаслідок якої вибудовується «світ яко дім». З часом О.Довженко
плануватиме створити епопею «Українська Хата», маючи на увазі Хату як
всеукраїнський Дім у його історичній парадигмі.
Звідси й кредо К.Транквіліона-Ставровецького: «Пізнай себе самого, як
ти єст так дивное і розумное створіння кшталтом і образом Божим»1. Пізнай
світ у його повноті – в цілісності як єдності протилежностей: тіла й душі,
бажань і діянь, оскільки «тіло – видимое от землі; душа – невидимая – от
небес. И прято єст чоловік і світ, і тьма, небо і земля, ангел і звір» (аналоги
традиційним Білобогу і Чорнобогу). Така ж дуалістична природа й життя –
як єдність свободи й неволі, добра і зла, життя і смерті. А тому необхідні як
самопізнання та самотворення, так і пізнання та творення бажаної дійсності.
Так неминуче з’єдналися помисли, діяння, долі села і міста, урядової і
церковної еліти, а дієвим інтегратором Волі народу стало козацтво. І так же
неминуче мали з’явитися Пилип Орлик і Григорій Сковорода – як символи
відродженого до суверенного життя народу – тепер уже української нації.
VII
Логічно окреслюються підсумки: національна ідея генетично
запліднюється іще у філософії та вірі роду, котрий тяжіє до таких
універсальніших єдностей, як плем’я і етнос, при цьому родове начало
еволюціонує в етнічне, а далі – в національне.
Цілком очевидно, що до вічних категорій відносяться рід і етнос, а
найуніверсальнішою формою – феноменом єдності – стає нація, бо вона
генерує в собі ідею людини, «модель» суспільства у їхній єдності з
1

Транквіліон-Ставровецький. Зерцало богослов’я. – Пам’ятки. – С. 208.
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природою, мовою, культурою, вірою, філософією, універсальністю всієї
життєдіяльності і всередині нації, і в її співвіднесенні з пам’яттю історії,
міжнародним досвідом та виконанням власної історичної місії.
Закономірно, що вершиною саморозвитку української нації стає
життєтворчість Григорія Сковороди як синтез самосвідомості і
самореалізації українства, яке домінантами цілісного самобуття і
самосвідомості мало: пізнання Природи як усієї матеріальної і духовної
сутності Всесвіту (Макросвіту); самопізнання Людини (мікросвіту) як
питомої краплини того океану; реалізації у Слові і Ділі всіх внутрішніх
енергій та волі до життя, добра, краси і вічності, вершиною чого, як і для
митрополита Іларіона, є ідеал свободи (втілення його ідеалу – «отець
вольності» Богдан Хмельницький). При цьому важливо, що Природа для
Г.Сковороди – це не тільки єдина й оригінальна система фізичних тіл та
явищ, а Терен – етнопсихічне коло цілісного саморозвитку у вічності1.
Отже, предтечі розглядали національну ідею через аналіз окремих її
проявів (форм; як граней кристала, кольорів, веселки), але всю ідею не
зводили до тих окремих «граней» і «кольорів», часткове – до цілого (що нині
стало мало не нормою). Національна ідея мислилась як концепція єдності
почуттів, мислення, діяння, зведення й функціонування Дому-Храму, що
стоїть на Землі, а спрямований до Неба. Як синтез воль всіх окремих членів
суспільства, спрямованих до одного центру – до Серця як світового Розуму. І
тому феномена Я – самобуття нації, існуючої в безкінечному процесі руху
від початкових до найвищих, найдовершеніших Форм Буття – Свідомості.
У громадянському житті національна ідея поставала як енергія єдиної
волі і психіки, самосвідомості й вічності нації – в житті, як українознавство –
у мисленні (для М.Грушевського і В.Вернадського – як «політика і
філософія держави»).
«Сиджу і списую Сковороду», – писав Т.Шевченко, маючи на увазі не
писарський процес, а мислительно-образний, світоглядно-етичний, який
спонукав великого аналітика і пророка писати не тільки до мертвих і живих,
а й до ненароджених – тих, що ходили по українському терену, але
українцями не були.
Т.Шевченко не народив українську націю, а зміцнив у її внутрішній
приглушеній енергії-філософії та натхнув на нове піднесення тієї енергії,
заповідаючи: «Борітеся – поборете!». І хоч українську націю стократ
розстрілювали, обезголовлювали, валашали, нищили геноцидами та
чорнобилями, інформаційними блокадами та «інтернаціоналістськоінтерглобалістськими» ідеологемами, вона, українська нація (в розквіті чи у
вулканній зачахлості), завжди була, є і буде. Бо вона вічна і в бутті та
самосвідомості, і в реалізації трансцендентно визначеної історичної місії.

1
Див.: Сніжко В. Нариси з психоетнічної екології України. – К., 2001; Кононенко Т. Г.С.
Сковорода – приятель мудрості українського Терену // Українознавство. – 2003. – № 1 (6);
Кононенко Т. Ідейні настанови Григорія Сковороди в методологічній культурі нової філософії
//Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. ІV.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Гомотюк О.Є. (Тернопіль)
УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ЧИННИК
ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ УКРАЇНСТВА
У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ
У статті досліджується українознавство як чинник легітимізації
українства у світовому просторі. Автор переконаний, що українознавство
повинно утвердитися не тільки в Україні, а й за її межами.
Долю української нації супроводжували криваві події, зради провідників,
інколи бездумні анархічні виступи широкого загалу, міжусобиці та
суперечки. Період власне української державності був досить
короткотривалим, що не створював сприятливих умов для державної
матеріальної підтримки українській науці. Тому українознавство, що
починає концептуально оформлюватися наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
розвивалося швидше всупереч магістральним культурно-науковим планам
існуючих держав. Б. Лепкий, даючи короткий історіографічний огляд історії
української літератури („Начерк історії української літератури”, Коломия,
1912 р.), зауважував, що не можемо похвалитися тим, що зробили інші
народи, але „як взяти під увагу наші сумні національно-культурні стосунки,
то й перед тими трудами треба голову схилити. Не знаю, чи є другий нарід,
що будував би свою народну святиню з таким трудом та з такими
перепонами, як наш. Розбитий між чужі держави, переслідуваний чужими і
своїми, мусів він не раз доказувати те, на що властиво доказів не треба,
(приміром окремішність народу і мови), мусів творити науку і письменство
не тоді, коли творять другі, т.є. серед мира, лиш серед бою о народне життя і
його достоїнство. Те що державні народи дістають з державних фондів
(бібліотеки, музеї і т. д.) Українці мусіли збірати заходами та жертвами
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одиниць, а за що у других платять хлібом (наукові та публіцистичні
гонорари) у нас платили каменем. Звідси у щасливіших народів більш
фаховости, у нас більше ділєтантизму, більше ... змарнованих сил та
заведених надій. Але ж сума того всього свідчить як раз про велику
жизненість українського народу, а його літературі надає осібного характеру.
Від неї чути більше кровю, слізми, смутком, взагалі життєм, а меншим
папером....”1 Від себе додамо, що українознавець Б. Лепкий, як і багато
інших науковців, літераторів, письменників, художників попри те, що були
„вихователями” громадсько-політичного життя2, сприяли науковому
осмисленню українського буття, збереженню генетичного та історичного
коду української нації, ставали неофіційними послами українства у
міжнародному просторі, виконуючи функції, на жаль, неіснуючої держави.
Пальма першості, маю на увазі у науковому сенсі, належить, безперечно,
М. Драгоманову, що намагався синтезувати український досвід з
прогресивними напрямами світової науки, вписати Україну в європейський
науковий простір. Проблеми українознавства вчений вирішував у контексті
відносин нашої країни з сусідніми державами, насамперед з Польщею та
Росією. І. Франко зазначав, що 70–80-ті роки ХІХ ст. залишаться періодом
переважного впливу М. Драгоманова, хоча вплив його діяльності і думок
триватиме „довше і ввійде у великій частині як основа будучої програми
роботи на українськім грунті”3. В особі М. Драгоманова Європа вперше
побачила новий тип особистості – свідомого європейця і не менш свідомого
українця. Можна стверджувати, що головна частина праць М. Драгоманова,
а особливо його знамениті критично-публіцистичні статті, такі як
„Историческая Польша и великорусская демократия”, „Вільна спілка”,
„Чудацькі думки”, „Листи на Наддніпрянську Україну” були не чим як
мотивуванням, виясненням цієї синтези – свідомого поступового
європейства і разом з цим свідомого українства4. На розширенні духу
свободи, на ознайомленні українського народу із сутністю існування інших
народів, популяризації української культури за кордоном, вивченні
українського буття у контексті світової історії була сконцентрована творча
праця великого вченого.
Так, відводячи значне місце в історії України періоду козаччини,
окреслюючи позитивні та негативні моменти українсько-московського
договору 1654 р., вчений резюмував, що Березневі статті передбачали той
шлях розвитку, яким ішли європейські держави і були протилежні
московським порядкам. Вдумливий аналіз українського минулого давав
можливість висновку про свій політичний сценарій, хай і автономний , про
своє місце в європейському просторі, тому і став автором першої політичної
1
Лепкий Б. Начерк історії української літератури / Фотопередрук з післясловом О. Горбача.
– Мюнхен, 1991. – С. 21.
2
Грушевський М. Кілька слів про його наукову спадщину та її дослідження. В двадцять
п’яті роковини смерти О. М. Лазаревського // Україна. – 1927. – Кн. 4. – С. 5.
3
Ріпецький С. Іван Франко і Михайло Драгоманов // Михайло Драгоманов в оцінці
визначних українських громадян. – Нью-Йорк, 1967. – С. 17.
4
Там само. – С. 18.
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доктрини українства. Важливим для здобуття політичної незалежності
вважалася наявність міжнародної підтримки. Перші кроки у цьому напрямі
зроблено також саме ним, публікуючи іноземними мовами історичні,
етнографічні, фольклорні розвідки, вчений намагався привернути увагу
європейської громадськості до України. Правда, досить поодиноко звучали
серед паризької вченої спільноти протести проти обмежень української
мови. Відкриваючи „вікно” в Україну для Європи й Європу для України,
українознавець шукав сприятливих зовнішніх обставин для самореалізації
українців.
Саме шляхом громадської та науково-культурної діяльності творча
українська еліта намагалася утверджувати самобутність українського народу
і його культури серед світової та європейської громадськості.
Енциклопедичні видання тогочасної Європи не знали про Україну. І. Франко
один із перших починав заповнювати ці „білі плями”. Зокрема, метою його
розвідки „Українсько-руська (малоруська) література” (1898) було подати
„якнайдокладнішу інформацію ширшим слов’янським колам про нинішній
стан, доробок і головні напрями малоруського національного розвитку ... і
показати, чим цей розвиток може бути цікавий для решти слов’ян”1. Це було
дуже важливо в умовах, коли робилися спроби довести, що «...ніякої
українсько-руської літератури немає, а є тільки жменька фантастівписьменників»2. І. Франко довів, що малоруська література не тотожна
великоруській, що вона існує незалежно від бажань великоруської. Як
література самобутнього народу вона, за прикладом І. Котляревського,
увібрала спочатку європейський дух, „проціджений великоруським
цідилком”, але невдовзі після наполеонівських війн сама нав’язала прямі і
живі контакти із Західною Європою і стала за формою, мовою і змістом
літературою модерною, європейською, у ній помітне відлуння тих
принципових питань індивідуального і громадського життя, які хвилювали
душу тогочасної цивілізованої людини, і вона з власного ґрунту, з народного
життя намагалася надати їм оригінальну форму і знайти на них оригінальну
відповідь3. Слід відзначити і публікації 80-х років І. Франка у
польськомовній пресі, що з одного боку були способом заробітку, а з
другого, – і це є для нас головним, оприлюднення українських творів
ознайомлювало польську читацьку аудиторію зі здобутками української
культури, а надана можливість переконує нас у належному рівні чільних
представників української літератури.
На жаль, проблема підтримання хоч більш-менш відповідного рівня
існування, яке б створювало умови для наукової праці, була характерною
рисою творчості більшості українознавців. Ф. Вовк, відомий етнолог,
антрополог, у листі до М. Грушевського від 4 жовтня 1895 р. підкреслював,

1
Франко І. Українсько-руська (малоруська) література // Франко І. Зібр. тв.: У 50-ти т. – К.:
Наукова думка, 1984. – Т. 41. – С. 74-75.
2
Там само. – С. 76.
3
Там само. – С. 84.

27

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

що про „заробляннє науковою працею поки що нічого й балакати”1. Однак
наукові українознавчі студії не переривалися, щоб „потроху заводити
українську працю до загально-європейської науки, щоб якомога частіше
нагадувати людям, що є на світі Україна і щоб добитись призначання її коли
не у політиці то хоч у науці. І по правді Вам кажучи, не мало таки радію
коли у кінці кожного року у азбукових покажчиках №№ цих видань („Revue
des Traditions Populaires”, „Melusine”, „Folklor”, „I” Antropologie” – О.Г.) бачу
кілька стрічечок коло слова. Поки ми діждемо, що наші наукові праці
читатимуть по-українському, нам треба самим іти назустріч до європейської
науки і прямувати до того, щоб у неї нас приймали як своїх. Се на мій погляд
дуже варт того щоб попрацювати хоч – б і дурно”2. Паралельно з листом до
М. Грушевського пересилалися відбитки з „Grande Encyclopedie” із статтями
про Київ, Харків, П. Куліша, М. Костомарова, бо Ф. Вовк був постійним
дописувачем довідково-енциклопедичних видань Франції, що впродовж
багатьох десятиліть користувалися великою популярністю в Європі.
Саме Ф. Вовк надавав концептуальні та методологічні поради з приводу
організації антропологічної та етнографічної роботи у Науковому товаристві
ім. Т. Шевченка, що стало логічним продовженням традицій Острозької і
Києво-Могилянської академій, Львівського, Харківського, Київського
університетів, використання західноєвропейського досвіду організації науки
й об’єднало у своїй організаційній структурі таких велетнів українознавчої
думки як І. Франко, М. Грушевський, М. Гнатюк, З. Кузеля, М. Кордуба,
В. Герасимчук, І. Крип’якевич, І. Джиджора, В. Дорошенко, М. Возняка,
Ф. Колесси, В. Левицького та багатьох інших. Досить добре розумілось у
НТШ, зокрема його головою М. Грушевським, значення популяризації такої
ще молодої українознавчої науки. З 1900 р. за ініціативою М. Грушевського
розпочалося видання інформаційного бюлетеня „Хроніка НТШ”
українською та німецькою мовами. Значно зросли книжкові фонди НТШ
після опублікування V-го тому „Записок...” із французько-українським
циркуляром з пропозицією обміну (За станом на 1902 р. кількість книг
збільшилась у 20 разів)3. „Доказом поваги, – як зазначалося у „Зверненні
комітету НТШ до громадськості в справі збирання грошей для утворення
Української Академії наук (1897)”, – яку собі здобуває Товариство в
наукових кругах, можуть служити рецензії на його видання, що появилися в
наукових виданнях німецьких, французьких, російських, польських і т.п., а
також обмін видавництвами з иньшими науковими товариствами й
інституціями: за тих кілька років їх дійшло до 50...”4 Свідченням росту
міжнародного авторитету НТШ була позитивна динаміка руху обмінної
1
Лист Ф. Вовка до М. Грушевського від 31 січня 1896 р. // Листування Михайла
Грушевського / Упор. Р. Майборода, В. Наумко, Г. Бурлака, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж;
Львів; Торонто, 2001. – С. 107.
2
Там само. – С. 106.
3
Гомотюк О. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ – перша третина
ХХ ст.). – Тернопіль, 2007. – С. 240.
4
Звернення комітету НТШ в справі збирання грошей для утворення Української Академії
наук (1897 р.) // Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М., М. С. Грушевський і Академія. –
К.: Ін-т української археографії АН України, 1993. – С. 197.
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продукції – з 50 на 1897 р. до 235 на 1911 р. зросла кількість наукових
інституцій і видавництв, з якими здійснювалися безпосередні стосунки, не
включаючи присланих часописів загально-літературного і політичного
характеру1. Вихід НТШ у міжнародний науковий простір засвідчила участь
бібліографічного бюро у „Бібліографії Слов’янознавства”, яку видавала
Петербурзька академія наук, подавши покажчик літератури з
українознавства2. Особисті контакти українознавців НТШ із своїми
зарубіжними колегами, членами НТШ, безперечно, спричинялися до
популяризації українського слова, до початку утвердження українства у
міжнародному просторі. Членство в товаристві А. Єнсена, В. Ягіча,
А. Ейнштейна, М. Планка, А. Йоффе, Т. Масарика та ін. підтверджувало
зростання міжнародної ваги української науки. Очевидно, це був спосіб
пролонгованої дії, наприклад, згодом спостерігатиметься підтримка
української політичної та наукової еміграції у Чехії Т. Масариком. А досвід
організації наукової праці перенесено на діяльність Українського наукового
товариства у Києві (1907 – 1921) з широким поінформуванням міжнародної
спільноти з «...новими досягненнями українознавства»3.
Попри намагання української наукової інтелігенції легітимізувати
українство, до подій Першої світової війни, Української національновизвольної революції 1917 – 1921 рр. чимала частина європейської (мається
на увазі неслов’янська) спільноти не дуже орієнтувалась в українських
проблемах. Чи не першими спробами на українсько-польську проблематику
стосовно Східної Галичини були публікації у „British Review” за 1915 р. (на
рахунок українців зауважувалось, що їх „національна свідомість”
розбуджена і „вони домагаються прав на самостійний розвиток”)4. Наукові
монографії англійських професорів, як правило, більше орієнтувалися на
німецькомовні джерела, вважаючи український рух вигадкою австрійців чи
поляків5. Але навіть ці іншомовні публікації констатували, що „приблизно в
середині минулого століття ... невелика група русинських учених і
письменників заявили про право населення України на окреме національне
існування. Але мало минути аж тридцять або сорок років, перш ніж цей
український рух став настільки серйозним політичним чинником, щоб на
нього почали зважати”, – писав дублінський професор історії В. Елісон
Філіпс у книзі „Польща”.
К. Грушевська, котра перекладала на французьку мову українські народні
думи, підкреслювала, що до 1917 р. дуже мало „з нашого красного
письменства відоме поза колом українських читачів”, чимало найкращих
письменників очікували до 1917 р., щоб вийти за межі українського чи
1
Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 23, 29,
арк. 11.
2
Дорошенко В. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. – К., 1913. – С. 33.
3
Хроніка. Українське наукове товариство в Києві та історична секція при Всеукраїнській
Академії наук в рр. 1914-1923 // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 181.
4
Сирота Р. Східна Галичина у британській суспільній думці та політиці першої чверти ХХ
століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці історико-філософської секції. –
Львів, 2002. – Т. ССХІІІІ. – С. 110.
5
Там само. – С. 111.
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східнослов’янського світу. Тому саме донька академіка М. Грушевського –
фундатора наукового українознавства – намагалася зробити чимало для
популяризації української народної культури за кордоном. М. Грушевський
під час праці у ВУАН, даючи організаційні настанови етнографічному
українознавству в статті „Береження і дослідження побутового і
фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання” (1924),
зауважував на потребі вивчення досвіду молодими дослідниками у центрах
соціологічних та історико-культурних студій у Лондоні, Парижі,
Вашингтоні, Берліні. Лише проектом на папері залишились плани
М. Грушевського щодо організації проблемно-тематичних студій щодо
становища українців у сусідніх країнах – Росії, Білорусі, Польщі,
Словаччині, Угорщині. Не стала дієвою організована Комісія українськомолдавська.
Якщо порівнювати розвиток українознавства у 20–30-ті рр. ХХ ст. на
теренах радянської України та Західної України, то помітним стає його
концептуальне зростання, утвердження його наукових засад у структурі
ВУАН, особливо в установах під керівництвом М. Грушевського,
розширення географії наукових товариств та освітніх інституцій, а у Західній
Україні, з огляду на суспільно-політичну ситуацію, розробка заборонених
тем у СРСР, що особливо виразно простежується у творчому доробку учнів
М. Грушевського, відкритість та мобільність із міжнародною науковою
спільнотою. Так, наукові контакти із слов’янськими країнами, що базувалися
на історико-культурних традиціях і географічній близькості, сприяли
розвиткові українознавства та легітимізації українства на міжнародній арені.
Незважаючи на складність матеріального становища, НТШ упродовж
міжвоєнного періоду делегувало своїх представників на міжнародні форуми
– з’їзди слов’янських етнографів та географів у Празі в 1924 р., у Софії у
1937 р.; істориків – у Варшаві в 1933 р. та Цюриху в 1938 р.; візантистів – у
Римі в 1936 р. Активними учасниками цих заходів були К. Студинський,
В. Кубійович, М. Кордуба, М. Чубатий, Я. Пастернак, Р. Зубик та ін. Доволі
широко розвідки західноукраїнських учених представлено в польських
періодичних виданнях. У 1935 р. Польське історичне товариство у Львові
розпочало друкування щоквартальника „Земля Червенська”, де оприлюдено
розвідки С. Барвінського, А. Копистянського, подавалась інформація про
діяльність НТШ1. Найпопулярнішим був місячник „Рух слов’янський”, у
якому акцентувалася увага на досягненнях слов’янства в галузях культури.
Саме у цьому журналі подано інформацію на честь ювілею
К. Студинського2. Чеські та словацькі періодичні видання („Словацький
огляд”, „Славія”) стали трибуною для західноукраїнських вчених Р. СмальСтоцького, В. Ваврика, К. Студинського, Я. Чекановського. Науковців НТШ
запрошували до співпраці в університет Братислави з метою детального
вивчення Підкарпатської Русі. Варто наголосити, що матеріальна наукова
база Західної України була основою для багатьох європейських студій. Так,
1
2

Biuietyn Polsko-Ukrainski. – 1935. – S. 453.
Ruch Slowionski. – 1929. – K. ІІ. – S. 45.
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доктор Г. Болікдер зі Швеції студіював етнографію Гуцульщини; професор
Гоман із Німеччини вивчав стародавню культуру Галичини, у відділі
доісторичної археології працював археолог Карпентієр з Австрії; у відділі
етнографії – етнограф Далей з Великобританії тощо1. Чимало іноземних
науковців написали саме у Львові свої дисертаційні дослідження,
безперечно, вони базувалися на українських джерельних матеріалах, що
слугувало популяризації відомостей про Україну та переконувало
європейську наукову спільноту про самобутність та духовне багатство
українського народу.
Щодо цього напряму варто наголосити на діяльності українознавчих
осередків в еміграції, що доповнювали сторінки книги буття та самопізнання
й утвердження українського народу. Українознавчі дослідження
міжвоєнного періоду розвивалися у сфері української історії, етнографії,
філології, мистецтвознавства, права тощо. Праці Д. Дорошенка,
В. Липинського,
І. Огієнка,
В. Старосольського,
Д. Антоновича,
В. Щербаківського, О. Колесси, С. Дністрянського, В. Біднова, А. Яковлєва,
Б. Лепкого,
Р. Смаль-Стоцького,
Р. Лащенка,
Б. Крупницького
О. Лотоцького, С. Наріжного тощо, загалом як наддніпрянських, так і
наддністрянських репрезентантів, утверджували державницьку парадигму в
українознавстві, сприяли зближенню українства обох частин єдиного цілого,
а через комплексне опрацювання широкого спектра дисциплін зроблено
впевнений крок у вирішенні проблем етногенезу українців, опрацювання
культурно-національних засад майбутньої незалежної України, збереження
пам’яті про події Української національно-визвольної революції. Завдяки
подвижництву українознавців УВАН, НТШ, УВУ, Українського історичного
товариства, „Українського історика”, а особливо діяльності О. Оглоблина,
Л. Винаря, численних українознавчих осередків у Західній Європі, США,
Канаді шляхом розгортання наукових студій, спілкування на рівні
міжнародних конференцій та конгресів, оприлюднення українознавчої
інформації у періодичних органах, заснування культурно-освітніх товариств
та установ давало шанс для збереження державотворчого потенціалу,
формування нового покоління українознавців, утвердження українства в
світовому інтелектуальному просторі.
Чи вичерпалися завдання українознавства зі здобуттям Україною
незалежності? Впевнена, що ні. Відновлення державної незалежності
сприяло формуванню якісно нового політичного, економічного та
інтелектуального підгрунтя для розвитку українознавства як інтегрованої
системи знань про Україну та українців у структурі українознавчих наукових
осередків. Концептуальний поступ та розвиток українознавства
здійснюється у структурі Науково-дослідного інституту українознавства
МОН України, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, численних установ, що
сприяють утвердженню складових українознавства, кафедр українознавства,
Асоціації українознавців тощо. Діяльність Міжнародної асоціації україністів,
1

Хроніка НТШ у Львові. – Львів, 1930. – Ч. 1937. – Ч. 69-70.
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щорічні міжнародні українознавчі конференції та конгреси на базі НДІ
українознавства МОН України, міжнародні конгреси істориків,
українознавчі конкурси тощо слугують популяризації українського слова.
Але досить повільно йде процес утвердження українознавства як навчальної
дисципліни, воно не стало основою філософії державної національної
політики. Усвідомлене розуміння владними структурами багатства
національних традицій, історіософської основи буття українського народу,
яке акумулює українознавство, дасть змогу пришвидшити подолання
економічної, політичної і соціальної криз суспільства. Успіх державного
будівництва, безперечно, залежатиме від того, наскільки інші нації, що
населяють Україну, будуть ідентифікувати себе до українського народу, а це
у свою чергу прямо пов’язане із розвитком українознавства вшир та вглиб,
використанням позитивного досвіду попередніх століть у популяризації
наукової українознавчої інформації. Від рівня розвитку українознавчих
дисциплін, належної уваги з боку держави залежатиме і виховання
національного-свідомого молодого покоління. На сьогодні додається як
актуальне завдання – утвердження українознавства всередині України, його
легітимізацію на всіх рівнях освітнього процесу з метою збереження
українства на геополітичній карті Європи як самостійного і незалежного
народу. Українознавчі цінності варто окреслити як методологічний підхід
при складанні сучасних навчальних програм. Поряд з професійністю для
освітніх проектів мають принципи гуманізму, демократії, права,
національності. Виховання таким чином в української молоді високого рівня
національної свідомості, державницького мислення з урахуванням набутого
досвіду дасть змогу вільно обирати подальший шлях історичного поступу.
Лише в тієї нації є перспективи розвитку та утвердження, яка здатна на
„власний погляд” щодо різних аспектів свого буття.
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УКРАЇНА – НАЦІЯ

Москалець В.П., Сворак С.Д.
(Івано-Франківськ)
ЛАД – УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
У статті здійснено психологічно-політологічну інтерпретацію значних
історичних фактів, документів, сьогоденних реалій із метою виявлення
архетипних засад української національної ідеї (ідеалу). Доведено, що
психологічно-політичним підґрунтям розвинених прогресивних націй є
екзистенційно-відповідальний індивідуалізм громадян, який вимагає
правопорядку, безкомпромісного визнання прав людини, гармонійності і
рівноваги у суспільних відносинах, стабільності, що позначається терміном
«лад». Доведено, що й українській нації завжди було притаманне тяжіння
до ладу в означеному сенсі цього терміна.
Актуальність цього наукового повідомлення випливає з того, що
національна ідея (синонім – національний ідеал) є інтегрованим виразом і
основним визначальним чинником ціннісного орієнтування, а отже,
спрямованості векторів активної діяльності нації, створеної нею держави,
переважної більшості соціальних груп та особистостей, що ЇЇ утворюють.
Вирішально-визначальну ціннісно-спрямовуючу, активуючу та інтегруючу
роль національного ідеалу в суспільному житті підкреслював ще Г.Лебон:
«Знайти засіб, створити настрій розуму, який робить людину щасливою, –
ось чого насамперед має добиватись суспільство під страхом, у іншому
випадку – скоротити своє існування. Усі суспільства, існуючі дотепер, мали
для підтримки ідеал, здатний підпорядковувати душі, і вони завжди щезали,
як тільки цей ідеал переставав підпорядковувати їх. … Усі здібності народу,
захопленого одним віруванням, звертаються до однієї мети: до торжества
його віри, і завдяки одному цьому факту могутність його стає величезною»1.
1

Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. – С. 126-127.
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Цей висновок великий соціолог зробив на початку минулого століття на
основі ґрунтовного психологічно-політологічного аналізу всесвітньої історії.
Історичні події бурхливого XX ст. остаточно підтвердили його правильність.
Напевне, що мляве топтання нашої нації і держави на місці безпосередньо
пов'язане з відсутністю ідеалу, який би підпорядкував душі, полонив
свідомість мас. Від початку існування незалежної України науковці
намагаються знайти такий ідеал у глибинах нашої національної психології,
колізіях історії, у доробку видатних дослідників українства. На жаль, усе
написане ними (в тому числі й авторами цієї статті) є надто абстрактним і
дуже далеким від ціннісно-орієнтаційної сфери психіки громадян і громад
України, де воно і має активно функціонувати. Але пошук має тривати –
альтернативи немає, і водночас радикально активізуватись у всіх
інституціях, так чи інакше причетних до творення ідеї, здатної дієво
скерувати нашу націю і державу на вироблення, здобування високих
духовних і матеріальних цінностей.
Автори цієї статті намагаються побудувати концепцію української
національної ідеї на основі психологічно-політологічної інтерпретації
історичних фактів, документів, сьогоденних реалій, у яких постає її дійсно
архетипна феноменологія, знайти її життєдайні аспекти. Тобто основним
методом нашого дослідження є теоретичний аналіз.
Національний ідеал (ідея) загалом являє собою стрижень національного
характеру, котрий, як і національна психологія загалом, є досить складним
об'єктом наукового пізнання. В ньому багато потужних, але
неусвідомлюваних, нерефлексованих чинників, котрі здебільшого
недоступні для наукової думки. Багатьом дослідникам такі чинники
здаються одвічним і незмінним містичним ядром нації. Наприклад,
український етнолог К.Чехович писав: «Саму суть нації не вдається схопити
розумовими засобами. ... Ті невідомі сили, ті невідомі підвалини, з яких
виростають різні зовнішні прояви національного життя, – це те містичне
ядро нації, про яке говорять теоретики нації, але якого не можна схопити
раціональними засобами наукового дослідження. Те ядро нації – це щось
об'єктивно дане, що живе в підсвідомих глибинах етнографічної маси і що
може у дальшому розвитку видобутися на поверхню свідомості, щоби вкінці
стати керманичем усіх національних змагань у всіх ділянках життя»1.
У творах М.Бердяєва виразно відчувається глибоке інтуїтивне
проникнення у потаємне ядро психології російської нації. Щодо сутності
самого такого ядра він зазначив: «І в результаті усіх історичних та
психологічних досліджень залишається нерозкладений і невловимий
залишок, в якому і полягає уся таємниця національної індивідуальності.
Нація – таємнича, містична, ірраціональна, як і всіляке індивідуальне буття.
Треба бути у національності, брати участь у її творчому життєвому процесі,
щоб до кінця знати її таємницю. Таємниця нації зберігається за усією

1
Чехович К.І. Ґенеза і суть націоналізму. ІІ. Християнський націоналізм. – Львів, 1939. –
С. 8-9.

34

Україна – нація

непевністю історичних стихій, за перемінами долі, за усіма рухами, що
руйнують минуле і створюють те, чого не було»1.
Проникнути у приховані глибини російської національної психології
(«народной души») намагався і С.Л.Франк, який зробив висновок, що
«такого роду спроби завжди мають надто суб'єктивне забарвлення, щоб
претендувати на цілковиту наукову об'єктивність. Результат неминуче
обернеться схемою, до того ж доволі приблизною». Але усвідомлюючи
нагальну необхідність пізнання цього об'єкта, С.Л.Франк оптимістично
скеровує науковців, котрі відважаться досліджувати його: «Оскільки
одягнути у поняття внутрішній зміст національного духу і виразити його в
єдиному світогляді вкрай важко, а вичерпати його якимось поняттєвим
описанням і взагалі неможливо, ми повинні все ж таки виходити з того, що
національний дух як реальна конкретна духовна сутність взагалі існує і що
шляхом дослідження його проявів у творчості зможемо все ж таки прийти і
до розуміння та співчутливого осягнення його внутрішніх тенденцій і
своєрідності»2.
С.Л.Франк назвав "національним духом" феномен, котрий сучасні
науковці
називають
національною
психологією.
Її
основними
функціональними структурами є національний характер, темперамент,
ментальність.
Характер як індивіда, так і нації утворюють два складні психічні блоки:
система відносин до себе і до світу, заснована на ціннісних орієнтаціях, та
воля. Інтегрованим виразом ціннісних орієнтацій є ідеал (ідея) – комплекс
найвищих цінностей, найбільш бажане, взірцеве. В національному ідеалі
постає насамперед сенс історичного буття нації, котрий відкриває їй життєві
перспективи, можливості та спонукає використовувати ці можливості.
Стрижень ідеалу тієї чи іншої нації нелегко визначити коротко, як кредо
чи гасло, бо втрачається чимало істотного, важливого. І все ж завжди можна
вичленувати таку цінність, котра дещо «випинається» наперед у структурі
ідеалу тієї чи іншої нації. На нашу думку, серед найбільш цивілізованих,
розвинених націй, наприклад у американців, такою цінністю-кредо є свобода
особистості, у англійців – джентельменство (шляхетність), аристократизм, у
німців – порядок, упорядкованість, у японців – досконалість, філігранна
довершеність, естетизм, у французів та італійців – повнокровність,
позитивно забарвлена емоційна насиченість життя. Але, вочевидь, кожна з
цих цінностей перегукується зі всіма іншими, нерозривно пов'язана з ними,
спирається на них. Скажімо, не може бути шляхетності без особистісної
свободи, досконалості без упорядкованості і навпаки тощо.
Якщо "вишикувати" нації і створені ними держави за мірою наростання
їхньої
цивілізованості,
культури,
розвиненості,
динамічності,
прогресивності, то не можна не помітити і наростання свободи духу
особистості, індивідуалізму (в розумінні здатності та бажанні брати на себе
відповідальність за результати своєї діяльності і за все, що робиться в
1
Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М., 1990. –
С. 87.
2
Франк С.Л. Духовные основы о б щ е с т в а . – М., 1992. – С. 472-473.
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оточенні, суспільстві), ініціативності, самостійності, наполегливості, вміння
володіти й керувати самим собою, віддаючи державі тільки функції
контролю за дотриманням правопорядку, який однаково захищає інтереси
кожного громадянина незалежно від його соціального статусу й статків, що
ґрунтується на шануванні як священних і недоторканних прав і свобод
кожної людини. Такий індивідуалізм можна назвати екзистенційно
відповідальним. Він утворює стрижень характеру, котрий плекають системи
освіти розвинених націй. Самі ці системи трактують його як цілковиту
внутрішню свободу й прагнення виявити себе як особистість.
Оскільки такий індивідуалізм вимагає правопорядку, заснованого на
визнанні й безкомпромісному утвердженні прав Людини, гармонійності й
рівноваги у суспільних відносинах, стабільності тощо, то його можна
позначити коротким терміном «лад». В.Янів переконливо показав, що саме
лад є ідеалом-кредо усієї європейської цивілізації, який утвердився в античні
часи; фундаментом його концептуального обґрунтування стала велична
конструкція римського права1.
Природно, що європейці пишаються, гордяться ладом, який вони
створили і неухильно удосконалюють. Гордість – потужне стенічне
(сповнене оптимізмом, енергією, бадьорістю) стале самопочування, що
вельми стимулює активність особистості взагалі, а особливо в сфері тієї
діяльності, котра найбільше сприяла гордості.
На жаль, українці мають вагомі підстави гордитися лише певними
періодами історії нашої нації, героїчними подіями минулого. А далеке від
ладу сьогодення й тяжка доля, численні історичні поразки принижують
українців в очах представників інших націй та у своїх власних, а отже,
пригнічують нашу націєтворчу та державотворчу активність, утворюють
психологічну базу для формування комплексу національної неповноцінності,
меншовартості.
Відсутність ладу в означеному тут сенсі в Росії, у складі якої більша
частина України перебувала понад 300 років, випливає з відсутності
відповідного ідеалу у цієї нації, про що свідчать ґрунтовні розробки
проблематики російської національної психології, насамперед велетів
російської суспільствознавчої думки. Ключовою позицією в цьому плані є
ставлення росіян до влади, держави не як до гаранта-охоронця ладу,
захисника інтересів та прав індивіда й соціальної групи, а як до «священного
молоха», котрий має право робити все, що йому заманеться з будь-яким
індивідом чи групою. «Монгольське поневолення, – писав Ю.Липа, – що
тривало у них найдовше з усіх європейських народів, дало їм спільне
глибоке відчування святості влади, хоч би й найбільш брутальної, а зате
презирство до індивідуальності своїх і чужих людей»2. Росіянин – не
індивідуаліст, а колективіст, передусім, у сенсі психологічного прийняття
нікчемності всіх перед молохом влади, перед «отцом» з одночасною
зневагою до законності, права. Досить згадати хоча б знамениту, до наших
1
2

Янів В. Психологічні основи окциденталізму. – Мюнхен, 1996.
Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. – С. 126.
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часів відому в освічених колах цивілізованих країн книгу маркіза Адольфа
де Кюстіна "Росія у 1839 році", в якій автор підкреслив тотальне рабство в
російському суспільстві, від якого всі сп’янілі, яким хизуються, пишаються,
гордяться. Маркіза вразило, що росіяни діють, рухаються, «дихають» тільки
за наказом, тому все в Росії похмуре, має вимушений, напружений вигляд,
що російське правління – це дисципліна військового стану, а не порядок
(лад) громадянської общини, осадне становище. Ці спостереження можна
інтерпретувати і так: щоб не бути «потоптаним», росіянин має сам «топтати»
інших – нижчих, слабших, хитрувати з рівними і плазувати перед вищими,
сильнішими.
Показовим є той факт, на який звернув увагу С.Л.Франк, що у
передбільшовицькій Росії і «западники», і їх опоненти слов'янофіли
сходились у тому, що негаразди у політичному, державному і соціальному
житті російської нації зумовлюються насамперед тим, що вона, на відміну
від європейських націй, не має глибоких релігійно-моральних основ
правового регулювання суспільного життя, що російській історії не
притаманна традиція соціально-релігійного виховання, яка на Заході
становить основу суспільної і державницької культури. «І тому російське
духовне й культурне життя ще дуже аморфне та примітивне»1. Це виразно
підтвердилось утвердженням більшовиками атеїзму як державної політики,
їх глумлінням над релігією, християнською мораллю, однак більшість
російського народу, котра перемогла в громадянській війні, та їх нащадки
прийняли це як належне.
Особливості російської релігійності цілком відповідають показаному тут
змісту характеру цієї нації. М.Бердяєв писав: «Російська релігійність –
жіноча релігійність – релігійність колективної біологічної теплоти, що
переживається як теплота містична. В ній слабо розвинуте особисте
релігійне начало, вона боїться виходу з колективного тепла в холод і вогонь
особистісної релігійності. Така релігійність відмовляється від мужнього,
активного духовного шляху». І далі: «Російський народ не наважується
навіть думати, що святих можна наслідувати, що святість є внутрішній шлях
духу, – це було б надто мужньо-дерзновенно. Російський народ хоче не
стільки святості, скільки поклоніння, захоплення святістю, подібно до того,
як він хоче не влади, а віддання себе владі, перенесення на владу власного
тягаря»2.
Спрямованість російського духу до абсолютного у всьому М.Бердяєв
вважав його основною таємницею. Абсолютизація релігійного ідеалу з
протиставленням його земному життю неминуче віддає це земне у владу
«диявола» – байдужості, нехлюйства, ворожості, злоби, насильству тощо,
породжує ставлення до праці як до «кари Божої».
У тон наведеним міркуванням М.Бердяєва С.Л.Франк писав про
«російський дух»: «...Мораль, наука, мистецтво, право національності і т. ін.
як такі не є для росіянина жодною цінністю. Вони набувають цінності лиш
1

Франк С.Л. Духовные основы о б щ е с т в а . – М., 1992. – С. 494-495.
Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М., 1990. –
С. 15, 70.
2
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завдяки своєму ставленню до абсолютного, абсолютної істини і абсолютного
спасіння. У цьому полягає принциповий радикалізм російського духу,
спотворенням і деформацією якого є політичний радикалізм чи максималізм,
зумовлені тим, що дух уже відірваний від своїх істинних, тобто релігійних
коренів. З іншого боку, відомий російський нігілізм, який є не лише
окремою, історично зумовленою формою російського світогляду, але й
утворює тривалий хворобливий стан російського духовного життя, – не що
інше, як зворотній бік, негативний полюс цього духовного радикалізму.
Російський дух не знає середини: або все, або нічого – ось його девіз. Або
росіянин має істинний «страх Божий», істинну релігійність, осяяність – і тоді
він час від часу відкриває істини дивної глибини, чистоти і святості; або він
чистий нігіліст, нічого не цінує, не вірить більше ні у що, вважає, що все
дозволено. І в цьому випадку часто готовий до жахливих злочинів і
паскудств. Йому не приходить у голову, що можна почуватися пов'язаним
автономними моральними, правовими і державними обов'язками, не
переймаючись питанням, на чому врешті-решт заснована їх законна сила»1.
Названі та інші властивості російського національного характеру,
несумісні з ідеалом ладу, відбились і на характері українців, особливо,
«східняків», які значно довше були «возз'єднані» з Росією, ніж «західняки».
В умовах окупації Росією України відбувалося неперервне стихійне й
організоване на рівні державної політики доволі інтенсивне проникнення в
українство російської культури, характеру на рівні ставлення до людини,
взаємин між людьми, між владою і особою тощо. Все це несли з собою
представники російського етносу, які активно прибували в Україну. Таке
проникнення «проростало» на сприятливому для нього ґрунті негативних
якостей українців, серед яких: зажерливість, захланність, заздрісність,
недостатня толерантність, повага і любов до «свого», «своїх», а отже,
відсутність достатньо потужної потреби у національному самоствердженні,
творенні і розвитку своєї держави. Історія України XX ст. підтвердила слова
Д.Донцова, сказані ним на початку століття: «Жодна нація не могла б
похвалитися таким великим числом ренегатів, як українська»2.
Реалії нашої незалежної держави засвідчують правдивість тверджень
Б.Грінченка: «Наше українське невміння єднатися, солідаризуватися давно
вже відоме. У нас що не город, то й партія, і вже чи зробила, чи не зробила
що тая «партія», а вже кілько певно перемінила і в кожний час існування
свого завжди клопочеться про нові зміни»3. Важко заперечити гіркодошкульним звинуваченням М.Сріблянського: «Убогість духу – наслідок
нашої історії, що власне є історією зрадництва, тупості і розкрадання
національних скарбів. Українська нація обікрала сама себе і тепер
конвульсивно напружується, щоб щось створити»4.
Але в українському характері, культурі, історії є й інше, дійсно духовне,
цілковито відповідне високим духовним цінностям європейської цивілізації.
1

Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992. – С. 492.
Украинская жизнь. – 1912. – № 5. – С. 122.
Грінченко Б. Тяжким шляхом. – К., 1912. – С. 15-16.
4
Українська хата. – 1914. – № 3. – С. 4.
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Як писав О.Бердник: «... Містерія славетного Байди, який навіть перед
смертю сміється над стражданнями й горем, засвідчує майже надлюдський
оптимізм Козацької Нації. ... Звідки ж береться український оптимізм, що
дорівнює оптимізму Прометея? Тисячоліттями перебувати в пазурях
Зевесового орла, захлинатися кров'ю і корчитися від буквально космічних
мук – і, знайшовши щілинку між катуваннями, знову виспівувати: «А ми
нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!» Хіба можна раціонально
пояснити той потужний струмінь бунтарської надії, що переповнює серця
нащадків Сковороди, Шевченка, Каменяра і Лесі»1.
Мабуть, українці успадкували свій героїчний оптимізм, благородну
войовничість і хоробрість від люду Київської Русі. Ю.Липа писав:
«Синопсис» XVII століття, бажаючи зсинтезувати характер людей, що дали
початок «преславному, верховному і всього народу главному граду Києву»,
приписує їх походження синові Ноя, Афетові. Що значить ця формула?
Київський історіограф розшифровує: «Достояніє царско, храбрость
воінственна і розширеніє племені єго, Афет бо толкується розширеніє».
Велика експансія Київських людей – це здавалося авторам "Синопсиса"
найважливішим"2.
Нездоланний прометеївський оптимізм, бунтарська надія, шляхетна
войовнича хоробрість українського духу знайшли естетично довершене
відображення у нашій народній творчості, насамперед у піснях, які
викликають зачарований подив у художньо-естетично чутливих людей
усього світу. Оспівані ними життєрадісний оптимізм та благородновойовнича хоробрість постають як експресивний вияв глибиннопсихологічного пориву до волі, правди, справедливості, гармонії,
доброчинності, поваги і любові у взаєминах, упорядкованості, до краси у
побуті. Ю.Липа зазначив: «У дуже багатьох дослідників при оцінюванні
характеру українця ми знайдемо на першім місці такі і їм подібні
окреслення: «Потяг до краси насичує ціле життя українця. Крім ділянки
музичної і поетичної творчості, видно це і в одежі, і в оселі, і в любові до
природи. ... Багата поетична натура українця висловилася в незмірній
кількості дум, побутових і ритуальних пісень, приказок, легенд і т. д. ... Ця
риса, мальовничий індивідуалізм – це те, що вперше впадає до очей
чужинцеві. Недарма описи України від Гердера до сучасних мандрівників
підкреслюють цю прикмету українського характеру і надають цілому краєві
назву Еллади»3.
Німецький поет Ф.Боденштедт, який у 1840-1845 рр. подорожував
Росією, Україною і Малою Азією у передмові до збірки своїх перекладів на
німецьку мову українських пісень (Поетична Україна. – Штутгардт, 1845),
підкресливши потужний потяг українського народу до мальовничості, краси,
впорядкованості у всіх сферах життя, його поетичність, написав про
українську пісню: «Нехай запашні українські пісні, мов жалібні вітри, віють
на німецькі левади і оповідають, як діти України колись любили і боролися.
1
2
3

Бердник О. Таємниця Фатіми і Україна // Комсомольское знамя. – 1991. – 28 июня.
Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. – С. 184.
Там само. – С. 156.
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... У ніякій країні дерево народної поезії не видало таких великих плодів,
нігде дух народу не виявився у піснях так живо і правдиво, як серед
українців. Який захопливий подих туги, які глибокі, людяні почування в
піснях, що їх співає козак на чужині! Яка ніжність у парі з мужеською силою
пронизує його любовні пісні! ... Справді, нарід, що міг співати такі пісні і
любуватися ними, не міг стояти на низькому ступені освіти. Цікаво, що
українська народна поезія дуже подібна іноді своєю формою до поезії
найбільш освічених народів Західної Європи»1.
Такому естетичному сприйняттю світу і себе в ньому органічно
відповідає індивідуалістичний світогляд, індивідуалізм в окресленому вище
розумінні. Дійсно, для українців ніколи не були характерними, істотними
форми співжиття, засновані на авторитарному підпорядкуванні індивіда
соціуму, як у російській общині. Ю.Липа вбачав її витоки у номадській
(звіроломно-пастушій) ментальності росіян, якій відповідає абсолютне
панування найстаршого ловця-батька, а спільнота являє собою примітивну
комуну, члени якої не мали приватної власності. Зрештою, характерним для
цього круга є великий нахил до насильства2.
Общинний спосіб життя, основу якого становила колективна власність на
землю, яка постійно переділювалася між членами общини з метою
дотримання «справедливості», засади якої вбачались у майновій рівності,
зіграв вирішальну роль у великих катаклізмах, яких зазнала Росія. Органічно
відповідна колективному володінню землею колективна відповідальність
(«круговая порука», за якої кожен член общини відповідає за дії всіх інших),
цілковита підпорядкованість індивіда «світові» живили соціальну
пасивність, утриманські налаштування, ставлення до майнової рівності у
незаможності як до високої справедливості, правди, неприйняття майнової
диференціації та конкуренції, ненависть до заможних, особливо у своєму
середовищі. Все це стало психологічною базою кривавого комуністичного
режиму. На підставі цього М.Бердяєв назвав російський народ
«соціалістичним за інстинктом», а К.Маркс побачив у російській общині
спосіб «стрибнути» до комунізму.
В Україні общин такого штибу ніколи не було. Українські громади, які на
перший погляд нагадували російські общини, істотно відрізнялися від них.
М.Костомаров першим обґрунтовано наголосив, що особливою рисою
українця є прагнення особистої свободи, а отже, в українській громаді кожен
її член є незалежною особистістю. Зв'язок наших громад тримався на
спільній згоді тих, хто їх утворював, через порушення якої вони
руйнувалися3.
М.Грушевський підкреслював, що пайовий характер українських громад
надавав відносно широкі можливості для підприємництва та господарського
ставлення до справи, що органічно в'язалося зі всім устроєм українського
правління з його принципами суверенітету народу, вільного всенародного
1

Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1991. – С. 80-81.
Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. – С. 147.
Костомаров М. Исторические монографии и исследования Миколая Костомарова: В 3 т. –
СПб., 1863-1867. – Т. 1. – С. 265, 279.
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обрання провідників, їхньої відповідальності перед виборцями і було
противним суворо механічному устрою Московської держави з її нещадною
централізацією1.
На ці важливі особливості поєднання українців у групи, у яких істотно
виявлявся наш національний характер, національна ідея, вказували чимало
вітчизняних та зарубіжних дослідників психології, традицій, права, устрою
суспільного життя українства. Відповідно до цього провідник українців був
насамперед виразником і охоронцем їхніх інтересів. Ю.Липа писав: «Він не
накидає їм своїх фантастичних експромтів, не екстатує екстатичними
видивами, як це в людей номадського кола. І це є традиція провідництва.
Візьмім, наприклад, опис ролі провідника-отамана пересічної чумацької
валки з кінця ХІV століття (пирятинської). «На чолі є отаман, керманич,
голова і начальник. Йому безпосередньо підлягають всі члени артілі, хоч
його влада обмежена чумацькими звичаями і взагалі цілком не є широка і
самоцільна. Отаман старається докладно виконувати чумацькі звичаї і
настанови. В противному разі йому завжди загрожує заміна (Щербина)»2.
Індивідуалізм яскраво виявився у психології та способі життя козацтва.
Українські козаки – не лише воїни, а й вільні землевласники. Входження у
військове козацьке об'єднання й вихід з нього були вільним вибором
кожного козака. Суспільний лад та державний устрій Війська Запорозького
базувалися на принципах народовладдя Київської Русі й класифікуються
дослідниками як християнська демократична республіка3. Гетьман вважався
насамперед слугою товариства, яке обрало його своїм володарем. Він був
першим серед рівних у своїх правах. Його влада обмежувалася під час
чинності Генеральної ради. При гетьмані діяли дорадчий орган – Рада
старшини і виконавчо-дорадчий орган – Генеральна старшина.
Не лише козацьке, а «все життя українське, – писав І.Огієнко, – увесь
розпорядок дому, увесь державний наш лад – все це повсякчасно було
демократичним. Стан прислуги у нашого старого панства ніколи не був
пригнобленим – вона завше була вільною і рівною всім. Нагадаю ще хоча б
нашу Київську академію, де вкупі з сином гетьманським сиділо мужиче
дитя. Так, р. 1737 ув цій Академії навчалися: дітей козацької старшини 22,
офіцерських 1, ратушних чиновників 2, купецьких 6, простих козаків 64,
міщан 66, ремісників 7, мужичих дітей 39». Всі міста України за старих часів
мали цілковите самоврядування, усі чиновники, урядовці були обраними з
самих городян і «...завше відповідали тій громаді, що їх поставила»4. Тобто і
простий міський люд України мав виборчі права та певний політичний
досвід демократичного характеру.
Діяльність церкви також ґрунтувалася на потужних демократичних
традиціях. «Митрополита у нас, – зауважив І.Огієнко, – завше вибирали
вільними голосами, а патріарх Константинопольський тільки благословляв
його. На Вкраїні в церковному житті скрізь було тоді виборне начало:
1

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 132-133, 277.
Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. – С. 218.
Гетьмани України. Історичні портрети. – К., 1991. – С. 3.
4
Огієнко І. Українська культура. – К., 1918. – С. 125-127.
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вільними голосами вибирали священиків, єпископів, архимандритів, ігуменів
і навіть митрополитів»1.
Думається, що вельми переконливим об'єктивним виявом індивідуалізму
як риси українського національного характеру було й є високе традиційне та
правове становище жінки в українській суспільності. На це звернули увагу і
були вражені чимало іноземних дослідників, які відвідували Україну2.
Історики проросійської орієнтації намагалися довести, що українські
кріпаки наприкінці XVI і в першій половині XVII ст. були найбільш
пригнобленими й експлуатованими селянами в Європі. Мовляв, російським
селянам жилося значно краще. Отже, висновок: «возз'єднання» було для
українських кріпаків великим благом.
Але ґрунтовні історичні дослідження свідчать, що це не так. Насамперед
становище українських селян у часи розгортання національно-визвольної
війни XVII ст. було рівним у різних регіонах Руського воєводства Речі
Посполитої. Так, І.Д.Бойко на основі аналізу великого масиву історичних
документів показав, що на півночі селяни мали четвертний наділ, за який
вони працювали на пана 3 дні на тиждень, а не 5-6. На півдні і сході
Київщини та Брацславщини переважала продуктова та грошова рента. В
Канівському старостві селяни взагалі не виконували повинностей, а лише
сплачували чинш на користь замку у розмірі 20 грошів литовських, а бідніші
– «що можуть». На Переяславщині "співвідношення класових сил було
таким, що феодали не мали змоги застосовувати форми і норми експлуатації,
які існували в західних регіонах"3. На сході та в центрі України селяни
нерідко одержували "слободи", тобто цілковите звільнення на певний час від
панщини і податків. Наприклад, В.Д.Марочкін навів такий факт: князь
Острозький із метою заселення Переяслава надав переселенцям-втікачам 30
років слобод4.
Наведені історичні приклади виразно ілюструють остаточно
встановлений факт: український селянин у період розгортання національновизвольної війни XVII ст. не був остаточно загнаний у кабалу і психологічно
надломлений, не втратив індивідуалізму, прагнення особистої свободи і
здатності боронити її. Саме це піднімало українських селян на боротьбу зі
шляхтою, яка намагалася накинути на них соціально-економічне, релігійне й
національне ярмо. Саме з тих країв, де панщина не була важкою або її зовсім
не було, почався український визвольний рух. Для рабської душі гноблення є
звичне, його посилення – прийнятне, для вільнолюбного індивідуаліста –
нестерпне, неприйнятне. Психологічно ваговим є висновок С.Горошка, що
не так самі гніт і поневолення, як загроза їх зазнати, викликали протест
українських селян перед і під час національно-визвольної війни під
проводом Б.Хмельницького. Ідеалом їм правило вільне козацьке життя. Воно
1

Там само. – С. 178-179.
Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1991. – С. 80-82.
Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – К.,
1963. – С. 142, 244.
4
Марочкін В.Д. Антифеодальний та визвольний рух на Україні в першій чверті ХVІІ ст. –
К., 1969. – С. 26.
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було ідеалом і для міщан, і для дрібної шляхти, які шукали захисту, а
нерідко й порятунку в козаків1.
Напевно, український індивідуалізм екзистенційно-відповідального
характеру виріс зі стремління до особистої свободи і відповідальності перед
релігійними святощами – першої і найважливішої, як стверджує Ю.Липа,
прикмети київської людини. Він писав: «Вільні люди – це люди Києва. В
одному з перших знаних актів Києва (договір князя Ігоря з Романом
Царгородським з 945 р.) знаходимо вияв найглибшого почування людей
Києва. Вони – і християни, і погани – всі присягаються додержувати умови
договору. На яке ж найбільше нещастя для себе заклинаються вони в разі
недотримання договору? «Нехай не матимемо помочі ані від Бога, ані від
Перуна, – кажуть вони, – і нехай зостанемося рабами і в цьому, і в
майбутньому житті»2.
Як відомо, у житті вільнолюбного народу Київської Русі відчутними були
засади демократії й права. Існувало народне віче, компетенція якого
пронизувала всі функції державної влади, включаючи вибір князя й
укладання з ним угоди, раду з князем щодо важливих державних рішень.
М.Грушевський показав, що в добу формування Київської держави культура
України мала масовий наплив західних (скандинавських) елементів. Ця
тенденція тривала і за доби Ярослава Мудрого та його нащадків, коли
Київська Україна-Русь підтримувала широкі династичні зв'язки з
німецькими князівствами й усілякими іншими державами й державками, які
перебували під впливом німецької культури. Із занепадом Києва (кінець XII
ст.) його культуру успадковує Галицько-Волинське королівство.
Вельми вірогідно, що коріння високої на той час нормативнорегулятивної культури – у відомих на сьогодні науці правових актах
Трипілля, які, зокрема, свідчать про шанобливе ставлення до індивіда –
члена суспільності трипільської цивілізації, про його право на вільний вибір,
самостійну діяльність.
М.Грушевський зробив ґрунтовно виважений висновок: «В порівнянні з
народом великоруським український являється народом західної культури –
одним з найбільш багатих східними орієнтальними впливами, але все-таки
по всьому складу своєї культури й свого духу народом західним»3.
Таким чином, опрацювавши значний масив праць дослідників
української національної психології, характеру, культури, традицій,
історичного матеріалу, ми дійшли висновку, що виразно нерефлексованим,
неозначеним у відповідних концептах ідеалом нашої нації є лад як
неухильне дотримання традицій, котрим притаманні демократизм,
пошанування індивідуальної свободи, права особистості діяти вільно,
ініціативно, самостійно, незалежно від її матеріальних статків та соціального
статусу. Ці традиції ґрунтуються на засадах християнської моралі. І все це
цілком відповідає традиціям країн християнської цивілізації.
1
Горошко С. Лакований образ Богдана // Політологічні читання. Українсько-канадський
щоквартальник. – 1992. – № 1. – С. 254.
2
Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. – С. 184.
3
Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 14.
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Чікарькова М.Ю. (Чернівці)
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА ПРОБЛЕМА КОНТРКУЛЬТУРИ
У статті розглянуто ситуацію формування системи штучних
цінностей, визначених духом гедонізму, який стимулюється в системах
масової комунікації сучасного інформаційного суспільства вульгаризованим
постмодерністським
філософствуванням,
набуває
характеру
контркультури, спрямованої на остаточне «вивільнення» людини з-під
влади традиційної християнської аксіології.
Сучасна постіндустріальна епоха ставить перед людиною величезну
кількість проблем, з якими вона не завжди може самостійно впоратися.
Нинішня цивілізація, з одного боку, знаходиться на досить високому рівні
розвитку матеріальної культури, з іншого боку – відверто й катастрофічно
швидко втрачає культуру духовну. «Між технологічною та духовною
культурою дійсно існує певна «напруженість», свого роду конкурентна
боротьба. Коли суспільство підвищує рівень технологічної культури, не
дбаючи про культуру духовну, то це загрожує забуттям духовним цінностей.
У результаті виникає тенденція до утворення «бездуховного» суспільства, в
якому люди прагнуть лише до матеріального благополуччя, приносячи в
жертву йому всі інші інтереси»1.
Сьогоднішнє суспільство не випадково називають «суспільством
споживачів» – людей, більшість з яких орієнтована лише на задоволення
фізичних потреб. Цей гедонізм, звісно, не є оригінальним винаходом ХХХХІ ст. Він має споконвічне коріння у давній філософії – пригадаймо
філософів-епікурейців, що закликали насолоджуватися кожним моментом
1
Кармин А. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы //
Вопросы философии. – 2006. – № 2. – С. 59.
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життя і не думати про майбутнє. Характерно, що філософія гедонізму
виникла у Стародавньому Римі в період його духовного занепаду, на тлі
досить високого рівня матеріального благополуччя, і саме вона стала однією
з причин падіння могутньої імперії. Ця позиція діаметрально протилежна
спіритуалістичному вченню Біблії, яка стала, поряд з античною культурою,
другою потужною формантою європейської ментальності (цікаво, що в
єврейському Талмуді слово епікейрос [епікуреєць] ужито як синонім слова
свиня). Сьогоднішнє європейське суспільство, глобально секуляризоване
починаючи від епохи як не Ренесансу, то принаймні Просвітництва, дедалі
активніше культивує тип ментальності, який визначено у ап. Павла як
«тілесну людину». У всякому разі масова культура нинішнього суспільства
цілком вкладається в даний алгоритм. Це підкріплюється тотальним впливом
матеріалістичного типу мислення й ілюзіями сайєнтизму. Особливо
катастрофічними стали наслідки надій на сите процвітання «тілесної
людини» в країнах, де було всерйоз прийнято комуністичну утопію. Так, в
Україні після краху радянської ідеології утворився своєрідний ідеологічний
вакуум, який тепер кожен заповнює як може, і цьому процесу активно
сприяє масова культура. Поширення мас-стандартів викликає новий виток
проблем. Практично всі згідні, що в сучасній Україні володарює культ
посередності, панують поверхові життєві орієнтації, низька моральна
культура, девальвуються вироблені століттями духовні цінності. Аби
вирватися з цього, потрібні непересічні особистості, які були б втіленням
найкращих моральних якостей і підносилися над середнім рівнем. Але в
нашій країні, як не сумно це констатувати, діє система усередненого вибору,
і духовно вище тут найчастіше гине або деградує1.
Утім насолоджуватися благами тілесного буття й не думати про майбутнє
європейцям західним і східним, як і жителям планети загалом, дедалі важче
– звідусіль нас лякають жахливими екологічними й соціальними
катастрофами, повним занепадом гуманності й навіть реальним кінцем світу
(достатньо зазирнути у похмурі прогнози Римського клубу). Важко сказати,
чи соціально-економічні закономірності сприяли відродженню гедоністичної
концепції, чи ж, навпаки, ця ідея стала матеріальною силою, коли оволоділа,
за К. Марксом, масами. У всякому разі, вже ніхто не заперечує, що
свідомість суспільства не є пасивним відлунням «об’єктивної реальності», а
здатна сама інтенсивно формувати цю реальність (особливо в наш час, який
недаремно називають ерою інформаційних технологій). Пройшовши через
аграрну та індустріальну епохи, люди у ХХ ст. вступили до епохи, у якій
панівну роль виконує інформація.
У даній розвідці ми проаналізуємо причини поширення «філософії
насолоди» як однієї з основних ціннісних орієнтацій сучасного
інформаційного суспільства та спробуємо окреслити її прояви в масовій
культурі Європи загалом і в Україні зокрема.

1
Морозова Л.П. Аспекти формування ціннісного світу сучасної молоді // Наукові записки
Національного університету Києво-Могилянська академія. Серія: Філософія та релігієзнавство.
– К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – Т. 22. – Ч. 1. – С. 87-88.
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Дана проблема – одна з найактуальніших не тільки для сучасних
філософів, а й для соціологів, психологів, релігієзнавців, культурологів та
інших дослідників гуманітарної сфери (хоча, звичайно, «побудова
світоглядної парадигми – насамперед турбота філософії»1). Достатньо
зазначити, що нею переймалися такі визначні дослідники й літератори
сучасності, як С. Андрєєв, І. Арістова, Д. Белл, З. Бжезинський, К. Боулдінг,
Д. Белл, К. Бьорд, Н. Вінер, Б. Гейтс, Е. Гелнер, П.Друкер, У. Еко, Т. Еліот,
Р. Йєнсен, М. Кастельс, П. Лазарсфельд, Е. Лемберг, Д. Макдональд,
Г. Маркузе, А. Моравіа, Д. Рісмен, М. Роуз, Е. Тоффлер, Ж. Фрідман,
Ф. Фукуяма, Р. Хоггарт, Е. Шилз та ін. Цікавилися проблемою й українські
вчені – Л. Березовець, В. Білоус, А. Гальчинський, О. Голобуцький,
В. Горбатенко, О. Дубас, Я. Жаліло, О. Зернецька, І. Коліушко,
В. Коляденко, О. Литвиненко, Я. Підпригорщук, Л. Чупрій та ін.
Небезпечність деформації традиційних цінностей у суспільстві ХХ ст.
відзначалася ще класиками філософської та соціологічної думки,
репрезентативні позиції яких стають основою сучасних теорій глобалізації.
Так, Ф. Фукуяма визначив ситуацію, що склалася в західній культурі з
60-х рр. ХХ ст., як «Великий розрив» з основами нашої сучасної цивілізації;
це – «гра не за правилами», що руйнує всяку комунікативність, починаючи
від традиційної сім’ї і закінчуючи відчуженістю особистості або великих
груп людей від ходу прогресу. Сьогодні «гра не за правилами» стає чи не
пануючим правилом людського спілкування, і цей розрив сягнув уже й
українських теренів. Зміни в житті відбуваються з катастрофічною
швидкістю – завдяки розвитку нових технологій та формуванню
інформаційного суспільства, яке витісняє на очах спільноти традиційного
типу. Утім у 60-ті рр. ХХ ст. західний дослідник Е. Тоффлер вводить термін
«футурошок» («шок перед лицем майбутнього»), застерігаючи щодо
небезпечності швидких змін, які важко сприймаються психікою людини,
звиклої до більш повільних темпів розвитку, і яка не встигає адаптуватися до
нових реалій. Водночас проблеми глобалізації багато в чому зумовлені якраз
відсутністю спільних цінностей, які й мали б згуртовувати суспільство2.
Отже, проблема майбутнього – це проблема не лише фізичного виживання
людства, а й проблема психології та світосприйняття. Характерно, що ця
проблема в різних своїх аспектах стає об’єктом дисертаційних досліджень
сучасних філософів України (докторська дисертація Л. Морозової та
кандидатські – А. Бойко, В. Даніл’яна, Л. Панченко, В. Семиколенова,
С. Сокола, А. Колодюка, О. Радченко тощо). Україна при цьому
розглядається як частина нової світової спільноти, а процеси, що в ній
розгортаються, – як достатньо репрезентативні. Так, у дисертації С. Сокола
Україна розглядається як потенційна держава європейського значення, у якій
мають місце світові глобалізаційні зміни, і підкреслюється визначальна роль
1
Пазенок В.С. До проблеми становлення сучасної світоглядної парадигми // Наукові
записки Національного університету Києво-Могилянська академія. Серія: Філософія та
релігієзнавство. – К.: Вид. дім «Академія», 2002. – Т. 20. – С. 10.
2
Аннан К. Сохранились ли у нас всеобщие ценности? // Международная жизнь. – 2004. –
№ 2. – С. 71.
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соціокультурного чинника з його здатністю створювати аксіологічну базу
для подальшої суспільної модернізації1. Усе частіше щодо України
використовується термін «інформаційне суспільство». З’являються досить
ґрунтовні праці на зразок колективної монографії «Інформаційне
суспільство. Шлях України», у якій розглядаються стратегії та напрями
розвитку інформаційного суспільства в Україні, аналізується досвід його
побудови в інших країнах та приділяється увага його зв’язкам з освітою,
правом, економікою тощо2. І хоча А. Мойсеєнко вірно вказує на
неготовність українців до життя в інформаційному суспільстві3, проте
сьогодні воно на очах стає реальністю, до якої потрібно пристосовуватися.
Саме численні проблеми, пов’язані з інформаційною революцією в
Україні, зумовили неабиякий інтерес до даної сфери з боку дослідників. Так,
у дисертації А.Колодюка4 розглядаються особливості функціонування
інформаційного суспільства у сьогоднішній Україні і робиться спроба
спрогнозувати його еволюцію в майбутньому. До розгляду цієї проблеми
органічно долучається дисертаційне дослідження В. Даніл’яна5, акцент у
якому зроблено саме на перспективах розвитку інформаційного суспільства
на теренах України.
Існування інформаційного суспільства неможливе без передових
технологій, і часто вони стають поштовхом не тільки для розвитку певних
філософських ідей, а й для зміни свідомості. Це тим більше актуальне для
України, оскільки вона відноситься до т.зв. пострадянських країн, у яких
відбулася зміна ставлення до ідеології. У дисертації А. Бойко6 відзначається,
що сучасні українці виявилися непідготовленими до «світоглядної свободи»
і постмодерністського світобачення, які наштовхнулися на «світоглядну
інерцію мас»; при цьому цікаво й переконливо проведено паралелі між
постмодерністським світоглядом та світоглядом пострадянської особистості
(фрагментарність, плюралізм, еклектичність культурно-історичних традицій
тощо).
Інформаційне суспільство впливає на світогляд особистості, коригує
певні норми – у тому числі моральні. І часто йдеться не про якусь там
«лібералізацію», а про кардинальну «зміну» моральних основ. Так, у
дослідженні В. Семиколенова зроблено спробу з’ясувати специфіку
функціонування моралі в інформаційному суспільстві в контексті процесів
глобалізації, зсуву базової аксіології культури, побудованої на
трансцендентних
цінностях
людини,
кількісне
зростання
явищ
1
Сокол С.М. Трансформація українського суспільства в контексті глобалізації: соціальнофілософський аналіз: Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. – Львів, 2004. – 22 с.
2
Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., 2004. – 309 с.
3
Там само. – С. 258.
4
Колодюк А.В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в
Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03. – К., 2005. – 20 с.
5
Даніл’ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні
(соціально-філософський аналіз): Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. – Харків, 2006. –
19 с.
6
Бойко А.І. Світоглядні орієнтації пострадянської людини (соціально-філософський аналіз):
Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. – Одеса, 2002. – 19 с.
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маніпулювання свідомістю і стимулювання споживчих попитів – усе це, на
досить спірну думку автора, свідчить про потребу в оновленні моралі1. Зміна
норм моралі під впливом філософії постмодернізму стала об’єктом
дослідження О. Радченко, яка розглядає особливості етики постмодернізму,
що базується на принципах етичного релятивізму з притаманним йому
імморалізмом та деконструкцією2.
Приємно, що дослідження українських вчених засвідчують безумовний
прогресивний зсув у масовій свідомості й прагнення позитивних перемін.
Так, у дисертації Л. Панченко фіксується надання молоддю переваги
демократичним
цінностям
над
тоталітарними,
плюралізму
над
моноідеологізмом тощо. Водночас дослідник має рацію, коли твердить про
суперечливість і непослідовність нової парадигми цінностей3.
У докторському дослідженні Л. Морозової зазначається важливість
формування нової порівняно з епохою тоталітаризму аксіологічної системи в
сучасної молоді для демократичного розвитку нашої країни4. При цьому
підкреслюється значущість ціннісних орієнтирів, які виступають формою
соціальної регуляції та соціалізації індивіда, і стан кризи аксіології
теперішнього українського суспільства, пов’язаний із загальною кризою
культури. Подібну позицію можна тільки вітати – особливо ж у світлі
непростих проблем існування й майбутнього культури в еру інформаційних
технологій.
Пройшовши через аграрну та індустріальну епохи, люди у ХХ ст.
вступили до епохи, у якій панівну роль займає інформація. Відомий вислів
«Хто володіє інформацією – володіє світом» сьогодні можна доповнити
словами «володіє інформацією та інформаційними технологіями». Цифрова
ера по-новому розставляє акценти в культурі та етиці. Проблема аксіології й
пов’язаного з нею морального вибору набуває небувалої актуальності. Так,
усім відомі такі її аспекти, як піратство, спаммінг, нелегальний збір
інформації про користувачів Інтернету тощо. Не тільки в окремих людей, а й
у цілих країн сьогодні може виникнути спокуса використати свої переваги в
рівні розвитку інформаційних технологій для впливу на свідомість або й
навіть інформаційної, політичної, економічної та культурної експансії,
результати якої сьогодні можуть бути співставлені з результатами бойових
дій у межах традиційного воєнного єдиноборства5.
Нових ракурсів набувають класичні суспільні проблеми – скажімо,
нерівності. Зараз загальновживаним стає термін «цифрова нерівність», сенс
якого полягає в тому, що рівень розвитку (насамперед – доступу) до
1
Семиколенов В.М. Мораль в інформаційному суспільстві: Автореф. дис. ... канд. філос.
наук: 09.00.04. – Сімферополь, 2006. – 19 с.
2
Радченко О.Б. Етичний релятивізм у філософії постмодерну: Автореф. дис. ... канд. філос.
наук: 09.00.07. – К., 2005. – 16 с.
3
Панченко Л.М. Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації
українського суспільства: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03. – К., 2003. – 19 с.
4
Морозова Л.П. Соціальні механізми формування цінностей молоді в перехідний період:
соціально-філософський аналіз: Автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03. – К., 2006. – 40 с.
5
Чернов А. Глобальное информационное общество // Международная жизнь. – 2004. – № 9.
– С. 128.
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цифрових технологій у різних країнах (і навіть у різних верств населення в
межах однієї країни) може досить сильно відрізнятися. Це одразу ж створює
нерівні умови для конкуренції і поглиблює і без того величезний розрив у
розвитку країн. Країни з нижчим рівнем розвитку інформаційних технологій
змушені споживати т. зв. продукти культури більш розвинених країн.
Скажімо, перед Україною внаслідок досить низького рівня впровадження
електронних технологій зараз стоїть цілком серйозна загроза перетворення
на «донора» розвинених держав1 з усіма наслідками цього процесу – тобто
насамперед нав’язаною (принаймні – чужою) системою ієрархії цінностей. У
цьому аспекті нових відтінків набуває проблема незахищеності українського
медіапростору. Скажімо, дослідники відзначають асиметрію в процесах
взаємного інформаційного проникнення України та Росії: якщо українська
компонента в російському інформаційному просторі майже відсутня, то
російська в українському – в окремих сегментах навіть домінує2.
Отже, глобалізація і пов’язані з нею процеси побудови інформаційного
суспільства торкаються, як ми бачимо, проблем, на перший погляд досить
далеких – скажімо, питань національної самоідентифікації. Хоча дослідники
усвідомлюють необхідність утвердження культурного розмаїття, що має
стати обов’язковою умовою розвитку інформаційного суспільства3, поки що
на цьому шляху ми бачимо скоріше втрати, ніж знахідки. Хотілося б
заперечити точку зору А. Аристанбекової, яка зазначає, що культурна
глобалізація надає ключовий вибір між уніформізацією та розмаїтістю, яка
часто виражається у відродженні місцевих звичаїв та мов4. На наш погляд,
глобалізація якраз такого вибору людині, по суті, не залишає, пропонуючи
уніформізацію не як альтернативу, а як єдиний шлях розвитку. Якщо ж
суспільство або окрема людина зберігає власні духовні орієнтири, то це
відбувається, скоріше, всупереч процесам глобалізації. Гарною ілюстрацією
зазначеної тези може виступити українське суспільство. Якщо
проаналізувати контент, що надається ЗМІ в Україні (а вони, як відомо,
сьогодні формують масову свідомість), то ми побачимо, що переважна
кількість програм на телебаченні – продукти американської та російської
культур, приблизно така ж сама ситуація і в кінопрокаті, і в музичній сфері, і
на книжковому ринку. Чого варта хоча б дискусія, що ведеться вже не
перший рік – про те, треба чи не треба перекладати фільми українською!
Поодинокі спроби перекладу кінохітів або книг-бестселерів українською
суттєво на ситуацію не впливають. Отже, ми можемо скільки завгодно
говорити про формування патріотизму, побудову державної свідомості
тощо, але поки масова культура України не буде продуктом саме
українським (і з точки зору мови, і за своїм ідейним пафосом) – усе це
залишиться порожніми гаслами. Ситуація ускладнюється ще одним нюансом
1
Гнатюк С.Л., Здіорук С.І. Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні //
Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 96.
2
Там само. – С. 97.
3
Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., 2004. – С. 21.
4
Арыстанбекова А. Глобализация. Объективная логика и новые вызовы // Международная
жизнь. – 2004. – № 4-5. – С. 61.
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– поєднання власної традиційної культури з масовою дуже часто призводить
до виникнення певної псевдокультури досить низької якості. С. Симоненко,
аналізуючи процес світових інтеркультурних взаємодій, цілком слушно
пише про те, що взаємодія української традиційної культури з масовою
призводить чи то до маскультуризації української культури, чи то до
псевдоукраінізації масової культури1. Йому вторить Н. Іванова-Георгієвська,
наголошуючи на «несправжності» речей та цінностей масової культури і
«несправжності» таких цінностей (якщо вони взагалі є) при поєднанні
традиційної української культури з масовою. Наприклад, при посиленні
потягу до автентичності виникає мода на традицію, пише дослідниця, але від
неї лишається тільки певна зовнішня оболонка: юнак-студент з козацьким
оселедцем зовсім не є символом відродження козацьких ідеалів та цінностей,
скоріше це – просто засіб самоідентифікації, зумовлений бажанням
відокремитися від позатрадиційної масової культури2. Ми вже говорили про
небезпеку величезного інформаційного впливу на менш розвинені країни.
Ситуація в сучасній українській культурі цілком очевидно показує всі
наслідки подібного впливу. «Навальна, агресивна пропаганда західних
цінностей в їх далеко не кращих зразках певною мірою почала деформувати
ще не усталену систему [українських – М.Ч.] національних цінностей…»3
Проблема національної самоідентифікації та підтримки власної
національної аксіології – лише одна (хоча й досить серйозна) проблемна
грань процесів глобалізації у світі й в Україні. Глобальні зрушення, пов’язані
з науково-технічним прогресом, на наших очах починають змінювати
біологічну та психічну сутність європейської людини. Так, психологи
твердять, що сучасна людина набагато менше часу здатна фіксувати увагу на
якомусь об’єкті, ніж, скажімо, ще 20-30 років тому. Нинішня людина
занурена в безмежні мерехтливі інформаційні поля і водночас у такі само
безмежні й цілком матеріальні електромагнітні поля, які є фізичними
носіями цієї інформації і за природою своєю виснажливі для людини. Отже,
виникає такий феномен, як «кліпова свідомість» – свідомість, що нездатна
довго сконцентруватися на чомусь, потребує постійного переключення і
нових вражень (до речі, саме цей стан психіки індійська йога трактує як стан
духовного невігластва, порівнюючи його з польотом мухи чи рухом рибки в
акваріумі).
Не випадково сьогодні здобула популярність така мотиваційна теорія, як
кайнерастія – постійне прагнення нового4. Кайнерастичні імпульси часто
стають основою поведінки сучасної людини. Змінюється сам зміст поняття
«цінність», синонімом якої тепер часто виступає просто «новинка». Цінне те,
1
Симоненко С.П. Проблеми культурної політики в Україні та світові інтеркультурні
взаємодії // Універсальні виміри української культури. – Одеса: Друк, 2000. – С. 43-55.
2
Іванова-Георгієвська Н.А. Сучасна українська культура в світовому контексті пошуків
справжності: мода на традицію // Універсальні виміри української культури. – Одеса: Друк,
2000. – С. 38-42.
3
Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. Українська та зарубіжна культура. – К.: Т-во
«Знання», КОО, 2000. – С. 603.
4
Сосланд А. Влечение к новизне: теория и практика // Знание – сила. – 2006. – № 8. – С. 4046.
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що нове. Більше того – сьогоднішнє інформаційне суспільство вульгарно
зводить поняття нового до змісту «нова річ», «новий крам». Величезний
масив реклами спрямований на те, аби примусити людину купувати все нові
й нові речі – навіть ті, які їй не потрібні. Виникає показовий термін для
назви товарів, які нам не потрібні і про існування яких ми часто навіть не
здогадуємося, – товари фальшивих потреб. Дізнавшись про них (найчастіше
– з усюдисущої реклами) – ми хочемо їх купувати, відчуваємо необхідність у
них і дивуємося з того, як раніше могли жити без них. Так, відомо, що в
світовому масштабі лише 30% товарів безпосередньо задовольняють
справжні потреби людини (житло, одяг, харчування). З. Бауман цілком
слушно говорить: «До речі, обіцянка здається нам тим більш привабливою,
чим менше ми знаємо про дану потребу; пережити враження, про існування
яких ти навіть і не підозрював, – це таке задоволення, а гарний споживач –
завжди шукач пригод та любитель задоволень. В очах гарного споживача
особливу звабливість обіцянці надає не необхідність задовольнити бажання,
що роздирає його, а усвідомлення, що існують бажання, яких він ще не
зазнав і про які навіть не підозрює»1. Сучасній людині немає часу навіть
насолоджуватися отриманим товаром – вона встигає лише бажати нового й
нового. Характерною ілюстрацією до цієї видозміненої філософії гедонізму є
сучасний феномен шопінгоманії, коли людина закуповує величезну кількість
товарів лише заради отримання миттєвого задоволення від самого процесу
купівлі. При цьому часто «напади» на магазин завершуються тим, що,
скажімо, продукти згодом викидаються (їх просто не встигають спожити), а
в шафі висить величезна кількість одягу з цінниками (і часто він віддається
комусь, так і не будучи жодного разу одягнутим). Якщо західна цивілізація
вже давно дізналася про принади шопінгоманії, то українці лише протягом
останніх років приєдналися до цієї інтернаціональної пристрасті. Статистика
свідчить, що з кожним роком наші співвітчизники витрачають все більше і
більше на купівлю товарів, і при цьому вони часто купують непотрібні речі,
жертвуючи найнеобхіднішим. Пояснення полягає в тому, що в даному
випадку купівля здійснюється заради самоствердження2. Сьогоднішня
Україна, як зазначає публіцист С. Білошицький, дуже швидко переймає цю
установку на споживання – тільки за останні шість років роздрібний
товарообіг виріс у 6 разів і становить лише офіційно 70 млрд. грн. «Вперше
за останні сто років українське суспільство опинилося в ідеологічному
вакуумі, який сміливо можна назвати «кінцем історії» у тому сенсі, який у
1989 році в якості політологічного поняття ввів у науковий обіг
американський суспільствознавець Френсіс Фукуяма»3.
Кайнерастичні бажання створюють підґрунтя для формування
суспільства споживання, котре «являє собою систему, яка організовує
1
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь Мир, 2004. –
С. 119.
2
Бакальчук В. Подскажите, что я хочу купить // Електронний ресурс:
http://www.2000.net.ua/print?a=%2Fpaper%2F30434.
3
Билошицкий С. «Конец истории» по-украински, или Размышления провинциального
пессимиста о том, «куда страна катится» // День. – 2007. – № 121. – С. 1.
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спільну життєдіяльність людей таким чином, що маніпулювання
культурними кодами, які ініціюють споживчі психологічні установки, стає її
домінуючим
змістом.
Ця
система
характеризується
масовим
маніпулюванням культурними символами та формуванням відповідної
ієрархії цінностей, на вершині якої – перманентний вибір, купівля та
регулярне оновлення речей»1. При цьому функціональність речі нібито вже
неважлива – принаймні не вона є основною причиною її придбання.
Утім усе це стосується, на жаль, не лише матеріальних речей. Таким само
товаром стають і люди, і стосунки між ними, і духовні цінності. Е. Фромм
ще в середині ХХ ст. писав про небезпеку «ринкової орієнтації» сучасної
людини, яка «перестала займатися пошуками вищої мети у житті і зробила з
себе інструмент, який слугує економічній машині, її ж руками збудованої»2.
Його застереження не втратили своєї актуальності й донині.
У сучасній культурі духовні цінності підмінюються матеріальними
речами – на перший план виходить цивілізація зі створеними нею
артефактами. Завдяки інформаційним технологіям сьогоднішні гедоністиматеріалісти мають можливість здійснювати покупки, просто набравши
телефонний номер або натиснувши клавішу на клавіатурі. Як вірно зазначає
Є. Сапожніков, духовні потреби вимагають постійних зусиль, тому часто
вони залишаються нереалізованими. Аби заглушити психічний дискомфорт
внаслідок нереалізації певних людських здібностей, удаються до алкоголю,
обжерливості, наркоманії, азартних ігор, екстремальних видів спорту тощо.
Така невгамовна, ненаситна незадоволеність – основа суспільства
споживацтва3. Складається парадоксальна ситуація – чим більше ми
споживаємо, тим більш нещасними себе почуваємо. Адже те ж саме
володіння товаром ощасливлює нас лише на одну мить. «Відсутність
адекватних каналів реалізації духовної активності призводить індивіда до
розчарування. Психічна втомленість та пригніченість, депресія та нудьга,
роздратованість та стреси, відчуття безглуздості та абсурдності життя, що
стрімко проходить, розповсюджуються у Західному світі»4.
Адже, як давно спостережено, існує безпосередня залежність між
матеріальним благополуччям та психологічними й емоційними
стражданнями. Далай-лама, розмірковуючи над ситуацією, доходить
висновку, що причина криється, мабуть, у розлюдненості сучасного
суспільства: «…ми створили суспільство, в якому людям все важче й важче
проявляти елементарну прихильність одне до одного»5. Серед його
аргументів є й такий: завдяки науково-технічному прогресу людина стає все
більш самостійною і все менш залежною від інших людей. Це примушує
вважати, що для нашого щастя важливіша робота (яка дає можливість
1
Сапожников Е.И. Общество потребления в странах Запада // Вопросы философии. – 2007.
– № 10. – С. 54.
2
Сумерки богов: Сб. ст. – М.: Политиздат, 1990. – С. 208.
3
Сапожников Е.И. Общество потребления в странах Запада // Вопросы философии. – 2007.
– № 10. – С. 55.
4
Там само. – С. 61.
5
Его Святейшество Далай-Лама. Этика в новом тысячелетии. – М.: ООО ИД «София»,
2004. – С. 25.
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купувати матеріальні блага та отримувати послуги) й роботодавець, а не
щастя тих, хто поруч з нами1. Усе це свідчить про живучість філософії
антропоцентризму, цього «світоглядного принципу, згідно з яким людина є
центром та вищою метою світу»2, який починає переважати в Європі з часів
Середньовічччя, а сьогодні, як бачимо, збагачується новими обертонами.
М. Блюменкранц вірно й влучно порівнює свідомість середньовічної людини
та нашого сучасника, підкреслюючи непоправність втрати певної головної
цінності, стрижня, навколо якого раніше завжди будувалося життя людини:
«Для людини середньовіччя Бог був точкою центрування та основою
ієрархічної єдності Всесвіту. Завдяки цьому її життя отримувало
надособистісний смисл, спряжений у нерозривну єдність зі смислом всієї
світобудови. Для людини сучасної цивілізації така точка центрування, яка
стягує в єдиний вузол смисл її існування та існування світу, виявилася
безнадійно втраченою. Світогляд, заснований на принципах жорсткого
прагматизму, за самою своєю суттю (кожний має свій власний прагматичний
інтерес) не здатний створювати єдиний універсум. Індивід за необхідністю
сам для себе стає такою точкою відліку світобудови і тим само опиняється
наглухо замурованим у власному індивідуальному просторі, приватному
космосі»3.
Сьогодні на очах таки вже зникає біблійна етика любові, яка так
дратувала Ніцше, нацистів або ідеологів комунізму. Вона щезає зі стосунків
між людьми, чому сприяє масова культура, що ставить у центр уваги не
особистість, а колектив, причому колектив етнічний, партійний,
корпоративний, клановий тощо, тобто підноситься, як донедавна
підносилася класова боротьба, те, що роз’єднує суспільство, а не об’єднує
його. Якщо християнство, навіть визнаючи з гіркотою, що несе «не мир, але
меч», ставило на меті все ж таки духовне об’єднання людства в єдиній
наднаціональній культурі на основі чіткого розрізнення добра й зла, то
нинішня масова культура надихається просвітницькою ілюзією
«другорядності» й «застарілості» релігії, звідки йде ліберальна надія
урівняти всі релігії світу, їх моральні системи в рамках єдиного
плюралістичного і політкоректного суспільства4. До чого це призводить,
показує реальна багаторічна практика «підселення» емігрантів зі східних
1
Проте позиція далай-лами як достойника буддизму не позбавлена суперечностей,
зумовлених цікавістю буддистів виключно до екзистенціальних проблем людини. Він критикує
«суспільство споживання» з його культом людських бажань, які, за вченням Будди, і є
причиною страждання. Але якраз зосередження на проблемах виключно людських і
спричинилося до поширення буддизму в сьогоднішньому світі. Дійсно, у центрі сьогоднішньої
свідомості – не сакральні цінності, а цінності людини. Але ж саме до цього і закликав Будда,
чиє вчення є не релігією, а фактично атеїзмом. Буддизм «працює» тим само на укріплення
антропоцентричного образу світу, і легко сполучається з цілком світськими ідеями (так,
нинішній далай-лама щиро захоплюється марксизмом).
2
Кондрашов В.А. Новейший философский словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – С. 43.
3
Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного ландшафта //
Вопросы философии. – 2007. – № 1. – С. 52-53.
4
Геополітичні лінії розділу між великими релігіями минулого й досі визначають зони
різноманітних політичних та етнічних конфліктів (див. детально: Хантингтон С. Столкновение
цивилизаций. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с.).
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країн у європейське середовище: останні часто відверто розглядають своє
переселення до чужого християнського краю як експансію, що ставить на
меті поступове завоювання й перемогу. З цією проблемою починають усе
ширше стикатися й в Україні. Між тим у масову свідомість буквально
насильно втискується вульгарна ідея релігійного синкретизму та
«необхідності» враховувати індуїстський чи буддійський духовний досвід. А
скільки зітхань лунає з приводу загублених іспанськими колонізаторами
доколумбових цивілізацій Центральної Америки, які було побудовано на
культі смерті, наркотиках та неймовірних за масштабом і жорстокості
людських жертвоприношеннях. Внаслідок доступності інформації та
постійних міграцій відбувається постійне взаємопроникнення культур, а,
отже, і поширення «чужих» цінностей. І якщо говорити про українську
культуру, то, на жаль, мало хто завдає собі розуму розібратися в тому, яка
саме аксіологія стоїть за даним явищем. Наведемо лише один, але дуже
показовий факт. У сучасній Україні на очах склалася – завдяки ініціативам
наших освітян – традиція святкування Гелоуїна – язичницького свята,
пов’язаного з вшануванням мертвих, нечистої сили та кривавими
жертвоприношеннями (воно виникло у давніх кельтів, хоча нині
сприймається як свято американське). Сьогодні воно є офіційним святом
т.зв. «Церкви сатани». Саме воно відповідає «розкріпаченим» інстинктам
невігласа.
Спостерігається відверте й активне прагнення повернути глобалізоване
суспільство від монотеїстичної «культури провини» до язичницьких
«культур сорому». Воскресають язичницькі культ розпусти, культ
жорстокості, смак до кривавих видовищ.
Людина втрачає ціннісні орієнтири – для неї або все стає однаково
важливим (так, хрещення дитини або освячення паски знаходяться в одній
системі координат з медитацією, стрибками через вогонь на Купала або ж
ворожінням на Андрія (св. Андрій мав би бути дуже здивований), спробами
побачити ауру та вивчити розташування чакр і т.п.), або, навпаки, вона не
вірить нічому й нікому. І перший, і другий шлях веде до духовної деградації.
Важко не погодитися з Г. Кисельовим, що сьогодні панування масової
культури небезпечне тим, що за сутністю своєю це – квазі- або
псевдокультура з притаманним їй моральним релятивізмом, що легко
переходить у нігілізм1. К.Гаджієв йде ще далі, відзначаючи, що сьогодні ми є
свідками приходу нового, «цивілізаційного варварства», пов’язаного з
глобалізацією та формуванням «масової людини»2.
Розвінчання геть-чисто всього, яке розпочалося після розпаду СРСР і
триває до сьогодні, процес витягування «брудної білизни», накладаючись на
філософію постмодернізму, створює психологічний грунт для заперечення
будь-яких цінностей взагалі. Це торкається не тільки політичних кумирів і
зірок шоу-бізнесу, а й національних святинь. Так, Т. Шевченко в
інтерпретації О. Бузини – просто малограмотний пияк, волоцюга і скнара
1
Киселев Г.С. Мир человека: тупиковая ветвь эволюции? // Вопросы философии. – 2007. –
№ 4. – С. 19.
2
Гаджиев К.С. Масса. Миф. Государство // Вопросы философии. – 2006. – № 6. – С. 15.
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(«Вурдалак Тарас Шевченко»). І справа тут не в тому, що Т. Шевченко був
безгрішною людиною – просто процес переакцентації з майже святого на
майже диявола містить у собі дуже небезпечні наслідки, сприяючи
деморалізації суспільства. Безпринципний, фрагментизований і часто просто
неоковирний колаж та пастиш стають найпоширенішою формою сучасного
митецького пошуку.
Проте попри руйнацію аксіологічної шкали, у сучасної людини
залишилася одвічна потреба в психологічному «інстинкті центру» та
пов’язаному з ним інстинктом сакрального, хоча сучасна епоха постмодерну
ацентрична (або поліцентрична), – зазначає В. Россман. Якщо взагалі можна
говорити про те, що сучасна цивілізація має культуру, то це культура
«навпроти екрану», оскільки центром її є екран (кінотеатру, мобільного
телефону, комп’ютера тощо). Але він лише відкриває доступ до різних
центрів, не передбачаючи змістовної характеристики культури (і в цьому
сенсі сучасна цивілізація поліцентрична). А «там, де поліцентризм, немає
більше коловерті по єдиних орбітах і немає відчуття сакральності. Сучасна
культура – це не культура-навколо, а культура-поряд…»1
Прихід інформаційної епохи, здається, став однією з причин відсутності
чітких аксіологічних установок у людей – здійснювати бажання і навіть
прожити «паралельне» життя стало надто легко й просто. Віртуальний світ з
його симулякрами владно замінює собою світ реальний. У кожній людині
закладено потребу вірити, намагання вирватися за межі реального світу, і
таку можливість надають комп’ютерні технології. «Фактично віртуальна
реальність стає для людини ХХІ століття особливим квазідуховним
середовищем, в якому вона відчуває себе, тим не менш, цілком
матеріальною істотою у матеріальному світі»2. Комп’ютерні технології з їх
фантастичними можливостями (голографічні монітори, відеотелефони,
передача запахів по Інтернету і т.п.) справді здатні створити ілюзію
реального життя. І якщо колись форуми, чати та аськи здавалися вершиною
комп’ютерної комунікації, то сьогодні на просторах всесвітнього павутиння
існують цілі міста зі своєю валютою, модою, будинками, магазинами,
родинами та друзями. Причому віртуальний та реальний світи тут
примхливо перетинаються – так, величезна кількість, скажімо, торгових
марок існує і в реальному житті, і рекламуються реальні товари, а реальні
гроші можна обміняти на віртуальні (як і навпаки). Інтернет дає можливість
користувачеві прожити інше життя – ймовірно, краще, яскравіше, більш
розкуте тощо. Тут можна взяти собі будь-яке ім’я, вік, стать, професію тощо.
Людина, яка в реальному житті є невдахою та одинаком, може уявити себе
успішним бізнесменом та Казановою. Проте все це – лише сурогати
реального життя, що не тільки сприяють інтерособистісному відчуженню
між людьми, а й можуть викликати залежність. Навіть в Україні, яка значно
відстає в сфері комп’ютеризації від Америки або провідних європейських
1
Россман В. Мистерия центра: Идентичность и организация социального пространства в
современных и традиционных обществах // Вопросы философии. – 2008. – № 2. – С. 57.
2
Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность в пространстве эстетического
опыта // Вопросы философии. – 2006. – № 11. – С. 58.
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держав, комп’ютерні технології настільки стали частиною нашого життя й
побуту, що медичні заклади вже пропагують послуги по позбавленню від
комп’ютерної залежності. Атомізована особистість не вивільнюється, не
зростає, а руйнується сама в собі.
Очевидно, не слід особливо акцентувати, що всі ці проекції симулякру
позбавлені не лише матеріальності й чуттєвого блиску речей (де ж
традиційні принади гедонізму?), але часто – морального змісту й почуття
відповідальності: дитина може насолодитися коханням повії, шановний
батько сімейства – вбивством чорношкірого тощо. Це супроводжується
страшенними моральними деформаціями. У сучасній Україні, як і на теренах
усього пострадянського простору, катастрофічно швидко поширюється
феномен «перевертництва»: політики, які не знають почуття
відповідальності перед виборцями і зухвало чваняться своїм багатством та
безкарністю перед законом; сім’я, яка створюється, аби вже назавтра
розлучитися; держчиновники, які створюють тіньові корупційні схеми;
юристи, які обслуговують злочинців; міліціонери, які співпрацюють з
кримінальним середовищем; лікарі, які свідомо отруюють хворих
псевдоліками за немалі гроші… Усе це означає лише одне: занепад
вистражданої віками духовної роботи моралі – або, якщо потрібно, її
«оновлення»...
Отже, трансформації суспільних цінностей – це процес, який
розгортається в нинішньому суспільстві зі зростаючою силою. У сучасній
«конгломератній» цивілізації утруднено культурну самоідентифікацію
особистості та цілих спільнот. Вимальовується досить потужне тяжіння до
створення нового варіанту контркультури, яке має своїм підґрунтям
численні спроби подолання християнської аксіології й етики, що не
припиняються від епохи Ренесансу й бували доволі потужними
(Просвітництво, марксизм, фашизм). Особливо напружено звучить проблема
співвідношення доцентрових та відцентрових тенденцій у світовій культурі
(міжнаціональна та національна парадигми). Новітні інформаційнокомунікаційні технології нівелюють традиційні національно-культурні
кордони, активно впливають на деформацію і розвиток соціальнополітичних і культурних структур. Глобалізація світової культури
невідворотна, якщо людство візьме курс на пошук міжнаціонального й
міжкласового діалогу. При цьому національні спільноти, в першу чергу –
Україна, прагнуть знайти способи збереження національних цінностей. Але
ідеологи сьогоднішнього суспільства прагнуть створити нові, часто відверто
суб’єктивні аксіологічні системи, що знаходить певний резонанс серед
різноманітних соціальних груп, зокрема молоді, насамперед студентської та
мистецької. Це особливо драматично розгортається в духовному житті
пострадянського суспільства, що з великими труднощами усвідомлює
необхідність інтеграції до світового співтовариства. Небезпеку на цьому
шляху становить насамперед засилля й диктат низькопробної інформації
засобами масової культури та легітимізація речей, які з погляду
християнської етики є нічим іншим, як злочином. Усі ці ідеї перестають бути
окремою думкою того чи іншого зарозумілого кабінетного вченого або
поверхового журналіста. Вони органічно «прописалися» в Інтернеті та й
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загалом у розгалуженій системі технічних комунікацій. «Цифрова ера», як
уже очевидно, намагається по-новому розставити акценти і в етиці, зняти
ситуацію морального вибору. Інформаційне суспільство тяжіє до «зняття»
моральних норм як начебто «застарілих табу», зводячи нанівець
двотисячолітню роботу церкви по ушляхетненню людини й пробудження в
ній жаги святості й ідеалу. І поширення філософії постмодернізму з її
цинічною байдужістю до традиційної аксіології є свідченням
«декадентського» стану сьогоднішньої цивілізації, яка щедро надає широкі
права не тільки субкультурам або спробам створення контркультурних
платформ, а й чистісінької антикультури. Прояви знецінення християнських
моральних норм у різних сферах масової культури та різних субкультурах,
вплив філософії постмодернізму на формування інформаційного суспільства,
синергетичні парадигми розвитку процесів глобалізації та рецепція
трансгуманізму сучасною Україною – усе це залишає широкий простір для
подальших досліджень у даній сфері.

Кравець М.С. (Львів)
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджуються громадсько-політичні організації у політичній
культурі українського суспільства. Автор переконаний, що у сучасному
вітчизняному соціумі поступово відбувається процес зростання ролі
громадсько-політичних організацій.
У наукових дослідженнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. зазначається, що в
умовах глобального поширення інформації різко зросла соціальна активність
людей. У цій активності переважає не стільки обговорення політичних
проблем, рішень, які стосуються перетворень, процесів щодо розвитку
політичних інститутів, скільки несприйняття політики правлячої еліти. З
точки зору побутового бачення політичних процесів важко пояснити, чому
антиглобалісти, не знаючи, якими будуть рішення „великої сімки”, не
сприймають їх у перспективі. Не можна оминути й інший процес, коли
діапазон думок, міркувань, оцінок, пропозицій, що з’являються у суспільній
думці, зростає, а практично вони не реалізуються. Суттєве поширення
потоків політичної інформації, їх диференціація сприяли різкому зростанню
різних громадсько-політичних організацій, що охоплюють усі сфери буття
суспільства. Отже, на межі тисячоліть розвиток політичних процесів у
структурі громадсько-політичних організацій вийшов за межі своїх
класичних форм і став малопрогнозованим, а часто й непередбачуваним. В
той же час практичні потреби прогресивного розвитку сучасних соціумів
вимагають прогностичного аналізу суспільного розвитку.
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Як самостійне категоріальне поняття «політичні організації» вперше
подається у словниках у кінці XIX ст.: «політичні організації – об’єднання
людей для досягнення спільними силами будь-яких політичних цілей, тобто
цілей, що мають безпосереднє відношення до державного життя»1. Як
зазначено вище, їх значимість сьогодні різко зросла. Це зростання носить як
відносний, так і абсолютний характер. Насамперед соціальні об’єднання, що
не включені у сферу діяльності держави, існували завжди, як у період
розквіту демократій, так і в період гноблення. Інформаційні технології дали
можливість більшості з них формально заявити про себе (через ЗМІ).
«Тридцятисекундна телевізійна реклама … може… спрямувати політичне
мислення із дивовижною швидкістю і точністю…»2 Формування низки
держав, що забезпечили як де-юре, так і де-факто права людини, сприяли
появі нових соціальних утворень, що відображають спосіб світобачення
окремих соціальних груп. Якщо раніше нові об’єднання виникали переважно
у молодіжних соціумах, то тепер у цю сферу включились і представники не
тільки середнього, а й старшого покоління, хоч їх відсоток виявився
невеликим, проте в більшості країн Західної Європи він став межовим, від
його політичних орієнтацій залежить у багатьох випадках доля виборів.
На початку ХХІ ст. визначальною стала не кількість, а якість політичної
діяльності громадських і політичних об’єднань (правозахисні, екологічні,
захисту соціальних меншин тощо). Набувши статусу міжнародних, вони
суттєво почали впливати на політичні процеси у світі. В умовах широкої
інформованості, збільшення числа демократичних спільнот, їх соціальні
вимоги стають лозунгами великих соціальних прошарків, які раніше були
політично пасивними. Це пояснюється тим, що соціальні вимоги таких
об’єднань є інноваційними (не завжди обґрунтованими), що на підсвідомому
рівні сприймаються як особистісне пізнання світу, що забезпечує сучасний
розвиток людських спільнот.
Важливою проблемою сьогодення є пізнання філософії цього процесу,
його змісту, ступеня радикальності і значущості у прогностичних варіантах
розвитку суспільства. Проведений автором аналіз великого масиву
інформації про діалектику формування таких організацій дає змогу зробити
певні узагальнення. Спочатку така організація зароджується як невелика
група людей, що притримується однакових або близьких точок зору на
політичні проблеми. У більшості випадків рушійною й об’єднуючою силою
виступають власні чи корпоративні інтереси, необхідність їх захисту.
Реалізація такого інтересу можлива за умови перетворення його в інтерес
певної, але суттєво більшої соціальної спільноти. Отже, якщо на початку
формування певної громадсько-політичної структури вона існує як група у
собі, то з часом вона перетворюється в групу для себе, перетворивши
приватні інтереси у загальнозначущі, політичні. Іншими словами власне,
загальне перетворюється у суспільне.

1

Энциклопедический словаръ. – СПб., 1898. – Т. XXIV (47). – С. 313.
Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух / Перекл. з англ. – К.: Інтелсфера, 2001.
– С. 169.
2
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З точки зору змісту документів таких соціальних утворень як за
кордоном, так і в Україні, то формально їх можна поділити за віковими
групами, соціально-професійним статусом, інтересами та вимогами,
диференційованими діалектикою внутрішніх і зовнішніх детермінант
політичної участі та діяльності в житті суспільства. За ідейним змістом
означені соціальні утворення можна структурувати у межах відомих ідейнополітичних течій, а їхніх представників назвати консерваторами,
традиціоналістами, популістами та радикальними реформаторами.
Зокрема, в Україні до консервативного напряму належать як
представники державних, відомчих і господарських органів, так і окремі
члени нових громадських організацій, які у своїй діяльності все ще не
можуть позбутися стереотипу жорсткого підкорення нижчих ланок
вертикально-ієрархічної системи влади вищим; саме в цьому проявляється їх
консерватизм. Всі інші проблеми нашого суспільства мають для них
підпорядковуюче значення.
Разом з тим ми є свідками, коли виникає і новий апаратний консерватизм,
який за економічну реформу, але лише таку, яка не зачіпає його позицій
влади, отже, реформи обмеженої, вигідної апарату управління. Ті його
представники, які зв’язані з виробництвом, з керівниками і власниками
великих підприємств, готові підтримати і підтримують певні заходи
європейських політичних стандартів, але зовсім не радикальні – входження в
Євросоюз, українські консерватори не сприймають ідею масштабних змін.
Приблизно така сама система поглядів визначає ставлення
бюрократично-консервативного мислення до проблеми міжнаціональних
відносин в Україні, до вимог представників інших націй і народностей, які
захищають свою культурну самобутність.
Ахіллесовою п’ятою нашого консерватизму (а в цьому – якщо
припустити таке порівняння – його відмінність від західних
неоконсерваторів) є повільне сприйняття будь-яких позитивних змін
суспільного розвитку, подолання кризового стану суспільства.
В ідеологічному арсеналі консерваторів – трансформація патріотизму,
національної гордості у великодержавний шовінізм, приправлений
термінологією гноблення, однієї з головних ідеологічних традицій
тоталітарно-адміністративної системи, закладеної у нашій країні в попередні
десятиріччя.
До традиційного напряму належать ті течії суспільної думки,
представники яких щиро вболівають за долю національної культури, мови,
народних традицій та побуту. Вони відіграють основну роль у боротьбі
громадськості за чистоту навколишнього середовища проти руйнування
природи, за моральність суспільства.
Одночасно українська суспільна думка відкидає національний екстремізм
цих течій, їх агресивну ворожість до всього нового у культурі, схильність до
ідеалізації минулого й ізоляції від навколишнього світу. Тим більше, що
уяву про традиціоналістський напрям суспільної течії створюють не завжди
кращі його представники, а й ті, хто вболіває не стільки про долю, про
національну культуру, як про вишукування „сторонніх” в історії і в
сучасному житті.
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У своїх виступах традиціоналісти часто перетворюють літературну
гіперболу і фантазію у різновидність політичної боротьби, подають
апокаліптичний образ нашого суспільства, у якому, з одного боку, влада
належить містичним силам, які заправляють пресою і телебаченням, а з
другого, владу не сьогодні-завтра захоплять інші – ліві, праві, центристи, і
це вже не так важливо, лиш би морально знищити своїх супротивників.
До радикально-реформаторського напрямку можна віднести ті суспільнополітичні течії, представники яких виступають за глибокий радикальний
характер змін і широку демократизацію суспільно-політичного устрою.
До популістського напряму (від лат. populus – народ) належать
представники тих суспільно-політичних течій, які виступають з програмами
перерозподілу матеріальних благ, швидкого росту добробуту. Розглядаючи
суспільство як конгломерат багатих і бідних, вони механічно переносять
популістські рішення проблеми бідності з «третіх країн» в Україну. За своєю
суттю популізм має пролетарський відтінок і тим самим протиставляє
інтереси різних верств населення України. Популізм як суспільно-політична
течія помітно впливає на свідомість мас, знаходить їх підтримку в
обстановці економічних труднощів. Популісти готові примиритись із
зрівнялівкою, обіцяють навести в країні порядок.
Український політичний простір останніх двох років став переконливим
свідченням того, що всі форми суспільно-політичних течій, які виникли в
світі та на хвилях перебудови в Україні, взаємопов’язані між собою,
зазнають трансформації, як і саме суспільство. Процеси цієї
трансформації складні й суперечливі. На кожному повороті у цей потік
долучаються нові суспільні сили й верстви зі своїми проблемами,
інтересами, цілями.
У ситуації, у якій перебуває світова спільнота сьогодні, простих,
однозначних і всеоб’ємних рішень немає й бути не може. Це стосується як
суспільної практики, так і суспільної науки. Чим крутіший розвиток подій,
тим більше твердості, поміркованості, розсудливості, новизни вимагається
від соціальної думки. Однак у цій палітрі подій є визначальні напрями
(проблеми), які виявилися найменш дослідженими. Одна із них, що постала
сьогодні перед наукою – об’єктивний аналіз варіантів розвитку нинішньої
соціально-політичної ситуації, вивчення їх сил. Оскільки єдиного фактора,
який однозначно визначав би розгортання або хід суспільних подій, не існує,
то треба брати до уваги реальний плюралізм діючих ідейно-політичних
течій, а також передбачати, прогнозувати можливі зміни в їх структурі.
Закономірно, що з кожним кроком у розвитку світового соціуму стає все
більш зрозумілим, що в ньому відбувається глибока переоцінка цінностей,
процес формування нових соціальних структур. Як наголошувалося вище,
така мета не може бути досягнута без посилення ролі і місця громадськополітичних організацій, що виникли в останні роки і продовжують виникати
тепер.
Однак щоб розібратися у суті методологічної проблеми, доцільно
зупинитися на трьох питаннях: по-перше, яке місце відводила світова
спільнота громадсько-політичним організаціям у попередні роки; по-друге,
які корінні принципи лежать в основі сучасної політики; по-третє, яким є
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механізм впливу громадсько-політичних організацій як суб’єкта керівництва
суспільними процесами на маси.
У світі глибокі суспільні зміни розгортаються при найширшій участі
різних політичних сил. Останні відображають інтереси певних верств
населення, ведуть політичну боротьбу та діалог за їх реалізацію. Історія
свідчить, що в процесі розвитку будь-якої, навіть демократичної, а не тільки
тоталітарної держави домінує точка зору про зведення усієї палітри інтересів
до інтересів одного класу або певної групи людей, об’єднаних у політичну
партію. Це стає основою державної політики. Отже, громадсько-політичні
організації часто стають перед вибором: зрадити своїй соціальній базі і
звести свою участь до участі в системі правлячого режиму або
саморозпуститися в умовах, коли з боку держави проводиться політика
жорсткого переслідування інкодумців. Суть такої держави, як свідчить
історичний досвід, часто зводиться до повного підкорення політичних рухів
єдиній ідеї, внаслідок чого суспільно-політичне життя позбавляється нової
політичної думки, а вся сукупність відносин між індивідами обмежується
державою певною догматичною філософською системою. Останню
сповідують як верхи, які розуміють її зміст, так і низи, особливо та частина,
яка нездатна створювати нове, а лише орієнтувалася на те, щоб відібрати і
поділити вироблене.
Методологічний інтерес викликає саме практика підкорення громадських
і політичних організацій регресивній системі, що, як правило, прикривається
гуманістичними ідеалами людства. Це пов’язано з тим, що сьогодні у світі
виникла велика кількість громадсько-політичних організацій, які заважають
політичній еліті проводити свої корпоративні рішення.
Найбільш виразно цей процес проявляється у підкоренні політичною
елітою творчої інтелігенції, яка впродовж усієї історії розвитку людства
продукувала нові незвичні думки. Для організації цієї ідеї вдало
використовується метод розмежування соціальних груп за дрібними
інтересами.
Як відомо, філософською основою цього методу стала заматеріалізована
теорія відображення. Сьогодні відомо, що ця теорія має низку суттєвих вад.
По-перше, духовне виявилося не простим продуктом матеріальних відносин.
По-друге, пізнання життя у революційному розвитку відкинуло еволюційний
шлях, характерний усій живій і неживій природі, внаслідок чого цілі
соціальні групи людей нормативно-правовим шляхом були позбавлені права
сповідувати свої ідеї. Пропагуючи на словах боротьбу суперечностей і
необхідність появи нового, насправді все звелося до знищення всього, що не
вписувалося у примітивне розуміння сутності буття. Як правило, період
підкорення громадсько-політичних організацій системі політичної еліти
можна розділити на три етапи, а саме: етап широкого плюралізму думок,
виникнення нових суспільних течій, природного процесу їхньої боротьби і
відмирання гальмівних структур; етап розчарування в нових ідеалах,
саморозпуск і саморозпад тих суспільних рухів, які презентували попередні
традиції, еміграція представників творчої інтелігенції за кордон, поява умов
для створення політичної опозиції системі як у країні, так і за її межами;
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етап зміцнення системи, прийняття законодавчих актів, спрямованих на
утвердження «єдиновірних» ідей центру.
Сучасні процеси досить об’ємно можна прослідкувати на прикладі
колишнього СРСР, у якому Україна стала полігоном віддзеркалювання
стратегії і тактики підкорення громадсько-політичних організацій політичній
еліті. 23 жовтня 1932 р. ЦК ВКП(б) приймає постанову «Про перебудову
літературно-художніх організацій». Вона передбачала ліквідувати всі гуртки,
течії і групи у середовищі художньої інтелігенції, створити єдині спілки
художників, композиторів, письменників тощо. Рішення постанови
практично поклали початок монополії на думку з боку центру. Через два
роки (1934 р.) з’являється розгорнуте визначення методу соціалістичного
реалізму як правдивого історично-конкретного відображення дійсності в її
революційному розвитку. Було зрозуміло, що революція – це боротьба, це
завжди знищення чогось. Отже, приймався реалізм, який нормативно
дозволяв знищення соціуму. У суспільній думці утверджувався підхід, згідно
з яким будь-яка ідея оцінюється з точки зору інтересів справи правлячого
режиму, інтересів одного класу. Все, що мало рацію, але ставило під сумнів
реальну практику такого розвитку, оголошувалося ворожим. Цей процес
завершився в 1934 р. перетворенням існуючих у країні громадськополітичних структур у служницю існуючої державної системи.
Аналіз питання показує, що трагічні сторінки в історії українського
народу не зводяться лише до діяльності окремих осіб. Вони є результатом
розвитку самої ідеї цього суспільства. Досить звернути увагу на те, що
країни і народи, які відтворили дану систему, пройшли аналогічний шлях.
Останні міркування актуальні тепер, коли, за винятком незначних деталей,
повторюються події початку ХХ ст. Тоді також було зрозуміло, що
необхідно будувати гуманне суспільство. Але як тоді, так і тепер невідомо,
як його будувати, немає апробованої, теоретично розробленої моделі
переходу до такого суспільства.
Не менш важливо розглянути не сам перехід від еволюції до революції. В
усіх суспільних системах (до соціалістичної) нові відносини зароджувались
у надрах старих і революційні зміни необхідні були, щоб привести систему
до того, що вже є, розвивається і забезпечує прогрес.
Характерно, що тепер нові, реально існуючі відносини не могли
розвиватися в надрах попередніх. Сьогодні ми лише до них підійшли. Якими
вони мають стати – чи не найскладніше із запитань сучасної політичної
культури нової незалежної держави Україна.
Можна висловити гіпотезу про те, що на межі ХХ ст. слов’янські народи
тогочасної Росії стояли на порозі еволюційно важливого соціального
відкриття – шляху свого самостійного розвитку. Хід того процесу тоді був
штучно перерваний і закінчився людськими жертвами, економічною і
політичною анархією. Лише у середині 80-х років знову з’явилася така
унікальна можливість.
Однак низка суперечностей у цей період виявилася такою, що очікувані
зміни існуючих економічних, політичних структур могли призвести до
глибоких соціальних конфліктів. Відчуваючи це, верхні ешелони влади
прийняли рішення на прискорення розвитку агонізуючої системи з
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паралельною її перебудовою і наступним косметичним демонтажем. Часу на
цілісному теоретичну концепцію такого демонтажу вже не було.
Зрозуміло, що така ініціатива виходила з вищих ешелонів партійної
влади. Щоб зрозуміти такий незвичний крок у політиці тоталітарної
держави, достатньо проаналізувати тогочасні програми, визначити коло
причин, внаслідок яких вони потерпіли поразку.
Мета проголошеної тоді політики була простою і прозаїчною: покращити
економічне життя людей, розширити межі їхнього духовного збагачення. На
перший погляд, ця програма нічим не відрізнялася від пропагандистських
гасел 30-х і 70-х років. Можна пригадати: «Нинішнє покоління радянських
людей житиме при комунізмі!» Однак у середині 80-х років у політиці,
порівняно з попереднім періодом, сталися принципові зміни. Їх суть полягає
в тому, що вищі ешелони влади усвідомили одну істину: у жорсткій
тоталітарній системі живуть і будуть жити бідно порівняно з розвинутим
світом не тому, що погано працюють, а тому, що світ створив принципово
нові основні засоби виробництва; що для їх створення потрібна вільна
людина, яку в рамках існуючої структури створити неможливо. На
буденному рівні ця ідея звучить простіше. Поки людина працювала з
«ручними засобами виробництва» – досить було «казарми». Однак у
«казармі» створити принципово нове, адекватне інформаційному
суспільству, виявилося неможливим.
Закономірно, що такий діагноз змусив сформувати курс на прискорення.
Однак реальна практика виявилася набагато складнішою, ніж передбачалося.
Сталося так, що на ходу довелося змінювати тактику. Як відомо, на початку
цього шляху вона полягала в реалізації ідеї прискорення через НТП,
розвиток машинобудівельного комплексу. Життя показало, що ні наука, ні
машинобудівельний комплекс до прискорення не були готові. На той час
лише 7 відсотків науково-технічних рішень відповідали світовому рівню, 30
відсотків продукції машинобудування не знаходили споживача. Пошуки
шляхів розвитку у вищих ешелонах влади призвели до формування ідеї
використання людського фактора. Однак і тут був допущений прорахунок у
науковому його тлумаченні. Догма, що людина за своєю суттю є продуктом
суспільних відносин, не дала можливості побачити її екзистенціальний бік.
Тому вся робота зосередилась на закликах, створенні штучних структур.
Досить згадати ідеологічну кампанію про підвищення дисципліни, про
впровадження орендного, сімейного, колективного підрядів, про введення
державного приймання продукції тощо. Однобічне бачення соціальної суті
людини призвело до того, що і цей підхід, який містив раціональне зерно,
провалився. Людина, її сутність були не готові до прискорення. У
тогочасному СРСР була більш як 10-ти мільйонна армія алкоголіків,
наркоманів. Мільйонні черги на квартири, у дошкільні заклади. Дитяча
смертність перевищувала рівень розвинутого світу в 4-6 разів, прихована
армія безробітних, економічна криза. Таким був насправді людський фактор.
Закликати його до кращої роботи було неможливо, цей заклик необхідно
було економічно отоварити.
У цій ситуації був обраний, з точки зору чистої теорії, вірний шлях.
Створити такі соціально-економічні умови життя, при яких людина не зможе
63

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

працювати інакше, ніж в окресленому ритмі – ритмі прискорення. Однак
важелі цього ритму були попередніми: фізична сила, нормативно-правові
структури. Економічні відносини, введення в дію нових економічних
важелів, як самоокупність, самофінансування, самозабезпеченість,
самостійність продовжували залишатися другорядними.
Після провалу означеного політичного курсу більшість населення
прийшла до єдино вірного концептуального висновку: у країні створилася
така соціально-політична структура, яка працює під новими лозунгами, але
сутнісно нічого не змінює. Нові економічні підходи виявилися безсилими
перед системою: стіною міністерств, відомств, державно-правових органів.
Необхідно було поставити під сумнів непорочність існуючих суспільних
відносин, які на той час стали гальмом розвитку всієї гами відносин життя
суспільства.
І агонізуюча державна машина робить черговий крок, визнає, що
первинною є політика, у якій без зламу старої політичної машини не
обійтися. Так, крок за кроком визріває ідея переосмислення попередньої
політики – ідея формування нової політичної культури.
Соціологічні дослідження показують, що практично лише із середини
1988 р. у свідомості переважної більшості людей стався психологічний
перелом. Вони засумнівалися в старих догмах, стали на стезю прогресивних
змін.
У кінці 1988 р. цей процес охопив усі верстви населення. Стала стрімко
зростати його політична активність, яку можна порівняти з подіями початку
ХХ ст. Цей процес із глибини нашого буття підніс усю гаму соціального
розшарування людей, весь спектр поглядів, який раніше прикривався
ширмами «єдиний радянський народ», «нова радянська людина».
Політичну палітру кінця 80-х років можна звести до певного
теоретичного знаменника, узагальнити. Усі проблеми життя людей вирішені
і в перспективі можуть вирішуватись, якщо будуть розв’язані основні
проблеми держави – незалежність, самостійність, демократія. Зрозуміло, що
не всі основні концептуальні питання розвитку України вирішені. Отже, і
соціально-політична ситуація, що склалася в країні, адекватно їх
репрезентує, вихоплюючи ті чи інші глибинні процеси в діяльності
суспільства.
Сьогодні курси уряду та Президента України не завжди є послідовними і
теоретично обґрунтованими, не задовольняють усі верстви населення,
внаслідок чого вони самостійно, на буденному, часто примітивному рівні
шукають шляхи виходу із кризи. Теоретична і практична невизначеність
сучасних концепцій політичної діяльності породжує гаму політичних
необґрунтованих ідей, створює ґрунт для виникнення все нових громадськополітичних організацій. Як соціальне явище, масова політизація, несучи в
собі позитивний політичний заряд, при багатоманітності підходів і
соціально-політичній невизначеності, у певної частини населення викликає
апатію, настрої наведення «залізного порядку».
Утворилась особлива соціально-політична атмосфера, при якій
кваліфікований політичний і економічний розрахунок до уваги не береться. І
чим простішою і примітивнішою є ідея, тим більше у неї прихильників. Так,
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сьогодні в Україні формується певний тип перехідної побутової політичної
культури. В такій сучасній соціотехногенній системі «найважливішими
стають людські реакції, відношення, відчуття та потреби»1. Цей процес
органічно збігся з процесом політичного переосмислення минулого
частиною населення, що до того займала нейтральну позицію, з його
високою соціально-політичною активністю. Розпочався другий етап
політизації суспільного життя. До активної політичної практики
підключилися практично всі верстви населення. Виникають політичні
організації, що ставлять уже під сумнів доцільність існування самостійної
Української держави, вимагають демонтажу її незалежності у галузі
економіки. При цьому жодні з нових громадсько-політичних організацій
такого напряму не пропонують обґрунтованої програми дій, крім програм
ліквідувати нові та існуючі структури і зв’язки. І, як наслідок, ідейна
нестабільність усе більше доповнюється політичною.
Як зазначено вище, вартий уваги сам процес створення організацій. Як
правило, спочатку виникає оргкомітет організації, що формується навколо
якоїсь ідеї, пізніше формується і сама організація. Практично жодна з
новоутворених організацій на початку свого існування не має глибокого
теоретичного обґрунтування як своїх програмних, так і статутних положень.
Не можна не бачити, що довгий час сильними залишалися позиції
організацій, які виникли у 70-х роках і існували нелегально або
напівлегально. Їхні лідери мали чіткі позиції, крок за кроком набували своїх
прихильників, вели до мети створення демократичних структур. Однак
диференціація за соціальним станом призвела до їх занепаду або й ліквідації.
Сьогодні спостерігається тенденція, коли стратегічні політичні плани вищих
ешелонів влади, що збереглися із старої системи, і плани окремих
новоутворених політичних партій та громадсько-політичних організацій з
основного питання: дискредитації молодих політичних структур –
збігаються. Розходження спостерігається у тактиці з незначних питань, якщо
останні оцінювати з позиції формування національних інститутів влади.
Однак незначні розходження, на думку автора, у перспективі виявляться
непереборними
з точки зору консервативного апарату як у старих
політичних структурах, так і в новоутворених. Закономірно, що це може
призвести до посилення конфронтації між різними громадсько-політичними
рухами, з одного боку, й новоутвореними партійно-державними структурами
– з іншого. Під партійно-державними структурами розуміємо не тільки
органи влади, а вся низка новоутворених партій і органів влади, які навіть у
рамках однієї області чи району часто приймають нічим не обґрунтовані
рішення, що суперечать Конституції і заперечують попередні. Паралельно з
цим відбувається процес розмежування різних соціальних груп населення,
що може призвести до поступової втрати загальнодержавних інтересів,
витіснення останніх груповими, колективними інтересами «своєї оселі». І,
як наслідок, відсутність чіткої політичної лінії, стратегії економічного
життя, втрата потреби до розширення відтворення матеріальних благ, віри в
1
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зміни з боку верхніх ешелонів влади. Цей процес остаточно може
сформуватися після виборів 2007 року, що може мати негативні наслідки для
незалежного українського державотворення.
Зрозуміло, що як реальний суб’єкт управління суспільними процесами зі
своїми владними функціями громадсько-політичні організації постали дефакто і де-юре лише із здобуттям їхніми представниками депутатських
місць у парламенті. З цього часу починається якісно новий період у їх
діяльності. Вони набувають нових функцій, а саме: законотворчої, державноуправлінської, організаційної, виховної, економічно-планової тощо. Так
приблизно можна стверджувати, що процес становлення громадськополітичних організацій як суб’єкта управління суспільними процесами
реально ще не завершився, хоч їх роль і стала визначальною у всіх сферах
суспільно-політичного життя.
Зростання ролі громадсько-політичних організацій як суб’єкта
управління суспільними процесами не рівноцінне зростанню у попередні
роки партійних структур, тому перетворення їх у недалекому майбутньому в
нову партію з усіма можливими наслідками цього процесу неможливе.
Зростання ролі громадсько-політичних організацій відбувається в умовах
функціонування полімірної системи політичної культури. При цьому мова
йде не про зростання ролі однієї з них, а всіх загалом. Останні створюють
нову якість. Просто зростає важливість і можливість реалізації інтересів тих
чи інших верств населення, від імені яких діють ці громадсько-політичні
організації, зростає можливість привернути до них увагу усього суспільства
й оптимально вирішити проблеми. По-перше, зростання ролі громадськополітичних організацій носить сукупний характер, тому що палітра
соціального життя вимагає консолідації політичних сил на визначальних
ділянках роботи, вироблення політики, яку б сприйняли всі верстви
населення.
По-друге, виникають принципово нові завдання і проблеми, які можуть
вирішити лише усі політичні сили разом. По-третє, максимально
використати можливості політичної системи, що формується, можна тільки
за умов адекватного відображення глибинних процесів, які відбуваються в
усіх прошарках і соціальних групах суспільства. Все це можна зробити за
наявності глибокого аналізу з боку громадсько-політичних сил, що
представляють ці програми, і групи людей. По-четверте, зростає потреба в
теоретичному осмисленні і творчій розробці концепції розвитку незалежної
Української держави та реальної практики з позицій не одного соціального
прошарку, а всіх соціальних сил.
По-п’яте, зростає авторитет громадсько-політичних організацій серед
аналогічних організацій світу, що вимагає вироблення стратегії і тактики
співробітництва з ними усіх державних структур, вироблення політики
міждержавних відносин, забезпечення консолідації сил прогресу, миру і
демократії у світовому масштабі.
Найважливіше питання в життєдіяльності будь-якої громадськополітичної організації чи партії – забезпечити свій авторитет як політичного
авангарду. Він визначається конкретними показниками, а саме: ростом
організації, кількістю членів, голосами на виборах, числом проведених
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рішень у парламенті тощо. Однак це ще не все. Реальний політичний вплив
матиме той авангард, який адекватно відображатиме корінні, глибинні
інтереси нації, держави, свого народу.
Тому механізм впливу на маси насамперед спирається на глибокий
науковий аналіз ситуації, вміння не піти за тимчасовими, хоч і престижними,
проблемами, здатність виробити стратегію і тактику дій, врахування
політичних сил інших партій і груп, компроміс з ними, мужність визнати
помилки, вміння виробити нову програму і перегрупувати сили.
Сьогодні триває болісний процес пошуку громадсько-політичними
організаціями своєї стратегії і тактики, свого місця у суспільному житті.
Зрозуміло, що на цьому шляху є не лише успіхи, а й болісні прорахунки,
розчарування. Важливо зрозуміти, що це – єдиний процес до демократії,
духовності, оновлення.

Романишин Л.Т. (Тернопіль)
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОК В УКРАЇНІ
(кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)
У статті проаналізована політична діяльність жінок в Україні періоду
перебудови та становлення української незалежності.
Кінець 1980-х – 1990-ті рр. стали для України переломним етапом.
Відбулися значні зміни в суспільно-політичному житті держави, зокрема,
трансформація тоталітарної системи, демократизація українського життя та
національного відродження Української держави. У контексті таких
глобально-українських змін простежуємо закономірне явище – перегляд
суспільних процесів, що призвело до публічного обговорення проблем
статусу жінок та відродження самобутнього українського жіночого руху.
Цьому сприяла також активізація міжнародного співтовариства щодо
поліпшення становища жінок, підвищення їхнього правового статусу в світі.
У цей період відбувається процес творення нових політичних і громадських
структур, що створило сприятливе підґрунтя для виникнення жіночого руху
в Україні, характер і сутність якого визначалися конкретними історичними
реаліями, які обумовлювали його виникнення, і в свою чергу самі зазнавали
змін під впливом функціонування жіночих організацій та діяльності окремих
визначних жінок.
На шляху побудови демократичного суспільства Україна зіткнулася з
проблемою подолання нерівності між чоловіком та жінкою, адже відомо, що
демократичне суспільство передбачає забезпечення прав та свобод для всіх
громадян та ліквідацію всіх форм дискримінації за будь-якими ознаками, у
тому числі і за ознакою статі. У контексті реформ в Україні жіноче питання
та формування ефективної політики рівних можливостей чоловіків і жінок
стало актуальним, оскільки статус жінки в державі та участь її в усіх сферах
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суспільно-політичного життя є важливим чинником розвитку нової
демократичної Української держави.
Про становище жінки в суспільстві йдеться у дослідженнях таких
зарубіжних вчених, як Р. Столпер, Г. Рабін, А. Річ тощо. Аналізували
традиційну чоловічу культуру та місце жінки в ній – С. де Бовта,
Н. Ходоров, С. Волбі, К. Мілет та С. Файерстоун. Психологічні відмінності
між чоловіком і жінкою досліджували Д. Мітчел, Ж. Грієр, К. Хорні,
Ж. Левер, В. Вулф. Проблему ролі жінки в суспільно-політичному житті
вивчали А. Графф, Д. Нейджел, М. Масов, К. Гіліган, К. де Пізан.
Поряд із дослідженнями зарубіжних учених, українські науковці також
створили певні напрацювання для висвітлення та вирішення проблеми
«жінка у політиці». Ідеї українського жіночого руху було закладено ще у
ХІХ ст. такими видатними українками, як Олена Пчілка, Марко Вовчок,
Наталя Грінченко, Людмила Драгоманова, Людмила СтарицькаЧерняхівська, Христина Алчевська, Марія Загірна-Грінченко, Любов
Яновська, Софія Русова, Людмила Старицька-Черняхівська, Леся Українка,
Олександра Косач-Кривенюк, Марія Старицька, Лідія Головацька, Катерина
Григор’єва та багатьма іншими відомими жінками, які долучилися до цієї
справи.
Панування в Україні комуністичного режиму штучно призупинило
діяльність українського жіноцтва, яке хоч і подекуди мало доступ до
державної влади, однак виконувало вказівки тодішнього режиму задля
власної безпеки та оточуючих. Однак навіть у таких умовах українкипатріотки продовжували свою діяльність, беручи участь у дисидентському
русі. Їх переслідували, позбавляли роботи, ув’язнювали, відправляли в
табори, на заслання. Серед таких жінок нам відомі імена українокполітв’язнів, як Надія Світлична, Стефанія Шабатура, Ірина Калинець, Ірина
Сеник, Ніна Караванська, Раїса Руденко, Ірина Ратушинська, Ольга
Матусевич, Михайлина Коцюбинська. Відзначилися своєю активною
діяльністю в дисидентському русі і дружина В’ячеслава Чорновола, поетеса
Атена Пашко, доктор історичних наук Олена Компан, Олена Апанович та
багато інших героїнь українського народу1.
Після Горбачовської перебудови, що відбулася у 1985 р., реалії в
українському суспільстві змінилися, почав зростати науковий інтерес до ідеї
гендерної рівності, з’являються публікації з даної проблеми. Ґрунтовні
дослідження жіночого питання здійснили такі сучасні українські феміністки,
як М. Богачевська-Хом’як, Л. Смоляр, С. Павличко, М. Рубчак, О. Забужко,
Г. Ткаченко, Б. Кравченко та багато інших. У своїй праці під назвою «Дума
жіночого роду» М. Богачевська показала своє бачення історії через призму
діяльності жінок, жіночого руху. У восьми розділах своєї книжки авторка
намагається розкрити всі найважливіші аспекти українського жіночого руху,
проаналізувати його ідейно-теоретичні засади та організаційні форми. Також
вона дає короткі життєписи найвизначніших жінок України, дійових осіб

1

Козуля О. Жінки в історії України. – К., 1993. – С. 192-205.
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українського жіночого руху (наприклад, Н. Кобринської чи М. Рудницької)1.
Л. Смоляр у книзі «Самореалізація жінок та відродження жіночого руху в
Україні» здійснила аналіз сучасного стану розвитку жіночого руху в Україні.
У своєму дослідженні авторка підкреслює низький рівень жіночої свідомості
в сучасному суспільстві, побутування викривлених уявлень стосовно ідей
фемінізму та глибоку закоренілість традиційних стереотипів2. Однак попри
велику увагу сучасних дослідників-науковців, ця проблема ще не знайшла
спеціального, детального висвітлення. У сучасній вітчизняній історіографії
майже відсутні праці, у яких би комплексно розглядалися історичні
передумови виникнення масового жіночого руху в сучасній Україні,
тенденції його розвитку в процесі розбудови громадянського суспільства,
тому актуальність дослідження даної теми не викликає сумніву.
Варто зазначити, що попри всі сприятливі чинники та умови для
діяльності жінок, участь їх у суспільно-політичних процесах досить
незначна. Причиною цього є застарілий стереотип, що історично склався в
суспільстві. Зазвичай жінку сприймають лише як дружину, матір,
хранительку сімейного вогнища, господиню, основними рисами якої є
ніжність, чуйність, м’якість, турбота про людей, вміння поступатися,
прихильність, інфантильність, і в жодному разі не як політика чи
підприємця. В сучасному суспільстві потрібно формувати новий стереотип
мислення, зовсім протилежний попередньому по відношенню до жіноклідерів і визнати той факт, який був відомий ще в давні часи матріархату, що
жінка здатна виконувати провідну роль керівника, хоча завжди традиційно
перебувала на другорядних позиціях і виконувала другорядну роль.
У процесі реалізації своїх лідерських якостей українські жінки
наштовхуються на ряд побутових проблем, які заважають повною мірою
виконувати свій громадський обов’язок як політика. В такому випадку
потрібна підтримка оточуючих людей, зокрема сім’ї, яка б з розумінням
ставилася до покликання матері, коханої, дружини.
Однак в українському суспільстві вже відбуваються певні зрушення у
гендерному напрямі, жінки намагаються досягти належного рівня в усіх
сферах діяльності, зокрема в політиці, освіті, культурі. Виникають жіночі
організації, діяльність яких спрямовується на вирішення болючих проблем
українського суспільства.
Процес оформлення незалежних громадських організацій жіноцтва
України відбувався, як правило, на початку 90-х рр. ХХ ст. Так, 8-9 вересня
на першому Республіканському з’їзді солдатських матерів України в
Запоріжжі 1990 р. була заснована «Організація солдатських матерів
України». Головою організації була обрана Трухманова Л. Д.3 Комітет
солдатських матерів ставив перед владою питання проходження військової

1

Богачевська М. Дума України – жіночого роду. – К.: Воскресіння, 1993. – 109 с.
Смоляр Л. Самореалізація жінок та відродження жіночого руху в Україні. – К., 1993. –
255 с.
3
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України),
ф. 1, оп. 32, Ч. ІІІ, спр. 2749, арк. 35-38.
2
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служби на теренах власної держави, прийняття Закону про Збройні сили,
створення національної професійної армії України1.
Згідно зі статутом, прийнятим на вересневому з’їзді у м. Запоріжжя,
завдання ОСМУ тісно пов’язані з загальними положеннями діяльності
організації і складалися з восьми пунктів, у яких зазначено, що ОСМУ веде
роботу, спрямовану на поступове переведення Збройних сил на систему
професійної армії, на реорганізацію політорганів армії і флоту, створення
Збройних сил України; вимагає запровадження поста міністра оборони з
числа цивільних осіб, обговорює і рекомендує Верховній Раді України своїх
кандидатів на цю посаду; домагається запровадження контролю за
формуванням КДБ, МВС та дотримання прав військовослужбовців, сприяє
порядку та дисципліні у військах; вимагає введення до складу призовних
медичних комісій членів комітетів СМУ; виступає ініціатором створення
Комісії при Голові Верховної Ради України для розгляду конфліктних
ситуацій в армії і на флоті; добивається забезпечення відкритості,
об’єктивності інформації про «надзвичайні події у військах»; виступає за
впорядкування згідно з вимогами часу Збройних сил України, зокрема за
ліквідацію
всіх
військово-будівельних
частин
і
запровадження
альтернативних форм служби, керуючись досвідом цивілізаційного світу;
виступає за надання необхідних пільг родинам воїнів, загиблих і потерпілих
під час проходження дійсної військової служби.
Перший Всеукраїнський з’їзд жіночих організацій, який відбувся в
лютому 1994 р. розпочав новий якісний етап у діяльності українських жінок.
Важливу роль у розвитку жіночого руху України відіграло відновлення
діяльності Союзу українок в грудні 1991 р. На Всеукраїнському установчому
з’їзді в Києві, затверджено статут організації та обрано її керівні ланки.
Першою головою Союзу українок у незалежній Україні було обрано Атену
Пашко.
Основною метою діяльності організації було об’єднання українських
жінок для відродження й утвердження демократичного жіночого руху,
спрямування творчих сил на утвердження в суспільстві історичних святинь,
національних ідеалів та духовної культури, виховання нової генерації
української молоді, здатної формувати правову Українську державу. Союз
українок проводив значну багатогранну роботу, яка зосереджувалася на
громадсько-політичній, просвітницькій, благодійній діяльності, на
налагодженні зв’язків із жіночими організаціями в Україні та за її межами,
підтримці жіночого підприємництва.
Союз українок був єдиною жіночою організацією, яка мала своє
представництво в керівництві Української Всесвітньої координаційної ради і
була її колективним членом. Зазначимо, що у 1992 р. Союз українок ввійшов
до Міжнародного альянсу жіночих організацій і постійно підтримував з
ними контакти.
Ця організація брала активну участь у житті країни. Загалом усю
діяльність Союзу українок можна розглядати в руслі державотворення. У
1
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своїх зверненнях і вимогах до Президента, уряду та громадськості ця жіноча
організація висловлювала тривогу з приводу політичної та соціальноекономічної ситуації в Україні, становища української жінки в суспільстві та
родині, виробила і запропонувала Адміністрації Президента власну
концепцію державних нагород України, зокрема для жінок. Домагалася
створення власних Збройних сил України, виходу з СНД.
Велику роботу Союз українок провів під час підготовки та прийняття
Конституції України: було подано багато зауважень та пропозицій щодо
вживання української мови, рівноправ’я жінок, охорони здоров’я матері і
дитини тощо.
Союзянки намагалися сприяти створенню такої соціально-політичної
системи в державі, яка давала б можливість жінці якнайшвидше реалізувати
себе на всіх суспільних рівнях. Для реалізації цього завдання Союз українок
підготував і запропонував «Програму захисту жінки», виголошену на
парламентських читаннях у липні 1995 р., яка включала в себе питання
покращення рівня життя жінок та допуску їх до вищої державної влади,
розвитку та догляду дітей, забезпечення їм повноцінного дитинства,
розвитку освіти, мистецтва та багато інших соціально-політичних питань. На
думку союзянок, в українському суспільстві жінка є носієм величезного
інтелектуального потенціалу, який ще належним чином невикористаний,
тому вона має входити в усі державні структури України. Мало жінок є в
парламенті, мало жінок-депутатів різного рівня. В зв’язку з цим члени
Союзу українок щоразу серйозно та ґрунтовно готувалися до передвиборчих
перегонів, навчаючись на семінарах, конференціях, проводячи круглі столи.
Так у 1998 р. 52 союзянки брали участь у роботі семінару Міжнародного
інституту «Виборчі технології для кандидатів у депутати до місцевих рад».
Шість представниць Союзу українок брали участь у семінарі для жінок з
практичних питань ведення виборчої кампанії, який проводив Фонд
демократії, Український незалежний центр політичних досліджень і Центр
політичних та дипломатичних досліджень Великобританії. Аналогічний
семінар було проведено для Івано-Франківського, Львівського та
Чернівецького відділів у м. Івано-Франківськ. Черкаський відділ (голова –
Алла Бурковська) спільно з Міжнародним республіканським інститутом
створив постійно діючий інститут місцевої демократії для жінок, завдяки
якому щомісяця проходили навчальні семінари «Жінка в політиці»,
розглядалися такі важливі питання, як «Шляхи розвитку України на
найближчу перспективу», «Впровадження гендерних принципів у політику»,
«Жінка у політиці та засоби масової інформації». Проводяться круглі столи,
дискусії, соціологічні дослідження1.
Пріоритетним напрямом громадсько-політичної діяльності організації
була робота, спрямована на захист української мови, освіти, мистецтва.
Члени організації виступали в засобах масової інформації, брали участь у
акціях протесту проти введення російської мови як офіційної та її засилля в
1
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Україні, зверталися до Президента України Леоніда Кучми, Голови
Верховної Ради України, президента Національної телерадіокомпанії з
вимогою використання державної мови в усіх сферах життя; до комісії з
питань науки та освіти Верховної Ради України – про забезпечення
виконання Закону про мови в галузі освіти. Союз українок проводив і
організовував міжнародні, крайові конференції, фестивалі, покликані
утверджувати і пропагувати українську мову (акція «Передаймо нащадкам
наш скарб – рідну мову», фестиваль «Мово мого народу, прости, воскресни,
повернися, відродися» (лютий 1999 р.).
На самому початку свого існування організація провела Всеукраїнську
конференцію у Львові «Жінка в боротьбі за волю України» і тим самим
заявила про своє існування, дієздатність і організованість. Конференція
«Українка ХХ століття» проходила по всіх відділах Союзу українок,
відновлюючи імена маловідомих героїнь українського народу. Союзянки
брали участь також у Всесвітньому форумі українців, що відбувся в Києві у
1992 р. Широкого розголосу набула перша Міжнародна конференція,
проведена в Києві 7–11 липня 1993 р. разом із СФУЖО під назвою «Україна
і демократія», на якій було проаналізовано становище жінки в
посткомуністичній країні та розглядалися інші актуальні суспільні
проблеми. Союз українок брав участь у Міжнародній конференції «Жінки
України: сучасний статус і перспективи», яка проходила в червні 1995 р. у м.
Одеса. 4–5 вересня цього ж року на ІV Всесвітній конференції жінок у
Пекіні було акредитовано Союз українок. 20–24 червня 1996 р. у Києві за
сприяння ООН відбулася Всеукраїнська конференція «Стратегія ІV
Всесвітньої конференції зі становища жінок і програма дій в Україні», спів
організатором якої був також Союз українок.
Доволі плідною стала співпраця Союзу українок з жіночими
організаціями світу. Союзянки налагодили тісні дружні зв’язки з Союзом
українок Америки, Франції, Асоціацією «Ельзас – Чорнобиль», що у
Страсбурзі. Досить часто відбувалися ділові та особисті зустрічі, наради,
спільні конференції. Союз українок також підтримував зв’язки з
українськими громадами країн колишнього Радянського Союзу, а саме: із
Союзом українок Башкортостану, жінками-українками Грузії, Воркути,
Зеленого Клину, Естонії. Добрі стосунки в союзянок були з жіночими
громадами Польщі та Об’єднанням українських жінок у Німеччині.
Союз українок проводив активну суспільно-політичну та громадську
діяльність. Жінки – учасниці цієї організації доклали багато зусиль до
розбудови Української демократичної держави, розвитку повноцінного
суспільства, виховання молоді. Тому не дивно, що за вагомий внесок у
становлення нової незалежної Української держави, підняття духовності,
відродження народних звичаїв і традицій, виховання молоді було
нагороджено орденом княгині Ольги Атену Пашко (голова Союзу українок),
Любов Ганейчук (голова Волинського відділу СУ), Тетяну Когут (голова
міської організації Кіровоградського відділу СУ), Оксану Ганич (професор,
голова Закарпатського відділу), Любомиру Говенко (голова Івано72
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Франківського відділу) та Олександру Попелюк (голова Чернівецького
відділу СУ), які й до сьогодні працюють у цьому ж напрямі1.
Близькою до Союзу українок своїми завданнями є Українська
християнська партія жінок, створена у Львові 1991 р. Ця організація з
початку свого створення заявила про себе як політична організація, однак у
ході своєї діяльності не виправдала цього звання. Партія більше працювала у
руслі відродження християнської духовності, у її моральному,
філософському та правовому аспектах. У грудні 1992 р. голова Української
християнської партії жінок Олена Горинь остаточно визначила позицію
партії щодо ролі жінки як надійної помічниці чоловіка в розбудові
Української держави, а також вказала на культурно-релігійну спрямованість
організації.
У грудні 1992 р. на установчому з’їзді було відновлено діяльність
Жіночої громади, а в лютому 1993 р. – зареєстрована Міністерством юстиції
України. Головою організації стала відома громадсько-політична діячка
Марія Драч. Організація поставила перед собою завдання відродити
українську націю, сприяти розбудові громадянського суспільства,
утверджувати абсолютну цінність життя і самобутність людини, подолати
гендерну дискримінацію жінок у суспільстві, підвищити їхній соціальний
статус у країні, виховати нову жінку-лідера, громадсько-політичного діяча,
захищати політичні та соціально-економічні права жінок, сприяти
духовному розвитку жіночої половини суспільства. Зазначимо, що Жіноча
громада має статус міжнародної організації, а її осередки діють у Франції,
Чехії та Росії.
Діяльність Жіночої громади носить здебільшого політичний характер,
оскільки велика увага в її роботі приділяється проблемам участі жінок у
органах влади та управління; виховання та підтримки жінок-лідерів,
керівників різних рівнів як у політичній, так і в соціально-економічній
сферах; активної участі жінок у передвиборчих кампаніях; внесення
пропозицій до державних структур тощо. Працюючи саме в цьому напрямі
члени організації у травні 1993 р. провели конференцію «Жінка в
державотворенні». Головні питання, які розглядалися на конференції,
стосувалися механізмів входження та діяльності жінок у владних структурах
держави, а також зрівняння жінок і чоловіків у вирішенні
загальнодержавних завдань, формування гендерної політики, створення при
Верховній Раді України групи гендерної експертизи. Результатом
конференції було прийняття звернення до Президента, Верховної Ради,
Кабінету Міністрів України про необхідність квотування у парламенті та
уряді місць для жінок з метою їхнього впливу на політичне життя держави.
Політична спрямованість Жіночої громади була найбільш активною
напередодні виборів 1994 р. Організація ініціювала з’їзд жіночих організацій
України з метою розробки концепції дій перед виборами. За підсумками
роботи з’їзду було сформовано Жіночу раду України, що відігравала роль
1
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передвиборчого блоку жіночих організацій. Жіноча рада висунула понад 50
кандидаток у депутати Верховної Ради України. У червні 1995 р.,
напередодні ІV Всесвітньої конференції зі становища жінок Жіноча громада
провела науково-практичну конференцію «Жінка і демократія», у Декларації
і Програмі дій якої і надалі йшла мова про введення жінки до керівних ланок
у парламенті та уряді, в органи місцевого самоврядування, про розширення її
повноважень та участі в реальній владі. В документах також акцентувалося
на утвердженні рівноправ’я чоловіків та жінок, на їхньому партнерстві.
Важливе місце відводилось необхідності розробки державою гендерної
політики, визначення її стратегічних напрямів з урахуванням світових
досягнень, організації курсів з питань гендерної політики в системі
державної підготовки управлінських кадрів тощо. Матеріали проведених
конференцій організацією вийшли окремими виданнями. У своєму виступі
на перших парламентських слуханнях, присвячених реалізації в Україні
Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»,
голова Жіночої громади Марія Драч вкотре підкреслила надзвичайну увагу
організації до проблем політичної активності українських жінок. Марія Драч
наголосила на необхідності зміни сприйняття жінки державою та
суспільством загалом, врахування гендерного підходу у формуванні
державних органів1. Для глибшого розуміння і формування в жінок навичок
політичної діяльності організація проводить семінари та навчальні курси з
цих питань, наприклад, семінар «Створення політичного іміджу жінкилідера» (за підтримки посольства Канади в Україні), «Практичні політичні
навички жінок» (за допомогою Британського інформаційного центру),
«Механізми забезпечення рівноправності жінок та чоловіків в Україні»
(разом з Радою Європи) тощо. Щоб інформувати суспільство про роботу
організації, а також щоб донести до народу розуміння феміністичної теорії
Жіноча громада запровадила видавництво журналу «П’ята пора».
У 1995 р. Жіноча громада виступила ініціатором створення центру
координації жіночих об’єднань України, а саме – Ради громадських
об’єднань, а в квітні 1996 р. за ініціативи організації був створений Блок
жіночих організацій України на підтримку нової Конституції України, до
якого ввійшли представниці 15 жіночих організацій. Результатом створення
цього Блоку було прийняття «Звернення представників жіночих організацій
України на підтримку нової Конституції».
У травні 1997 р. була зареєстрована Всеукраїнська громадська
організація «Ліга жінок-виборців України «50/50». Організація була
створена з метою захисту прав та інтересів жінок і утвердження їхнього
соціального статусу, створення соціально збалансованого на гендерних
засадах громадянського суспільства та побудови демократичної, правової,
соціально розвиненої Української держави, а також розвитку гендерної
демократії. Осередки даного об’єднання започаткували свою діяльність у 15
областях України. Головним своїм завданням Ліга вважає сприяння
1
Грабовська І. Проблеми і перспективи жінки в сучасній українській політиці // Сучасність.
– 2001. – № 6. – С. 54.
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утвердженню в українському суспільстві принципу паритетної демократії,
тобто такої форми суспільних відносин у політико-правовій сфері, за якої
жінкам гарантується рівний з чоловіками статус на підставі фактичного
представництва на всіх рівнях і в усіх владних структурах1. Ліга,
визначивши свої завдання, розгорнула широку просвітницьку та видавничу
діяльність серед жінок з питань людських прав, ліквідації всіх форм
дискримінації та насильства щодо жінок. Організація своєю роботою
сприяла формуванню і поширенню серед жіноцтва України політичної та
правової культури, налаштовувала зв’язки з іншими громадськими
організаціями з захисту інтересів жінок.
Зазначимо, що демократичні зрушення в Україні на початку 90-х рр.
ХХ ст. розширили можливості громадської активності жінок. Відповідно до
ст. 11 Конвенції прав і основних свобод людини «кожна людина має право
на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими, … вступати до них
для захисту своїх інтересів»2, жінки України об’єдналися в понад 30
всеукраїнських, міжнародних та більше ніж у 200 регіональних жіночих
громадських організацій і об’єднань. Однак діяльність цих організацій та
об’єднань була надзвичайно розпорошеною і тому постало питання про
створення єдиного центру координації жіночого руху з метою підвищення
його соціально-політичної ефективності. Це зумовило необхідність у
пошуках такої форми об’єднання жіночого руху, яка б максимально
наблизилася до практичного вирішення завдань реформування суспільства.
Так виникла ідея створення політичної партії «Жінки України».
У січні 1996 р. відбулися перші засідання активу засновників партії, на
яких зразу ж було вирішено, що вона не має бути суто феміністською.
Завдання партії – підвищення ролі жінки у розбудові правової суверенної
держави, громадянського суспільства, зумовлює такий принцип, що партія
створюється не за статевою ознакою й її членами можуть бути як жінки, так
і чоловіки. Установчий з’їзд партії відбувся в м. Києві 17 січня 1997 р., а 21
березня цього ж року вона була зареєстрована Міністерством юстиції
України. На з’їзді було затверджено статутні документи, які визначали цілі,
завдання партії, права й обов’язки її членів. Зокрема, у цих документах
зазначається, що партія «Жінки України» є політичною партією
парламентського типу.
Свідченням політичної активності було створення в лютому 1997 р.
Всеукраїнської партії жіночих ініціатив, 27 листопада 1999 р. – партії
«Солідарність жінок України». Серед жінок-політиків варто відзначити
Олександру Кужель – голову Державного комітету з питань розвитку
підприємництва, Ніну Карпачову – уповноважену з прав людини у
Верховній Раді. Ці жінки досить активно розпочали свою роботу і
заслуговують у своїй професійній діяльності на високу оцінку. Зазначимо,
що починаючи з 1996 р. в Україні починають з’являтися жінки-міністри. Це

1

С. 6.

2

Перспективи паритетної демократії у політико-правовому полі України. – Харків, 1997. –
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. – К., 1999. – С. 12.
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дало великі надії на швидку та ефективну реалізацію гендерної політики в
нашій державі.
Однак жіночі політичні партії, організації та об’єднання в політичній
сфері ще не досягли успіху. Це пояснюється насамперед відсутністю
впливової політичної «жіночої партії» із чітко продуманою програмою.
Гальмує реалізацію жінки в політичній сфері також відсутність політичної
програми, де було б задекларовано гендерну рівність та ідеї подолання
гендерних стереотипів. На жаль, спроба створити таку партію не дала на
даний час бажаних результатів, оскільки сама необхідність участі жінки в
політиці не була підкріплена механізмами та шляхами, через які жінка могла
б потрапити в політичну сферу і власноруч будувати майбутню Українську
державу1.
Сьогодні жінка проявляє себе всюди, де раніше неподільно панували
чоловіки. З середини 90-х рр. ХХ ст. жінка впевнено проявляє себе як лідер і
активно просувається кар’єрними і професійними сходами. Однак щоб
зайняти відповідне місце у владній структурі, українські жінки мають самі
прокладати собі шлях у чоловічому середовищі та опановувати чоловічі
професії, адже в сучасних реаліях жінка-політик може покладатися тільки на
власні сили та вольовий характер. Досягаючи успіхів у політиці, управлінні
чи в будь-якій іншій сфері діяльності жінка-політик має бути впевненою в
собі і пам’ятати, що вона виконує свою справу не гірше від чоловіків. В
такому випадку слід бути готовою до різноманітних емоцій як позитивних,
так і негативних (частіше негативних) з боку суспільства.
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що усунення гендерного
дисбалансу в політичних питаннях має стати цілеспрямованою політикою
держави та консолідованою діяльністю жіночого руху. Встановлення
рівноваги в суспільстві між чоловіком і жінкою є важливим завданням
ХХІ ст., зокрема в Україні на сучасному етапі її розвитку. Важливість даного
процесу підтверджує досвід високорозвинутих західних держав, які
здійснили великий прорив у цьому напрямі. Україна в контексті формування
і розвитку державності на демократичних засадах певною мірою переймає
позитивний досвід, необхідний для побудови повноцінного демократичного
суспільства та високорозвинутої держави.

1

Клименко І. Як народжуються, живуть і вмирають «жіночі партії». – С. 115.
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Безега Т.М. (Ужгород)
ПОЯВА ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
„ОЛІГАРХІЧНОГО КАПІТАЛІЗМУ”
(1991–1999 рр.)
У статті досліджуються поява панівного політико-економічного
конгломерату та становлення феномену українського „олігархічного
капіталізму” (1991-1999 рр.). Автор переконана, що актуальність та
гострота заявленої проблематики допоможе більш глибшому розумінню
історії теперішніх економічних процесів.
У колишньому СРСР тіньова економіка охоплювала майже всі галузі
народного господарства. Внаслідок жорстокої централізації управління,
учасники як офіційної, так і неофіційної економічної діяльності в СРСР
мають розглядатися як тотожні економічні дійові особи. Масштабна
тінізація економіки колишнього Радянського Союзу відбувалася з
розгортанням економічної реформи наприкінці 60-х – на початку 70-х років.
Але ще у 20–30-ті роки із становленням економіки, було створено систему, в
якій кожний був порушником норм, нормативів чи законів. Але не кожний
ніс за це покарання. Для уникнення відповідальності необхідно було
підтримувати режим морально та матеріально – виконувати законні чи
незаконні прохання. Забезпечувати чиєсь просування по службі, надавати
інші послуги або розраховуватися готівкою.
На думку запальних опозиціонерів часів президентства Л.Кучми
С.Головатого, Л.Денисенка та М.Полудьонного, яку вони озвучили в своїй
доповіді на Комітеті протидії корупції та організованій злочинності, що за
відсутності реального власника1 суспільного (державного) майна, радянська
економічна система мала створити його віртуальний аналог. Таким аналогом
у СРСР, а потім в Україні, став новий клас, об`єднаний поняттями
“номенклатура” та “розпорядник кредитами”2. Це був прошарок чиновниківуправлінців у партійних та господарських органах, керівників державних
підприємств, які мали широкі повноваження. Не лише на володіння та
управління державним майном, а й на розпорядження ним від імені держави.
Однією з ознак належності до цього класу була наявність особистих пільг
матеріального характеру, які фактично збільшували в декілька разів
купівельну спроможність заробітної плати такого чиновника по відношенню
до купівельної спроможності середньої заробітної плати населення. Не
змінилася ця ситуація і в незалежній Україні. Зазначена обставина, не
будучи економічним стимулом для збереження майна власника, якого з
економічної точки зору нема і навіть психологічно не можна уявити. Не

1

Ларіонова Л. За ефективного власника // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 154.
Каспрук В. Зроблено в Україні, або Не «стріляйте» в олігарха! // Без цензури. – 2005. – 8
липня (bezcenzury.info.).
2
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могла врятувати національне багатство від тіньового “роздержавлення”1.
Навпаки, вона продукувала у чиновника-управлінця впевненість у тому, що
дійсним власником переданого йому в розпорядження майна є саме він. На
відміну від загальновідомого принципу “гроші роблять владу” в Україні
квітне й принцип “влада робить гроші”2.
У 1992-1993 рр. було здійснено обвальну лібералізацію (фактично
адміністративне підвищення) цін. Пущені на самоплив процеси
ціноутворення вмить обернулися на шалену гонку цін, що спричинило
рекордну за світовими масштабами дворічну гіперінфляцію: 1992 р. –
2100%, 1993 р. – 10200%. Причому ціни зростали випереджальними темпами
в галузях паливно-енергетичного та сировинного комплексу як
найпрестижніші для великого капіталу. Так, 1992 р. ціни в паливній
промисловості зросли в 237 разів, а в легкій та харчовій лише в 10-20 разів.
Такий штучно створений диспаритет цін спричинив розкол у суспільстві на
вузький прошарок тих, хто вмить розбагатів та утворив новий клас багатих
олігархів3 та "нових українців", часто з подвійним громадянством, і на
переважну більшість тих співгромадян, котрі не менш миттєво зубожіли.
Упродовж 1992-1993 рр. народ у 5 разів став біднішим, ніж був, у зв'язку зі
скасуванням індексації пенсій, зарплат та заощаджень, що спричинило
жебрацтво тисяч людей4.
З припиненням діяльності Ощадбанку СРСР громадяни України втратили
більш як 84 млрд. карбованців. За тодішнім викривленим курсом це
становило 150,5 млрд. доларів США. Обвальна лібералізація, кримінальна
приватизація, руйнівна "фінансова стабілізація", задумані й здійснювані у
формі псевдоринкових перетворень5, призвели до того, що економіка
України на кінець 1992 р. із стану глибокої кризи вступила в період
некерованої руйнації.
А от "новоукраїнцям" було надано цілковиту свободу дій у
нагромадженні капіталів шляхом обкрадання громадян, виробничої сфери та
державної казни.
Запровадження з 10 січня 1992 р. купонів багаторазового використання
не вплинуло істотно на поліпшення ситуації. Щоб скоротити емісію
незабезпечених товарною масою грошей, уряд установив найвищу ставку
прибуткового податку з громадян – 90 %. Це викликало гіпертрофоване
зростання "тіньової" економіки6.
1
Поплавська Ж. Як „обчислити” національне багатство // Вісник НАН України. – К., 1998.
– № 11-12. – С. 53-58.
2
Головатий С., Денисенко Л., Полудьонний М. Корупція в Україні: Причини. Особливості.
Наслідки // Комітет протидії корупції та організаційній злочинності. – К., 2004.
(http://www.kpk.org.ua).
3
Офіцинський Р. Поява олігархічних утворень в Україні (друга половина 1990-х) // Збірник
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VII. – С. 99-106.
4
Історія України XX – початку XXI століття: Навч. посіб. / Під. ред. В.Смолія. – К.: Знання,
2004. – 582 с.
5
Офіцинський Р. Політико-правові та соціально-економічні перетворення в незалежній
Україні (1992-2002): визначальний подієвий хронометраж // Питання історії України. –
Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т. 6. – С. 174-176.
6
Остафійчук В. Історія України: сучасне бачення. – К.: Знання-Прес, 2002. – 348 с.
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Ділки тіньової економіки повністю використовували безпорадність уряду
і не мали наміру ділитися з ним своїми прибутками. Набули масового
характеру факти вивезення дефіцитних ресурсів, зокрема металу, за кордон і
продажу їх на світовому ринку за демпінговими цінами. Так, за неповний
1992 р. було лише легально надано ліцензій на експорт товарів на суму 5
млрд. дол. США (крім бартеру), а державі з цієї суми надійшло лише 97,7
млн. дол. США. Решта осіла на рахунках комерційних структур або на
особистих рахунках тіньовиків.
З переходом до ринкових відносин діюча система захисту всіх форм
власності і насамперед її основа – законодавство України – виявилися не
готовими до ефективної боротьби з організованою злочинністю у сфері
економіки. Рівень злочинності у цій сфері продовжував зростати. Якщо у
1993 р. тут було виявлено майже 26 тис. злочинів, то до осені 1994 р. – понад
41 тис.
У 1993 р. і за неповний 1994 р. органами Головного управління
державної служби боротьби з економічними злочинами МВС України
виявлено понад 300 злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Цьому значно сприяла недосконалість законодавства та зловживання
окремих службових осіб. Лише у 1994 р. було виявлено понад 800 фактів
протизаконного вивозу підприємствами, організаціями своїх виробів. Було
вилучено і повернуто товарів на суму близько 170 млрд. крб. Причому у
здійсненні злочинів, спрямованих на порушення законодавства у сфері
економіки, в тому числі й незаконних спробах вивозу, брали участь
інспектори митниці.
Тоді ж на весь голос заявила про себе і така засаднича складова ринкової
трансформації економіки, як реформування майнових відносин1. Канонічно
декларований в СРСР загальнонародний характер власності на засоби
виробництва був нічим іншим, як однією з ширм, якими прикривалися
тоталітарна сутність держави, партійно-чиновницьке всевладдя та свавілля.
Проте мало що змінилося і з настанням нових часів – "загальнонародна"
власність автоматично переходила у розпорядження тієї ж незліченної раті
представників владного істеблішменту та господарського генералітету.
Формально процеси роздержавлення та приватизації здійснювалися на
справедливих засадах: кожний громадянин отримував документ про право
власності на частку засобів виробництва, що знаходилися у розпорядженні
держави. Тобто на якийсь час ставав власником цінних паперів і навіть
мільйонером, бо виміром того надбання були знецінені купоно-карбованці2.
О.Кошик з цього приводу стверджує, що, однак, саме на якийсь час
робітники залишилися робітниками, а не капіталістами. Не стала
капіталістами й більшість чиновників – ті, хто не виявив підприємницького

1
Пинзеник В. Як знайти шлях для українських реформ // Російські та Східноєвропейські
фінанси та торгівля. – 2000. – Січень-лютий.
2
Єлисеєва Л. Стан і проблеми приватизації // Про приватизацію в Україні: Зб. наук. пр. /
Відп. ред. І.Голіков. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1995. – 113 с.
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хисту або не мав можливості конвертувати доступ до влади у власність і
капітал1.
Масштабна сертифікатна приватизація не зробила реальними власниками
19 мільйонів громадян України. Взявши участь у широко розрекламованому
аукціоні, вони надалі навіть не оформляли право власності на акції, що не
обіцяли реальних дивідендів. 7,8 млн. осіб взагалі відмовилися від участі в
сертифікатній приватизації. А ті, хто отримав акції і став номінальним
власником, не дістали доступу ні до установчих документів приватизованих
підприємств, ні до достовірної інформації про те, хто ж став їхнім справжнім
власником. Врешті-решт після наступних емісій "цінні папери" таких
акціонерів перетворилися на нічого не варті клаптики2.
Зловживання, особливо в процесі приватизації, тотальна корупція та
криміналізація державного апарату хоча й визнавалися3, одначе так, ніби це
було щось на зразок невідворотного стихійного лиха, а не свідомі, обдумані і
злочинні діяння людей, не обтяжених сумлінням і законослухняністю,
розбещених безконтрольністю та безкарністю. А отже, що не менш прикро
визнавати, не наслідок бездіяльності чи й потурання з боку тих, хто мав би з
цим злом постійно, рішуче і безкомпромісно боротися. У такому контексті
створений при главі держави Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю – структура, безумовно, важлива і
за іншої організації життєво необхідна – став декоративним органом, який
дуже мало впливав на реальну ситуацію та практичну роботу, якщо впливав
взагалі.
Натомість з активністю, гідною кращого застосування, ініціювалися
боротьба за нові переділи влади і власності, наростала кадрова чехарда, за
якою важко було навіть прослідкувати, а ще важче збагнути її ідеологію та
мотивацію.
Так замкнулося коло, яке окреслювалося з першої половини 90-х років.
Тоді люди ще мали надію, що держава якщо не вступить з ними у діалог, то
бодай прислухається до них. Та ілюзії розвіялися, і дуже швидко: владі,
зацикленій на своїх внутрішніх розборках, було не до цього. А життєві реалії
– на зразок опублікування списків найбагатших людей України – не
залишали сумнівів у тому, хто ж справжній хазяїн у цій державі і цьому
житті.
На практиці ж ми стали свідками процесів і тенденцій, що дедалі більше
розходилися з цим давно назрілим імперативом, який випливає, зрештою, з
самого конституційного визначення України як демократичної, соціальної,
правової держави. В економіці формувалася кланово-олігархічна модель, а
система влади набувала ознак авторитаризму. Практично необмежені
повноваження та не менш потужні важелі президентсько-виконавчого
сегменту влади і безпосередній клановий вплив на державну політику –
1
Кошик О. Провал чи успіх? Апологія приватизації в Україні // Дзеркало тижня. – 2001. –
23 серпня – 1 вересня.
2
Литвин В. Прорив до України // Україна – 2004. Події. Документи. Факти. – К.: 3 Медіа,
2005. – Т. 1. – 591 с.
3
Пасхавер О. Бідні не через те, що дурні // ПІК. – 2001. – № 1. – С. 22-23.
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поєднання цих двох чинників утворило гримучу суміш величезної руйнівної
сили.
З іншого боку, Л.Кучма, ставши сильним президентом, далеко не завжди
спрямовував свої можливості туди, де справді потрібно було. Практично
нічого не робилося для протидії зближенню та зрощуванню влади, бізнесу і
власності. Уже й малодосвідчені в політиці люди з гіркотою
пересвідчувалися, що майже всі питання в державі вирішуються і справи
вершаться в інтересах олігархів та їхніх угруповань.
В.Литвин, коли назвав цей період "епохою Кучми", виходив з цілком
конкретних міркувань. І насамперед з того, що 1994-2004 рр. справді
пройшли під знаком цієї людини – як політика, громадського діяча,
особистості. А також, що теж природно і зрозуміло, у великій залежності від
обсягу та важелів влади, які зосередилися в його руках1.
Народний депутат І.Кв’ятковський з цього приводу зазначав:
«Президентство Кучми, незалежно від того, чи буде його обрано вдруге,
буде однією з найганебніших та найпринизливіших сторінок в історії
України. Це трагічна доля непримітної людини, яку було винесено на
керівництво однієї з найкрупніших молодих європейських держав, і яка
навіть не наблизилася до розуміння питань, що постали перед країною в її
важкий час. Безпорадність Кучми призвела до того, що країною стала
керувати невелика купка «наближених», які, уміло використовуючи
самозакоханість і образливість президента, і працюючи винятково на
особисте збагачення, зруйнували економіку і створили олігархічні
структури, що паразитують на економіці держави і державному бюджеті.
Приклад Кучми – приклад руйнування особистості. Кучма не тільки не зміг
протистояти своєму оточенню, а й сам став його невід’ємною частиною»2.
Виходячи з вищесказаного, президент Л.Кучма3, користуючись практично
повною інформаційною блокадою суспільства, на наявність якої
неодноразово вказували іноземні спостерігачі, обрав двополюсний сценарій,
що спрацював на російських виборах 1996 р.: діючий глава держави
забезпечував вихід у другий тур собі і представникові комуністів, внаслідок
чого ґарантовано вигравав, лякаючи суспільство загрозою начебто
«червоного реваншу».
Феномен перемоги чинного президента, за перший період правління
(1994–1999) якого реальні доходи населення зменшилися у 2,5 рази, а
кількість лише офіційно зареєстрованих безробітних зросла в 12 разів,
передусім, пояснюється тотальним використанням «адміністративного
ресурсу», зокрема податкових та інших компетентних органів для «впливу»
на бізнесменів, які підтримували конкурентів Л.Кучми, застосуванням
брудних виборчих технологій, масовим підкупом виборців (якщо офіційний
передвиборчий фонд Л.Кучми становив 1,7 млн. грн., то напівтіньовий фонд
1
Литвин В. Прорив до України // Україна – 2004. Події. Документи. Факти. – К.: 3 Медіа,
2005. – Т. 1. – 591 с.
2
Білоусова І., Ратаєв Є. Жити стало краще, жити стало веселіше... // Грані. – 2001. – 12-18
березня.
3
Видрін Д. Епоха президента Кучми // Дзеркало тижня. – 2003. – 27 вересня.
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«Соціальний захист» під контролем народного депутата О.Волкова витратив,
за деякими оцінками, понад 1,5 млрд. дол.1) та психологічним тиском на них
з боку підконтрольних владі ЗМІ, принципом «меншого зла» у другому турі
виборів. Європейський парламент, оцінюючи президентські вибори 1999 р. в
Україні, у своїй резолюції зазначив, що вони відбувалися не в демократичній
обстановці, та висловив жаль з приводу того, що в державі, яка декларує
верховенство права, ці принципи не набули втілення в реальній політичній
практиці.
Касетний скандал, убивство журналіста Г.Ґонґадзе чітко окреслили
наростання несприятливих загальнополітичних тенденцій – в Україні
остаточно сформувався політичний режим, що тяжів до авторитаризму, хоча
й з формальним збереженням атрибутів демократії. Його часто називають
новим феодалізмом2, маючи на увазі особисту залежність «менших»
урядовців від «більших» та жорстку підпорядкованість виконавчої вертикалі,
на вершині якої перебуває непідзвітний нікому «король». За словами
політолога О.Дергачова, в останні роки відбувалася «надконцентрація
влади» у межах президентської гілки, причому вона «у більшій мірі
працювала сама на себе, відсторонившись від рішення практичних задач, що
стояли перед нацією і якими займався уряд із жалюгідними залишками
повноважень»3. Режим характеризувався зрощенням влади й капіталу,
встановленням контролю в інтересах влади над засобами масової інформації,
домінуванням у політичному житті лояльних до глави держави фінансовополітичних груп, відсутністю незалежної судової влади, сваволею силових
відомств, атмосферою безвідповідальності й безкарності, порушенням
громадянських (передбачають повагу до людського життя і людської
гідності, рівність перед законом) та обмеженням соціальних (своєчасна і в
повному обсязі винагорода за працю, соціальне забезпечення) і економічних
(вільна конкуренція, право на підприємницьку діяльність для середнього та
малого бізнесу) прав, відчуженням народу від влади, коли, зокрема,
президент вже не сприймався основною масою громадян як державний
керівник4. Стійкість політичного режиму Л.Кучми забезпечувалася
насамперед персональним контролем над силовиками та компроматом, який
існував на кожного наближеного чи олігарха. Всі відомства, міністерства,
місцеві адміністрації в Україні замість служіння закону і Конституції
змушені були прислуговувати адміністрації президента5.
Отже, з вищесказаного можна зробити такі висновки: економіка
незалежної Україна отримала у спадок не лише внутрішню тінізацію, що
пронизує всі верстви та соціальні групи суспільства і корумпованість
державних службовців, а й повну залежність офіційної та неофіційної
1

Кульчицький С. Визрівання Помаранчевої революції // День. – 2005. – 31 березня.
Таран С. Україна аномальна – Україна опозиційна // Українська правда. – 2004. – грудень
(http://ukrpravda.com).
3
Чунгачгук Л. Вбивчі перспективи України // Українська правда. – 2004. – грудень
(http://ukrpravda.com.).
4
Гроші шкодять кар’єрі // Поступ. – 2004. – 17 квітня.
5
Лазарович М. Від «Реформи заради добробуту» до Помаранчевої революції // Історія
України. – К., 2005 ( www.vesna.org.ua).
2
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економіки від зовнішніх тіньових конгломератів, які контролювали всю
територію колишнього СРСР. Це по-перше.
По-друге, канонічно декларований у СРСР загальнонародний характер
власності на засоби виробництва був нічим іншим, як однією з ширм, якою
прикривалися тоталітарна сутність держави, партійно-чиновницьке
всевладдя та свавілля. Проте мало що змінилося і з настанням нових часів –
"загальнонародна" власність автоматично переходила в розпорядження тієї
ж незліченної раті представників владного істеблішменту та господарського
генералітету.
По-третє, за відсутності реального власника суспільного (державного)
майна радянська економічна система мала створити його віртуальний
аналог. Таким аналогом у СРСР, а потім – в Україні став новий клас,
об’єднаний поняттями “номенклатура” та “розпорядник кредитами”, завдяки
якому відбулася поява та становлення феномену українського „олігархічного
капіталізму”.

Алієва Л.О. (Київ)
РОЛЬ СОЦІОЛОГІЇ
У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті досліджується роль соціології у формуванні громадянського
суспільства в Україні. Автор переконаний, що призначення соціології в її
участі у соціальному конструюванні, у впровадженні соціальних змін.
Науковий інтерес до громадянського суспільства виник як реакція на
сучасні суспільно-політичні зміни в Україні. Проблема громадянського
суспільства в Україні має свої особливості, які пов’язані зі специфікою
формування українського соціуму. Загалом під громадянським суспільством
ще в свій час Алексіс де Токвіль, досліджуючи демократію в Америці,
розумів розгалужену мережу вільних асоціацій громадян.
Разом з тим варто пам’ятати, що громадянське суспільство не покликане
створювати опозицію державній владі – воно займає лише ту сферу, до якої
не може втручатися держава. Мова йде про родинні стосунки, віру, різного
роду прояви асоціативного життя людей. І тільки за певних умов,
захищаючи інтереси своїх членів, громадянське суспільство може
виконувати наглядову функцію за ефективністю здійснення владних
повноважень. Адже держава має свої власні механізми контролю – для цього
існують спеціальні виборні посади, розподіл влади на гілки, які діють як
противаги одна одній.
Один із дослідників громадянського суспільства і політик – Володимир
Литвин у статті газети “День” висловив переконання, що “з погляду теорії,
громадянське суспільство – це необхідна складова сучасної демократії, яка
суто відображає ідею правління народу, коли через найрізноманітніші форми
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організації і самоорганізації суспільного життя люди прагнуть інституювати
власні інтереси та реалізувати їх через громадську діяльність і водночас
впливати на державну владу, аби та адекватно реагувала на постійно
змінювані суспільні відносини, потреби, пріоритети тощо”1.
Як
бачимо,
українські
політики
заполітизовують
проблему
громадянського суспільства і намагаються загнати його у формальні рамки
політичної системи, де на межі з державою воно тільки й може реалізувати
себе. Так, наприклад, В. Литвин продовжує у своїй статті (правда, з
посиланням на В. Фесенка), що громадянське суспільство – це “паралельна
державі і заснована на самоорганізації спільнота, каркас якої ... складають
політичні партії і громадські організації”.
Але громадянське суспільство охоплює всю сукупність існуючих у
суспільстві відносин, які не є державно-політичними і які перебувають поза
сферою впливу держави. Тобто не варто намагатися поставити громадянське
суспільство під контроль політичної системи – його потрібно максимально
вивести з цієї сфери, аби забезпечити недоторканність приватного життя.
Натомість влада робить усе навпаки. Так, наприклад, у жовтні 2002 року
Президент Леонід Кучма підписав Указ “Питання Комісії зі сприяння
розвитку громадянського суспільства”2, у якому основними завданнями
Комісії було визначено:
забезпечення узгодженості дій щодо проведення політичної реформи і
проведення відповідних консультацій між об'єднаннями громадян та
органами державної влади для досягнення консенсусу в цій сфері;
сприяння формуванню інститутів громадянського суспільства на засадах
політичної та ідеологічної багатоманітності, організації і проведенню
громадянських форумів у регіонах України та всеукраїнського
громадянського форуму;
підготовка пропозицій щодо залучення громадськості до здійснення
контролю в усіх сферах функціонування держави, сприяння реалізації зусиль
об'єднань громадян, спрямованих на запобігання порушенням законодавства
у соціально-політичній сфері;
сприяння становленню суспільного телерадіомовлення, що грунтується
на широкому представництві різних верств суспільства.
В українському суспільстві ніяк не можуть позбутися радянської звички
виправдовувати свої дії загальнонаціональним схваленням, замість того, щоб
просто дотримуватися законності у своїх діях. Тому, навіть громадянське
суспільство намагаємося будувати “за циркуляром” згори, замість того, щоб
дати йому можливість розвиватись знизу.
Однією з причин, чому в нас нібито збираються розбудовувати
громадянське суспільство, є твердження, що останнє є необхідною умовою
для демократичного розвитку держави. Разом з тим виникає багато питань
стосовно того, що повинно бути першим – громадянське суспільство, яке в
1
Литвин В. Громадянське суспільство: нові образи, старе бачення // День. – 2002. – № 39. –
28 лютого.
2
Указ Президента України “Питання Комісії зі сприяння розвитку громадянського
суспільства”, жовтень 2002 р.

84

Україна – суспільство

боротьбі з державою створює демократичні інституції, чи демократичний
режим створює належні умови для розвитку громадянського суспільства?
Довгий час в Україні була поширена думка, що розвиток демократичних
інституцій є результатом розвитку саме громадянського суспільства. Проте
така думка не може бути прийнятою беззастережно не тільки в умовах
перехідного суспільства, а й у країнах з уже усталеною демократією. Більше
того, для західних науковців до цих пір є нерозв’язаним питання про те,
наскільки широкий загал може впливати на формування політичного режиму
в країні. З одного боку, теорія політичної культури Г.Альмонда і C.Верби1
говорить, що тип політичної культури адекватний типу політичного режиму,
який існує в країні, а життєздатність демократичних інституцій значною
мірою залежить від віри громадян у можливість впливати на політичні
рішення, від відчуття позитивної дії такого впливу і засновується на довірі
до своїх співгромадян. Країни з таким типом політичної культури, який
ідентифікують як громадянський, вважаються найбільш стійкими і
стабільними в плані дотримання демократичних свобод і цінностей.
Разом з тим, американські дослідники Едвард Мюллер і Мітчелл
Селігсон2 пропонують альтернативну гіпотезу – якраз громадянський тип
політичної культури є наслідком, а не причиною демократичного режиму.
Вони стверджують, що більшість ознак громадянської політичної культури
не мають більш-менш визначного впливу на зміни в бік демократичності.
Більше того, одна з ознак – міжособистісна довіра – точно є наслідком саме
демократичних перетворень, і аж ніяк не навпаки.
Єдина можливість для громадянського суспільства в Україні розвивати
демократію – створювати тиск на виборних посадовців на місцевому рівні,
від яких і залежить наше повсякденне життя – чисті під’їзди, прибрані
вулиці, нормально працюючі школи і дитячі садки. І якщо громадянське
суспільство справиться з цим завданням, воно буде більш готовим
розв’язувати (або принаймні відчуватиме свою компетентність) стосовно
питань національного значення.
А тому політикам можна порадити менше розбудувати громадянське
суспільство – воно саме буде розвиватися, якщо йому не заважати.
Громадянське суспільство – це насамперед сукупність громадян одного
суспільства, одного регіону, однієї країни чи регiонального об'єднання.
Громадянське суспільство не досягається індивідуально, а лише зусиллями
спільнот. Таку спільноту можна розглядати як утворену на добровільних,
волонтерських засадах і сукупного особистісного зацікавлення громадян, які
діють імені членів спільноти (організації).
Біла книга урядування ЄС дає таке визначення: "Громадянське
суспільство об’єднує переважно організації самоутворені або утворені під
керівництвом, організації неурядові, професійні асоціації, харитативні,

1
Almond G., Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. –
Newbury Park; London; New Dehli, 1989.
2
Edward Muller, Mitchell Seligson. Civic Culture and Democracy: The Question of Causal
Relationships // American Political Science Review. – 1994. – Vol. 88. – № 3. – P. 635-652.
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засновничі, організації, які заохочують до соціально активного життя на
рівні району і міста, часом з внеском місцевої церкви і її громади".
Останнім часом у середовищі українських неурядових організацій досить
часто вживається поняття "громадянське суспільство". Переважно його
вживають у розумінні "третього сектора" (тобто сукупності неурядових
організацій та специфічних відносин, що виникають між ними, та між ними
й іншими секторами: влада, бізнес). В цьому розумінні "громадянське
суспільство" протиставляють державі. Також дуже часто трапляються такі
висловлювання представників українських неурядових організацій, як: "Ми
представляємо громадянське суспільство". З теоретичної точки зору,
"громадянське суспільство" – це стан суспільства загалом. Тому зрозуміло,
що неможливе існування "громадянського суспільства" окремо чи в
суспільстві, як такому. Форма "громадянське" не може бути відокремленою
від суб'єкта "суспільство", у якому вона реалізується, утворюючи змістову
єдність.
"Громадянське суспільство" не може протиставлятися державі й
суспільству, як і не може існувати поза ними. "Громадянське суспільство"
можливе лише в демократичній державі, яка створює можливості для
реалізації суспільних відносин у формі, яка й визначає суспільство як
"громадянське". З іншого боку, держава може виникнути лише на основі
суспільства, що є його першоосновою. Тому, якщо ми хочемо стверджувати,
що хтось представляє українське "громадянське суспільство", то маємо
визнати, що ми його вже збудували, а отже, в такому випадку – Україна є
демократичною державою, що доволі сумнівно.
Подальший розвиток суспільно-політичних процесів в Україні засвідчив,
що не менш важливу роль у демократичних трансформаціях відіграє такий
чинник, як політична культура громадян. Адже повноцінне громадянське
суспільство є можливим лише як результат “визрівання” громадянина,
поступового формування демократичної політичної і правової культури
народу.
Тому, розглядаючи сучасний стан громадянського суспільства в Україні,
необхідно враховувати як рівень розвиненості інститутів громадянського
суспільства, так і стан громадянської культури, зокрема, рівень громадської
активності населення країни.
Головними позитивними і перспективними ознаками, які характеризують
громадянське суспільство в сучасній Україні, є розвиненість його інститутів
(різноманітних об’єднань громадян та засобів масової інформації) та рівень
громадської активності населення.
На сьогодні наше суспільство перебуває в стані системної кризи.
Особливо загострюються політичні, економічні, соціальні відносини. Тому
так важливо дбати і про розвиток нашої державності і про формування
громадянського суспільства. Після проголошення незалежності України й
вибору демократичного шляху розвитку держави з’явилося немало наукових
праць, присвячених теорії громадянського суспільства. А це засвідчує, що
теорія громадянського суспільства знаходить своїх прихильників у нашій
державі. Біда тільки в тому, що ідеї громадянського суспільства
залишаються ще мало відомими широкому загалу, слабо задіяними в
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нашому суспільному розвитку. На сучасному етапі розвитку проблема
суспільства має практичне значення, як питання становлення і
функціонування громадянського суспільства. Осмислення загального
поняття громадянського суспільства полягає у прагненні систематизувати
притаманні даному терміну відмінні ознаки.
Проблема сутності та тенденцій розвитку громадянського суспільства
надзвичайно актуальна, вона невіддільна від питань реформування
суспільного життя в Україні, адже наша держава пройшла складний шлях
історичного розвитку. Тривала провінційна роль України, відсутність
розвитку її державності стали причиною слабкого розвитку громадянського
суспільства та його теорії. Тому проблема становлення громадянського
суспільства безпосередньо пов’язана з необхідністю розбудови державності,
оскільки вдосконалення суспільства і держави є необхідною умовою
демократичного розвитку країни. Вивчення поглядів на громадянське
суспільство в політико-правовій думці, проведення порівняльного аналізу
основних концептуальних підходів до проблеми громадянського суспільства
дає можливість визначити генетичний зв’язок між різними напрямами
вчення про громадянське суспільство, узагальнити їх спільні та виділити
особливі риси, що стало принципово новим напрямом вивчення проблеми
громадянського суспільства. Аналіз структурних елементів громадянського
суспільства в умовах розвитку суспільних інститутів дає можливість глибше
зрозуміти їх природу.

Громадянське суспільство не створюється протягом одного дня і навіть
протягом одного року. Воно не створюється за вказівкою згори. Сучасна
демократія немислима без розвиненого громадянського суспільства.
Відомо, що соціологія – це самопізнання суспільства, а соціальне знання в
умовах трансформації суспільства набуває особливого сенсу, воно сприяє
соціальній емансипації, демократизується та демократизує. Але одночасно
соціальне знання є способом контролю та маніпуляції з метою збереження та
відтворення порядку та існуючої системи влади. Саме тому відносини соціології
і влади є досить складними й суперечливими.
Як зазначили у своїй статті В.Танчер і В.Степаненко: «У відношеннях
соціального знання та влади тривіальним, але актуальним є висновок про те, що
в конфліктній ситуації та в загостренні суперечливих взаємин треба звертатися
до нейтральної сторони, «третьої сили», тобто вирішувати конфлікт через пошук
посередницьких інституцій, рівною мірою відсторонених від конфліктуючих
сторін. Такими в наш час виступають інституції громадянського суспільства:
громадські організації, рухи, спілки, асоціації. Отже, сучасною парадигмою
вирішення конфліктних ситуацій, у тому числі поміж інституціями, які
виробляють та продукують соціальне знання, та владою є взаємодія у
трикутнику «влада – соціальні експерти – громадянське суспільство»1.
Призначення соціології в її участі у соціальному конструюванні, у
впровадженні соціальних змін. «Актуальним завданням вітчизняної соціології …
є відпрацювання культури взаємодії як з державою, так і з громадянським
1
Танчер В., Степаненко В. Попереднє слово // Соціологічне знання та влада: суперечливі
взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. – К.: ВД «Стилос»; ПЦ
«Фоліант», 2005. – 254 с.
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суспільством. Програма мінімум для вітчизняної соціології зводиться до того,
щоб зберегти та примножити свободу науки та освіти й одночасно залишитись
на позиціях професіонального кодексу соціолога»1.
В Україні питання складних колізій соціології та влади дуже рідко ставали
предметом обговорення. Вперше таке обговорення було організоване Фондом
«Демократичні ініціативи» у листопаді 1997 р., на семінарі «Громадська думка і
політика», у якому взяли участь вітчизняні й іноземні соціологи та журналісти2.
Обговоренню цих актуальних проблем був присвячений Міжнародний
круглий стіл, організований Центром «Соціальна перспектива» та Інститутом
соціології НАН України 17 березня 2005 р. у Києві.
Проблематика відносин влади і соціології включає кілька рівнів: ставлення
влади до соціологічного знання, ставлення влади до соціології як до соціальної
інституції і, нарешті, взаємовідносини влади і соціологічної спільноти. Третій
аспект – відносини влади і спільноти – дає змогу розглянути питання в аспекті
розвитку громадянського суспільства. Професійна спільнота не є просто
сукупністю соціологів, які працюють у країні. Вона набуває якостей
громадянської, стає частиною громадянського суспільства3.
Розглянемо, яким чином відбувається взаємодія влади та соціології на
практиці. Владні структури отримують від соціологів інформацію про те, як їхні
рішення і дії впливають на громадян, як вони їх сприймають і оцінюють.
Важливою є можливість отримання попереджуючої інформації – про можливі
реакції населення на ті рішення, які владні структури тільки збираються
приймати. А також про найбільш соціально прийнятні варіанти рішення тих чи
інших актуальних проблем. Владні структури таким чином отримують
можливість коригувати свої рішення, а громада, знаючи, що її думкою з питань,
що торкаються її інтересів, цікавляться й її враховують, має більше довіри до
влади, що дає змогу суттєво зменшити незадоволеність її роботою.
Саме соціологія має стати, на нашу думку, тим «містком», який з’єднує владу
і громадянське суспільство, може сприяти зміцненню і демократизації
українського суспільства.
Соціологія, використовуючи якісні й кількісні методи, має перевагу перед
іншими суспільними науками, особливі можливості отримання соціального
знання.
Соціологія не має асоціюватися тільки з дослідженнями громадської думки, з
передвиборчими дослідженнями, як це нерідко складається в нашому
суспільстві. Можливості соціології набагато ширші: розробка концепцій нових
реформ, аналіз державної політики, міждисциплінарні дослідження, оцінка
ефективності впровадження державної політики, експертні опитування й оцінки,
у тому числі поступу українознавчої думки, що вже має бути предметом
особливої науки – соціології українознавства.

1
Рущенко И. Социология между государством и гражданским обществом // Соціологічне
знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики.
– К.: ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2005. – 254 с.
2
Громадська думка і політика. – К.: Демократичні ініціативи, 1997.
3
Бекешкіна І. Відносини влади і соціологічної спільноти як колізія громадянського
суспільства // Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних
досліджень і політичної практики. – К.: ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2005. – 254 с.
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Дранник В.А. (Київ)
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ
КАДРАМИ СЛУЖБОВЦІВ У УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ – ГАРАНТІЯ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ
У статті розглядаються існуючі досі в українському суспільстві умови
процесу комплектування кадрами службовців як одного із факторів
підвищення ефективності управління трудовими колективами. Розглянуто
зовнішні і внутрішні умови і фактори, серед яких рівень культури і
толерантність, що впливають на ефективність управління.
Актуальною є постійна потреба трудових колективів України у
висококваліфікованих кадрах, у тому числі в керівниках з високим
культурним і морально-етичним рівнем. Це питання входить до складу
загальної проблеми кадрового складу трудового колективу з високим рівнем
управлінської культури як фактора оптимізації управління.
Життя людини і суспільства поєднане з культурою. Історичний розвиток
кожного нового покоління відбувається в оточенні матеріальних і духовних
цінностей, створених попередніми поколіннями, які воно використовує в
соціальному житті.
Постановкою проблеми може слугувати пошук нових нестандартних
схем мислення, філософських побудов, які б давали змогу зрозуміти
причини викривлення в існуванні та функціонуванні суспільного
українського простору, що мають місце в сучасних умовах його розвитку, а
також намітити напрями подолання цих перешкод.
Наш час, як і будь-який інший історичний період, потребує активізації
тієї або тих складових інститутів соціального устрою українського
суспільства, які стали найбільш актуальними в силу дії соціальнополітичних перетворень, що відбуваються в Україні. Одними з таких
складових є культура й організація управління, при чому вони підпадають
під пильну увагу не тільки соціальної філософії, філософії культури, а й
філософії загалом.
Цій проблемі присвячені праці таких провідних науковців, як
Філіппов А.В., Щокін Г.В., також деякі згадки є в працях Онуфрієнко Н.М.,
Зелінського Н.Є., Зелінської Т.Н., Ковальова А.Г., Обозова Н.Н. та інших,
але вона потребує подальшої розробки та опрацювання.
Завданням статті є дослідити вплив на кадровий склад трудового
колективу при підборі кадрів службовців зовнішніх факторів не тільки в
рамках конкретної організації, а й впливу факторів, що є причинами
невирішених загальнодержавних соціальних проблем, які входять до сфери
уваги соціальної філософії.
Розглянемо вплив загальнодержавних подій, що сталися за останні
півтора десятиріччя, на кадрову політику, культуру України, а також на
управління загалом.
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Відбулися зміни в кадровій політиці країни. З метою економії витрат на
управління в умовах конкуренції, що загострилася, на підприємствах було
скорочено висококваліфікованих спеціалістів різних професій. Особливо
слід виділити з цього переліку скорочених економістів, оскільки працівники
саме цієї професії найбільш причетні до функції управління загалом.
Приватні підприємства і комерційні структури мали в той час у своїх штатах
тільки головних бухгалтерів, які, звичайно, не могли на належному рівні
виконувати функції з управління економікою цих структур.
Видозмінилася система освіти та навчання з підготовки і перепідготовки
кадрів через введення платної освіти і навчання. Як наслідок, через
конкуренцію серед створених численних освітянських комерційних структур
відповідно до виданих їм ліцензій, змінився рівень організації навчального
процесу і вимоги до засвоєння знань.
Суттєво скоротилися витрати держави на освіту, науку і культуру, що
призвело до скорочення чисельності наукових працівників, особливо
галузевих науково-дослідних інститутів, працівників освіти і культури.
Змінилися морально-етичні засади суспільства через погіршення
ставлення до фахівців та і до працівників загалом на фоні високого рівня
безробіття. Цінність висококваліфікованого працівника з великим досвідом
роботи істотно знизилася на фоні загального зниження рівня виконання
функцій управління.
Проте найголовнішими недоліками минулих років є відсутність нової
стрункої системи організації економіки при зруйнованій старій, а також не
сприйняття досвіду й авторитету працівників минулої соціально-політичної
формації, зниження загального рівня культури суспільства. Без визначеного
напряму розвитку економіки не можна скласти чіткі узгоджені плани і
програми управління.
Якщо в таких умовах проаналізувати конкретно один із структурних
підрозділів певної організації, то в ньому відобразяться процеси, що
відбулися в країні.
Відсутність у структурі управління досвідчених спеціалістів призводить
або до невиконання певної функції управління, або до виконання її на
низькому професійному рівні.
Падіння загального рівня культури та рівня відповідальності за доручену
справу призвело до збільшення і посилення негативних явищ у
комплектуванні кадрами.
Усе це негативно впливає на морально-психологічний клімат у колективі:
зниження рівня мотивації до праці, поява і загострення конфліктних
ситуацій.
Певну проблему складає відсутність досвіду роботи у молодих нових
працівників, а більше те, що після набуття досвіду роботи вони
звільняються, переходячи на роботу з вищою оплатою праці. Такі обставини
не зацікавлюють керівників відділів до сумлінного навчання цих
працівників.
Так само відсутність дійсно досвідчених працівників, яким відомі всі
нормативні документи минулих років з тієї чи іншої галузі економіки і в
яких є навички роботи з ними, призводить до вимушеного послаблення
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вимог до якості виконання функцій управління.
Важливу роль у діяльності трудового колективу відіграє його керівник.
Від його успішної роботи набагато залежить успішність роботи всього
колективу, тому набувають особливої важливості індивідуальні якості його
як людини.
Одним із факторів формування особистості керівника є мораль як
система цінностей відносно добра і зла. Таке ж значення має етика, поперше, як вчення про мораль однієї з форм суспільної свідомості, її суті,
закони її історичного розвитку і ролі в суспільному житті і, по-друге, як
система норм моральної поведінки людини.
Дуже важливим є наявність у керівника колективу такої особистісної
властивості як толерантність. Якщо розглянути дію феномену толерантності,
наприклад, у політиці, то толерантність навіть буде заважати проведенню
лобіювання політичних інтересів. Що стосується управління, то терпимість і
поблажливість допустима, але має бути контрольованою. Толерантність – це
особистісна властивість, тому її наявність у керівника трудового колективу
відноситься до питання підбору кадрів управлінців. При апріорному розгляді
цього питання може скластися враження, що цей процес достатньо
контрольований. Але при першому ж наближенні виявляється високий
ступінь стихійності, тому неможливо передбачити, що у нового керівника не
буде бракувати такої риси характеру як толерантність.
Вирішальним фактором у питанні феномену толерантності в умовах
управління є пріоритетність відстоювання свого управлінського рішення
керівником на фоні думок і пропозицій підлеглих або вищого керівника, які
не співпадають або не зовсім співпадають з цим рішенням.
Але щодо підлеглих працівників, то прояв толерантності в їх стосунках з
керівником структурного підрозділу має характер безумовності.
Якщо розглянути взаємоіснування трудового колективу і його керівника
у більш загальному значенні як взаємоіснування індивіда і суспільства, то
треба звернути увагу на дуже слушний висновок Е.Дюркгейма стосовно
того, «що соціологія має вивчати суспільство як духовну реальність, закони
якої відмінні від законів індивідуальної психіки»1. Це дуже вірно. Вірно й те,
що колективні уявлення (право, мораль, звички тощо) нав’язуються людині
соціальним середовищем.
У таких умовах постає питання визначення основ толерантного
управління, на яких тримається управління на рівні керівників трудових
колективів як складової загальнодержавного управління загалом. Одним із
напрямів дослідження має бути вивчення значення властивостей,
притаманних соціальному життю людини.
Отже, зовнішні фактори створюють умови до появи керівників з
недостатнім культурним і морально-етичним рівнем, які на фоні занепаду
культури і моралі загалом у країні готові йти на порушення встановлених
норм і нормативів, що забезпечують успішне виконання функцій управління.
1
Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій – К.:
Генеза, 1996. – С. 81.
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З іншого боку, як відзначав Гегель: «Хто коли-небудь, що писав про
мораль, буде сподіватися, що коли-небудь буде людина, яка чи вивчить
напам’ять його книгу, чи буде справлятися в його «Моралі» відносно всього,
що вона робить, відносно всякого бажання, яке прийде йому в голову, чи є
воно моральним, дозволеним?» Так, з цим можна погодитися, але і сам
філософ признає: «І все ж це, власне, є вимога, яку пред’являє людині
мораль»1, а тому ця вимога має не тільки враховуватися, а й виконуватися.
Поява таких керівників, стан справ у кадровій політиці держави є
ознаками нашого часу, притаманними складним умовам саме нашої
держави, тому викликає подив те захоплення, з яким сприймається у нас
зарубіжний досвід з будь-якого питання, зокрема стосовно управління або
комплектування кадрами.
Для ілюстрації звернемося до досвіду підбору кадрів у японських фірмах.
Так, відомо, що в японську фірму не можна влаштуватися без рекомендації,
причому поручитель має користуватися довірою фірми, оскільки він несе
відповідальність за свою рекомендацію. На нього можна подати позов у
випадку, якщо найнятий працівник провиниться або ж не виявить належної
старанності.
Якщо в Японії поручитель несе відповідальність за свою рекомендацію,
то в нашій країні ми ніколи не зможемо притягти до відповідальності того,
хто склав протекцію, на нього не можна подати позов у випадку, якщо
найнятий працівник провиниться або ж не виявить належної старанності.
Навіть назви не співпадають: у них – рекомендація, у нас – протекція, яка
існує й існуватиме, не даючи можливості керівнику структурного підрозділу
вільно формувати його кадровий склад.
Сумнів викликає досягнення мети співбесіди, оскільки при прийомі на
роботу, на наш погляд, з’ясувати особистісні якості кандидатів, їхні
характери, схильності, індивідуальні устремління при співбесіді неможливо
через її нетривалість, а ще багато що залежить від уміння кандидата на
посаду виказати всі ці перелічені риси й можливості. Але навіть досягнення
цієї мети не може дати повної гарантії, чи виявляться кандидати
(претенденти на вакансії) психологічно сумісними з колективами, що
склалися на підприємстві, у фірмі, установі.
Останнє зауваження стосується як рядових виконавців, так і працівників
керівного складу. Тут треба згадати про формальний і неформальний
авторитет і лідерство в трудовому колективі, які є суттєвими для успішної не
тільки роботи, а й успішного кар’єрного росту. Так, наприклад, Ф.Енгельс,
співставляючи авторитет з підкоренням та автономією, відзначав: «Отже ми
бачили, що, з одного боку, певний авторитет, яким би способом він не був
створений, а з другого боку, певне підкорення, незалежно від будь-якої
суспільної організації, обов’язкові для нас за тих матеріальних умов, у яких
відбувається виробництво і обіг продуктів». «Авторитет і автономія речі
відносні, і сфера їх застосування змінюється разом з різними фазами
1
Гегель. Работы разных лет / Сост., общ. ред. и вступ. статья А.В.Гулыги: В двух томах. –
М.: Мысль, 1972. – Т. 1. – С. 59.
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суспільного розвитку» .
При всьому значенні авторитету його можливості обмежені, оскільки
людина може підкоритися владі авторитету зовнішньо, але не підкориться
авторитету своєю внутрішньою сутністю, якщо не сприймає його.
Хоча і викликає інтерес прийняття умовно новачків крупними
компаніями і зарахування в штат після проходження випробувального
терміну від одного до трьох років, проте це не узгоджується з українським
законодавством про працю, оскільки це фактично є тимчасовою роботою.
Але як система ознайомлення новачків з бізнесом, який виконує фірма, з
перспективами розвитку фірми, з функціями, які виконують різні підрозділи,
ми можемо безумовно прийняти.
У всіх випадках навантаження щодо навчання новачків покладається на
керівників відділів особисто, а в наших умовах керівники якісно, на жаль,
цього не роблять.
Переміщення працівників по горизонталі і вертикалі системи управління
фірмою з метою отримання ними багатоманітного досвіду для формування
універсального менеджера для нас абсолютно неприйнятне через існуючу
систему організації праці, виробництва й управління та й нашого
менталітету: ніякий керівник структурного підрозділу ні за що не погодиться
віддати, навіть тимчасово, гарного висококваліфікованого працівника в
інший підрозділ, оскільки це абсолютно невигідно і непотрібно даному
керівнику, як і керівнику іншого підрозділу. Більше того, у нашому
сприйнятті поняття «універсальний працівник» програє поняттю «фахівець»,
що веде певну ділянку роботи.
Якщо японський менеджмент орієнтований на використання групової
відповідальності за справи підрозділів, то в нас перевагу віддають оцінці
діяльності конкретного працівника, яка проводиться за підсумками за
короткий період вищим керівником, а не групи, у складі якої трудиться
даний працівник, оскільки ми не досягли такого рівня демократії, як у
Японії. З цієї ж причини в Україні може й не прижитися система вироблення
й ухвалення рішень, що передбачає узгодження їх зі всіма особами,
причетними до виконання і результатів реалізації, починаючи з рядових
працівників і закінчуючи вищими керівниками фірми.
У наших умовах японська система матеріального стимулювання, що
включає близько 50 видів різних надбавок до заробітної плати на соціальні
потреби, може нам бути в нагоді.
Вирішальне значення в системі японського управління загалом є
застосування і впровадження конфуціанських догм і традицій2, тоді як у нас
не тільки в управлінні, а й у інших сферах життєдіяльності догми
християнства не завжди враховуються і сприймаються.
Отже, підсумовуючи наведене вище, можна сказати, що економічні й
політичні умови в Україні відображаються на економічній і господарській
діяльності українських підприємств, зокрема в стратегії роботи з кадрами, в
1

Маркс К. і Енгельс Ф. Твори – К.: Політвидав України, 1964. – С. 294.
Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.:
Наука, 1993.
2
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стратегії розвитку і вдосконалення управлінської праці. Ступінь впливу
керівника на рівень роботи з кадрами та можливість на свій розсуд
комплектувати
підпорядкований
йому
структурний
підрозділ
висококваліфікованими працівниками невеликий.
Що стосується зарубіжного досвіду в управлінні загалом і зокрема в
питанні підбору кадрів, то для застосування його в нашій країні ще не
створені умови, до складу яких входить достатньо високий рівень
демократизації суспільства і забезпеченість матеріальними ресурсами.
Необхідно розробити і затвердити нову систему організації управління в
нашій країні з урахуванням позитивних здобутків з цих питань,
напрацьованих у минулому. Це дасть можливість підняти загальний рівень
управлінської культури керівників українських підприємств, організацій і
відомств.
Подальші дослідження можуть бути проведені в умовах інших сфер
життєдіяльності людини, оскільки дія будь-якого фактора або категорії в
різних умовах суттєво різниться.

94

Україна – людина

УКРАЇНА – ЛЮДИНА

Скалецький М.П., Мазур Л.О. (Львів)
ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО АРХІЄПИСКОПА
ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА
У статті розглядається життя та творчість визначного
представника літератури українського бароко Лазаря Барановича, який
зібрав навколо себе у Чернігові видатних українських вчених та
письменників, т.зв. "Чернігівські Атени". Доводиться, що їх діяльність
стала продовженням літературно-філософських традицій КиєвоМогилянської академії в інших куточках України.
Лазар Баранович (світське ім'я Лука) – видатний український культурний,
політичний та церковний діяч XVII ст. Його літературна творчість
вважається найкращим взірцем літератури українського бароко, яке
називають другою "золотою" сторінкою в історії української культури. В
XVII ст. в Україні склалося два основні центри барокової культури. Перший
– це гурток київських вчених та письменників-полемістів, що згуртувався
навколо Києво-Могилянської академії і ввійшов в історію як "Київські
Атени". Другий гурток виник дещо пізніше в Чернігові, діставши назву
"Чернігівські Атени". Його ідейним натхненником був Чернігівський
архієпископ Лазар Баранович. Якщо діяльність київського центру дістала
належне висвітлення в нашій літературі, то діяльність чернігівського гуртка
досі залишається майже невивченою. Тому метою даної статті стало
висвітлення діяльності та творчості Лазаря Барановича – центральної постаті
чернігівського літературно-патріотичного гуртка.
Перші спроби вивчення проблем культури українського бароко
розпочинаються тільки наприкінці XІX – на початку XX ст. Започаткували
традицію дослідження культури та філософії українського бароко такі
визначні українські мислителі як М. Сумцов, який залишив нам найповнішу
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біографію Лазаря Барановича, М. Возняк1, С. Єфремов2 та Д. Чижевський,
який здійснив перше грунтовне дослідження феномену українського
бароко3. Однак за радянських часів так само, як і в умовах царської Росії,
через страх перед зростанням патріотичних та націоналістичних настроїв
серед українського населення вивчення культурної спадщини українського
народу цього періоду, м'яко кажучи, не заохочувалося. Активне вивчення
проблем українського бароко почалося після VI Конгресу славістів (Прага,
1968), на якому перед вченими-славістами було поставлено завдання
глибокого і всебічного вивчення слов'янського бароко, зокрема й
українського. Значний внесок у вивчення культури та філософії українського
бароко зробили В. Крекотень4, А. Макаров5, О. Мишанич6, В. Нічик7,
В. Овсійчук8, Р. Радишевський9, В. Шевчук10 тощо.
Українська філософська традиція XVII ст. викликає також підвищений
інтерес у сучасних дослідників. Про це свідчать, наприклад, найновіші
публікації з історії філософської думки в Україні. Виникає природне
запитання, що може бути привабливого у мертвій схоластиці для сучасної
філософської думки? Справа в тім, що XVII ст. в історії Укрраїни – це епоха
культурного й національного відродження, інакше кажучи, епоха
українського Ренесансу. Після здобуття державної незалежності український
народ також переживає період своєрідного національного і культурного
відродження. Тому звертання до цієї славної сторінки української культури є
цілком закономірним і надзвичайно актуальним. Її актуальність зв'язана
також з тим, що на українську філософію того часу затвердився не зовсім
вірний погляд. Протягом тривалого часу формувалося негативне ставлення
до неї як до типової схоластики в найгіршому значенні цього слова, як до
сухого, безплідного і беззмістовного мудрування, що погрязло в теологічних
тонкощах, які не стосуються реального життя. Однак зневажливе розуміння
схоластики як сухої вченості, що характеризується витонченою, але
пустопорожньою словесною грою, не може бути беззастережно перенесене
на філософію тогочасної України.

1

Возняк М.С. Історія української літератури: У 2-х кн. – Львів, 1994. – С. 552-603.
Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 149-228.
Чижевський Д. Нариси з історії філософської думки на Україні. – Прага, 1931; Нью-Йорк,
1991; К., 1992; Чижевський Д. Філософія на Україні. – Прага, 1926; Чижевський Д.І.
Український літературний барок. – Прага, 1942-1944; Чижевський Д.І. Історія української
літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.
4
Українське бароко: Матеріали 1 конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27
серпня – 3 вересня 1990 р.). – К., 1993. – С. 54-64.
5
Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.
6
Українське бароко: Матеріали 1 конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27
серпня – 3 вересня 1990 р.). – К., 1993. – С. 114-120.
7
Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні
(XVI – початок XVII ст.). – К., 1990; Українське бароко: Матеріали 1 конгресу Міжнародної
асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.). – К., 1993. – С. 77-85.
8
Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. – К., 1991.
9
Радишевський Р.П. Бароковий концептизм у поезії Лазаря Барановича // Українське
літературне бароко. – К., 1987.
10
Чернігівські Афіни. – К., 2002. – С. 44-58.
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Філософія в Україні в XVI-XVII ст., так само як і в середньовічній
Європі, перебувала під важким тягарем теології як домінуючої системи
світоглядних принципів. Тому вона, звісно, до певної міри мала
схоластичний характер. Але це вже не була класична схоластика. Справа в
тім, що в Західній Європі схоластика вичерпала себе ще в XIV ст., а на
початку XVII ст. там уже завершується епоха Відродження. Тільки в Іспанії,
де існувало найбільше засилля католицької церкви, що супроводжувалося
жорстоким розгулом інквізиції, у XVI-XVII ст. відбувається нове
відродження схоластики, яку називають другою схоластикою або
неосхоластикою. Однак під впливом гуманістичних ідей Відродження і
Реформації вона еволюціонувала в напрямі переосмислення традиційних
принципів ортодоксальної схоластики, їх поєднання з античною спадщиною
та новітніми впливами. Отже, вона трансформувалася у філософію
неотомізму, яка згодом стала офіційною філософією католицької церкви.
Саме така неосхоластична філософія здобула поширення в українському
культурному середовищі.
Цікавою особливістю української культури та філософії цього часу, яка
зумовила її самобутність, було те, що знайомство з неосхоластикою
співпадає з поширенням гуманістичних ідей Відродження та Реформації. У
XVII ст. ідеї Відродження проникають в Україну внаслідок польських і
литовських впливів, бо значна частина українських земель на той час
перебувала у складі Речі Посполитої. Їх поширенню також треба
завдячувати тим українцям, які навчалися в європейських університетах.
Тому чистої схоластики в Україні фактично не було. Як вказує видатний
український філософ Дмитро Чижевський (професор Українського
педагогічного інституту, що існував у Празі до фашистської окупації),
українська схоластика – це типова барокова схоластика, яка вже не зовсім
узгоджується з середньовічним світоглядом1.
Головна відмінність української схоластики від класичної – це не
догматизм, не витончене пустопорожнє теоретизування, не абстрактне
моралізування, а тісний зв'язок з насущними потребами суспільного життя,
запитами народних мас, реальною політичною обстановкою. Її характерною
рисою було настійне звертання до соціальних мотивів світського життя,
гострої соціальної несправедливості, особливо до нагальних потреб
національного суспільно-політичного руху в Україні. Своєрідність
політичного моменту полягала в тому, що релігійна віра символізувала у той
час також і національну належність. Як відомо, на ранніх етапах
націєтворення релігійна належність ідентифікувалася, як правило, з
національною. Відхід від національного віросповідання в таких умовах
розглядався як національна зрада, і тому означав розрив зі своїми етнічними
коренями.
Оскільки християнство прийшло в Україну з Візантії, то історично
склалося так, що український народ здавна ідентифікував себе з
православною вірою, називаючи її "Руською вірою". Тому ще від часів князя
1

Чижевський Д. Філософія на Україні. – Прага, 1926. – С. 39.
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Володимира Хрестителя християнська релігія в її грецькому або, інакше
кажучи, східному чи православному обряді стала для українців могутнім
засобом національної консолідації. Однак після захоплення українських
земель католицькою Польщею православна церква опинилася в
дискримінованому становищі. Почалося насильницьке насадження
католицизму та переслідування й пригнічення української православної
церкви. Закономірно, це привело до посилення національного, соціального
та ідейного спротиву українського населення, одним з виявів якого стала
гостра релігійна полеміка. Тому богословська полеміка в Україні XVIXVII ст. велася не заради красивого слова, а була виявом гострої політичної і
соціальної боротьби за національне самовизначення. Таким чином, навіть
богословська думка у тогочасній Україні була вираженням в ідеологічній
формі цієї боротьби і, можна сказати, її теоретичним обґрунтуванням.
Типовим виразником цієї ідейної та політичної боротьби є творчість
Лазаря Барановича, який у суспільно-політичному і культурному житті
України XVII ст. займає одне з чільних місць. Дата та місце його
народження точно не встановлено. За одними свідченнями, він народився
близько 1615, а за іншими – 1620 р. Більшість дослідників посилаються при
цьому на "Чернігівський літопис", де вказується, що Л. Баранович помер у
1693 р. на 73-му році життя. Виходячи з цього, вони вважають, що роком
його народження може бути 1620 або 1615 р. Інші, вказуючи на те, що дати
цього літопису часто неточні, продовжують його життя до 100 років,
відсуваючи дату його народження на 1593 р.
Початкову освіту, вважають, здобув у Київській братській школі при
Богоявленській церкві. Формування його філософських поглядів почалося в
Києво-Могилянській колегії. Для продовження навчання був посланний
Петром Могилою за кордон. Спочатку він навчався в єзуїтському коледжі в
м.Каліші (Польща). Пізніше – в католицькій академії в м.Вільно, де в 16271634 рр. викладав дидаскал М. Сарбевський, який розробив метод
барокового консептизму, котрий яскраво виявився у творчості
Л. Барановича. Офіційних підтверджень того, що стипендіат Петра Могили
Лука Баранович (таким було його мирське ім'я) був слухачем лекцій
М. Сарбевського, не збереглося. Однак без сумніву, він був добре знайомий
з його теоретичним методом і широко застосовував його у своїй творчості.
Трудову діяльність почав у 1642 р. у ролі викладача граматики в
молодших класах Києво-Могилянської колегії за часів ректорства Інокентія
Гізеля. Це перша точна дата, якій можна довіряти. Незабаром стає
професором риторики, поетики, філософії і богословіє у старших класах цієї
ж колегії. 1650-1651 рр. обирається її ректором та єгуменом братського
монастиря. На посаді ректора колегії пробув недовго, всього один рік.
На цій посаді насамперед дбав про зміцнення матеріального становища
Колегії у тяжкі для неї часи. Спустошлива війна з поляками не сприяла
розвитку освіти. Більшість студентів, при чому найкраща, найсвідоміша їх
частина, подалася у військо. Тому в 1652 р. полишає Києво-Могилянську
колегію, хоча почесний титул її ректора зберігає до 1658 р. За 10 років праці
в колегії виховав цілу плеяду відданих захисників православної віри, які
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прославилися як учені-богослови та чудові письменники-полемісти. Серед
його учнів були І. Галятовський, А. Радивиловський, С. Полоцький та ін.
Наступні чотири роки перебуває єгуменом Київського Кирилівського,
Куп'ятицького, Дятловецького монастирів України та Білорусії. У цей час
зарекомендував себе не лише на словах, а й на ділі хоробрим і відданим
захисником православної віри. Одна з його заслуг цього періоду – це
перевезення до Софії Київської чудесного витвору іконографічного
мистецтва – ікони Куп'ятицької Богородиці, завдяки чому її було збережено
для нащадків.
Поворотним пунктом у блискучій церковно-політичній кар'єрі Лазаря
Барановича став 1657 р. Цього року за підтримки гетьмана Богдана
Хмельницького та Івана Виговського він здобуває сан єпископа
Чернігівського та Новгород-Сіверського. 3 травня 1657 р. Б. Хмельницький
вручив йому грамоту на володіння найбільшою в Україні єпархією, хоча ще
був живий його попередник єпископ Чернігівський Зосима. Тому фактично
почав керувати справами єпархії від 1659 р., коли помер старий і недужий
єпископ Зосима. Понад 30 років (аж до самої своєї смерті) він очолював
Чернігівську єпархію, спочатку як єпископ, а з 1666 р. – архієпископ.
Невдовзі Україна зазнає великої втрати – в один і той же рік пішли з
життя керівник держави та керівник церкви. 1657 р. помирають гетьман
України Богдан Хмельницький та митрополит Київський Сільвестр Косів.
Л. Барановича викликають у Київ для участі у виборах нового митрополита
та нового гетьмана. Але як голова найбільшої в Україні єпархії він фактично
очолює цей процес, беручи на себе також тимчасово виконання обов'язків
митрополита Київського. Взяв безпосередню участь у виборах нового
гетьмана. Коли новообраний гетьман Іван Виговський після Корсунської
ради повернувся з полковниками до Києва, саме єпископ Лазар 17 жовтня
1657 р. відправив урочисту службу Божу в братському монастирі, освятивши
при цьому знаки гетьманської влади – булаву, шаблю та бунчук, і вручив їх
новому гетьману.
Вибори нового митрополита вперше продемонстрували дипломатичний
хист єпископа Чернігівського. Московська влада прагнула використати цю
скрутну хвилину в своїх інтересах і насадити послушного своїй волі
митрополита. Вона вимагала дочекатися царського указу та благословення
Московського патріарха на обрання митрополита. Прийнявши на словах ці
вимоги, Л. Баранович фактично їх саботував, вчинивши своєрідну акцію
громадянської непокори. Всіляко тягнув час, нічого не виконуючи, і врешті
сприяв тому, що на цю високу посаду було обрано його давнього знайомого
Діонісія Балабана, який був противником підпорядкування Київської церкви
Московському патріарху. Це зберегло на деякий час духовну єдність
Правобережної та Лівобережної України, розділеної на той час уже
політично та територіально між Польщею і Росією. Новий митрополит
належно віддячився єпископу Чернігівському, і не тільки матеріально.
Митрополит Діонісій дарував Чернігівській єпархії право ставропігії –
незалежність від Київської митрополії. Впродовж 30 років єпископства
Лазаря Барановича Чернігівська єпархія користувалася широкою
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автономією, підпорядковуючись лише владі Константинопольського
патріарха.
У той же час він майже 20 років (1659-1685 р.) був місцеблюстителем
Київської митрополичої кафедри. Фактично він був одноосібним керівником
усієї української церкви в Гетьманщині, бо Київські митрополити Д. Балабан
та Й. Нелюбович-Тукальський, будучи запеклими противниками Москви,
були вимушені перебувати у вигнанні поза межами Гетьманщини.
Намагався перевести митрополичий центр з Києва до Чернігова, оскільки
після підписання Андрусівського миру 1667 р. Правобережна Україна, крім
Києва, перейшла до складу панської Польщі. Значні зусилля для збереження
Києва у складі гетьманської України доклав саме Л. Баранович. Однак
залишалася реальна загроза, що Київ у будь-який час може бути захоплений
поляками. Тому й місцеблюститель Київської митрополичої кафедри
намагався перенести церковний центр з Києва до Чернігова, подалі від
польського кордону. Проте йому вдалося добитися для Чернігова лише
архієпископської кафедри.
Шістдесяті роки XVII ст. за часів гетьманування Дем'яна Многогрішного
(особливо середина та кінець десятиліття) – час найактивнішої політичної
діяльності Л. Барановича. За допомогою "тихої" кабінетної, почасти
закулісної дипломатії місцеблюститель Київської митрополії наполегливо і
послідовно працює над збереженням національної та територіальної
автономії рідного краю, духовної єдності народу, виявляючи при цьому
неабияку політичну далекоглядність. Запобігаючи на словах у
вірнопідданстві перед московським царем, на ділі прагнув звільнення
України від російських воєвод та "ратних людей", зневажливо відгукуючись
про них. Хитрий і обережний дипломат у своїх виважених вірнопідданських
листах і чолобитних, запобігаючи на словах перед ласкою царя, у колі друзів
був набагато відвертішим. З одного з доносів довідуємось, що під час
перебування українського посольства в січні 1669 р. у Москві зі скаргами на
свавілля російських воєвод, чернігівський владика заявив наступне: "Треба
нам того, щоб у нас і ноги московської не було!"1 Саме таку позицію
Л. Баранович відстоював разом з гетьманом Дем'яном Многогрішним на
Глухівській раді в березні 1669 р., за що ледь не поплатився життям. В очах
місцевої російської адміністрації, яка знала його краще, ніж московські
урядовці, він залишився таким же "зрадником", як і всі інші українські
патріоти. Тому й не дивно, що під час антиросійського повстання 1668 р.
російський князь К. Щербатов намагався навіть фізично знищити
ненадійного владику, напавши на його резиденцію у СпасоПреображенському монастирі.
Незважаючи на зневажливі оцінки московських властей, був
прихильником об'єднання України з Росією. Його політичним ідеалом була
автономія України зі збереженням одвічних козацьких вольностей під
владою російського православного государя. Більше того, Чернігівський
архієпископ був прихильником об'єднання всіх східних слов'ян навколо
1
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Російської держави. Ця ідея Л. Барановича в нашій дослідницькій літературі
до недавнього часу висвітлювалася досить односторонньо. Усіляко
підкреслювалося та вихвалялося те, що він був прихильником об'єднання
України з Росією, замовчуючи або применшуючи те, що все його життя і
діяльність до останніх днів було спрямовано на відстоювання незалежності
Української держави й української церкви. В "Українській літературній
енциклопедії", наприклад, вказується: "Прихильник возз'єднання України з
Росією" і робиться соромливе зауваження: "Політичним ідеалом Барановича
був союз Росії, Польщі й України"1.
Л. Баранович справді головну небезпеку не тільки для України, а й для
всього християнського світу вбачав у мусульманській загрозі з боку
найсильнішої на ту пору Турецької держави, васалом якої був кримський
хан. Кримські татари загрожували не тільки сусідній Україні. Вони не раз
доходили до Москви, проникали в глибину польської території, штурмували
навіть далекий Відень. У 1621 р. під Хотином тільки завдяки допомозі
українських козаків на чолі з гетьманом П. Сагайдачним польські війська
уникли нищівного розгрому. Тому Чернігівський архієпископ закликає до
об'єднання всіх слов'янських народів незалежно від конфесійних
розходжень. Він мріяв про об'єднання Польщі, Росії та України в одну
велику і могутню християнську державу, здатну протистояти
мусульманській загрозі. Як можуть, наприклад, витлумачити наступні слова
Л. Барановича, у яких відбилися згадані події ті, хто уявляє його тільки
прихильником союзу з Москвою:
"Я б радів лиш, ляше-брате,
Коли б руську вмів ти знати,
Щоб вернулися часи ті,
Як ходили турка бити,
І святий гнів на турчина
єднав ляха і русина.
Схаменись, вернись до згоди
Загаси пожар незгоди!"2
Після того, як 1672 р. гетьманська булава перейшла до рук Івана
Самойловича, політична зоря Лазаря Барановича почала скочуватися вниз.
Новий гетьман не поділяв його політичних поглядів і не потребував його
порад. Вплив Л. Барановича на державні справи невблаганно падає і він
вимушенний повернутися до Чернігова. Але його діяльна душа не могла
заспокоїтися і він з головою поринає у справи духовні.
Тепер Л. Баранович заходився впорядковувати справи єпархії. Він дбав
не тільки про відновлення та прикрашення храмів та монастирів єпархії, а й
про підвищення освітнього рівня священиків, поліпшення їхніх побутових
умов, не забуваючи слідкувати за їхнім моральним станом. Піклувався про
належний рівень церковного співу та проповідей. Він навіть запровадив
спеціальну посаду постійних проповідників з духовних осіб, що мали вищу
1
2
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освіту. Саме так, до речі, відкрився талант Дмитра Туптала, більше відомого
як архієпископ Дмитрій Ростовський, удостоєний церквою сану Святого.
Підтримував братства, турбувався про відкриття нових шкіл та розвиток
друкарства.
Протягом наступних років особливо багато сил і часу приділив розвитку
в єпархії друкарської справи та публікації власних творів. Дивовижно, але
українських письменників та видавців української книги вже понад 300
років переслідують майже одні і ті ж проблеми. Л.Баранович зустрівся з
ними в ході видання першої збірки своїх проповідей «Меч духовний», яке
тягнулося два роки. До болю знайомі нарікання, які висловлюються в листі
до завідувача друкарні Києво-Печерської лаври В.Ясинського (1665 р.). Він
жаліється на відсутність паперу і коштів, високу вартість друку, зволікання
виконавців і низький технічний рівень друку, що перешкоджає належному
втіленню творчого задуму. Кількарічні поневіряння очікували також на
видання другої збірки його проповідей "Труби словес проповідних" (1674).
Подібні проблеми стали на заваді виходу в світ збірки поезій "Аполонова
лютня", яка була укладена 1669 р., а видана 1671 р. Наклад цієї книги так і не
віддали автору, зажадавши підвищення оплати.
Л. Баранович вирішив раз і назавжди покінчити з видавничими
негараздами. Соціальне та матеріальне становище давало йому можливість
відкрити власну друкарню. З цією метою 1674 р. у Новгород-Сіверському
засновує друкарню, а наступного року засновує ще одну невеличку
друкарню в самому Чернігові. У 1679 р. об'єднує їх в одну Чернігівську
друкарню, яка існувала при Чернігівському Троїцькому Іллінському
монастирі. Своїми успіхами вона завдячувала запрошеному з Вільна
досвідченому майстру Лукашу. Тут за життя Л. Барановича було випущено
більше 50 релігійних і світських книг на церковно-слов'янській, польській та
латинській мовах, у тому числі близько 20 його власних творів. Тут також
видавався колективний збірник творів вихованців Чернігівської колегії
"Зерцало от писанин Божественних".
Серйозної і непоправної шкоди літературній та духовній діяльності
Чернігівського гуртка завдав указ Петра І (1720) про заборону українського
книгодрукування. Однак у Чернігівській друкарні особливо не зважали на ці
заборони і продовжували видавати українські книги. Московська влада не
забарилася з більш рішучими діями. У 1724 р. на керівництво друкарні
накладено штраф в 1000 карбованців, а саму друкарню було конфісковано і
перенесено до Москви.
Проте мрії Лазаря Барановича йшли ще дальше і глибше. Він мріяв
перетворити Чернігів у "Русинський Париж". З цією метою намагається
заснувати в Чернігові колегію на зразок Києво-Могилянської. Добивається
від гетьмана Івана Мазепи дозволу на її відкриття. Але цю справу вдалося
завершити тільки його наступнику Івану Максимовичу. 1697 р. той засновує
колегіум спочатку у Новгород-Сіверському, а 1700 р. переводить його у
Чернігів. Після Полтавської битви Чернігівський колегіум перетворено в
духовну семінарію.
Зважаючи на своє високе суспільне становище, Л.Баранович здійснював
велику культурно-просвітницьку діяльність. Довкола нього організується
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києво-чернігівський літературно-патріотичний гурток, який пізніше одержав
назву "Чернігівських Атен". З чернігівським гуртком пов'язана творчість
таких українських мислителів і культурних діячів, як Іван Величковський,
Іоаникій Галятовський, Іван Орновський, Олександр Бучинський, Семион
Полоцький, Стефан Яворський, Дмитро Туптало, Іван Максимович,
Олександр і Леонтій Тарасевичи та ін. Всі вони були вихідцями КиєвоМогилянської колегії і продовжили її культурно-просвітницькі традиції вже
на чернігівських теренах. Вони мали прекрасну освіту, були чудовими
письменниками-полемістами, вченими-богословами та ораторами. Їх єднала
щира і беззавітна відданість українській православній церкві та спільна мета
– боротьба з противниками православної віри. На цьому поприщі досягнули
чималих успіхів. Вони відійшли в релігійно-богословській полеміці від
лайливо-брутального тону, який був характерним до середини XVII ст., коли
опоненти в дошкульній формі пересмикували подробиці особистого життя
та розумові здібності протилежної сторони. Лазар Баранович вимагав вести
літературну полеміку у виваженій і аргументованій формі і сам був
прикладом такої критики.
Діяльність Чернігівського гуртка залишила помітний слід в історії
української культури. Його членів єднали близькі стосунки з діячами КиєвоМогилянської академії та справа, яку розпочав Петро Могила. Вони
достойно продовжили культурно-просвітницьку діяльність КиєвоМогилянської академії в Чернігові. Вихідці Чернігівського гуртка понесли
зерна просвіти та традиції Могилянської школи в інші куточки України,
Росії та Молдавії.
Щаслива зоря Лазаря Барановича, яка освітлювала його яскраве та
діяльне життя, закотилася 11 вересня 1693 р. Його прах було захоронено у
Борисоглібському соборі в Чернігові. Велич і драматизм фігури
Л. Барановича в історії українського громадсько-політичного і культурноцерковного життя полягає в тому, що, незважаючи на всі його старання
зберегти незалежну українську церкву, він став свідком як українську
православну церкву шляхом підкупу та обману було підпорядковано
Московському патріархату.
Літературний доробок Лазаря Барановича досить різноманітний. Це
богословско-філософські трактати, проповіді та казання, писані старослав'янською мовою, польськомовна духовна і світська поезія та полеміка,
релігійна есеїстика польською та російською мовами, російські твори
етикетного характеру, здебільшого панегірики та жалобні плачі, присвячені
членам російської царської фамілії, різнопланове листування живою
українською мовою. Отже, його творчість охоплює майже всі жанри
барокового письменства. Його проповіді мали величезний авторитет у
слухачів, викликаючи в них сльози розчулення і жалю, потребу в
щиросердному покаянні. Вони були зібрані в збірниках "Меч духовний"
(1666) і "Труби словес проповідних" (1674). Вони написані
церковнослов'янською мовою з домішками польської, латинської та
староукраїнської. Основна їх тематика – теологічні питання та релігійноморальні настанови. Книги відрізняються лише постановкою теми: у "Мечі
духовному" настанови йдуть від самого проповідника і являють собою
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закон, за яким має жити кожен християнин. В "Трубах словес проповідних"
читач має сам пізнати правду з оповідей про життя святих, про події святої
історії. Джерелами проповідей були Біблія, праці візантійських церковників:
Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Золотоустого та ін. Форма
проповіді типова: 1) екскордіум (вступ), у якому повідомлялася тема
проповіді; 2) епіграф із Біблії, що мав найтісніший зв'язок із темою;
3) наррація, тобто сама оповідь; 4) конклюзія (висновок). Проповіді у
візантійських традиціях і бароковому стилі орнаментувалися різними
прикладами, наприклад байкою, легендою, прислів'ям, приказкою,
підсилювалися метафорами та алегоріями.
Творчість Л. Барановича має яскраво виражений полемічний характер,
оскільки він брав жваву участь в антикатолицькій та антиуніатській
полеміці. У своїх творах та усних проповідях, як і всі тогочасні мислителі
такого високого духовного сану, всіляко декларує свою набожність і
наставляє в такому ж дусі своїх читачів та паству, роз'ясняючи і
популяризуючи при цьому різноманітні християнські постулати. Однак тут
ми не будемо торкатися заплутаних богословських премудростей. Хочемо
тільки звернути увагу на те, що, на відміну від багатьох сучасних церковних
і політичних діячів, які ведуть гостру міжконфесійну полеміку, Л. Баранович
виступав за толерантне співіснування православної, католицької й уніатської
церков. Прикладом терпимості до інших віросповідань є те, що в
чернігівській друкарні друкувалися книги російських розкольників
"Лютеранские противности".
Проте як високопоставленний православний ієрарх Л. Баранович не міг
залишитися осторонь боротьби проти уніатства. 1668 р. у Вільно виходить
антиправославний трактат польського єзуїта Петра Бойми "Стара міра нової
віри". Тут переслідувалася мета вже вкотре переконати православних, які
через непорозуміння відхилилися від істинної віри, повернутися до
католицизму. Головним предметом розгляду був відомий постулат про
походження Святого духа, відомий як філіокве. Невідомо, що найбільше
вразило Л. Барановича у цьому творі. Можливо, закиди щодо неправедності
віри обурили його як ієрарха православної церкви та богослова за фахом.
Можливо, роздумування стосовно помилок і духовної сліпоти православних,
у яких містилися натяки на темноту та неосвіченість Русі, ображали його
національні почуття та людську гідність. Так чи інакше, але Л. Баранович
твердо вирішує дати гідну відповідь і закликає до цього інших. У листі до
І. Гізеля він пише: "Бійму слід добре провчити, щоб він знав, що і в
неосвіченній Росії є власний розум!"1 У листі до Ф. Софоновича він закликає
єгуменів усіх монастирів рятувати церкву, захистити її від "Старої віри". На
його заклик відгукнулися, зрештою, своїми творами "Про віру істинну"
Іоаникій Галятовський та "Старий костел" Інокентій Гізель.
У відповідь на антиправославний трактат П. Бойми Л. Баранович написав
близько 1670-1671 рр. польською мовою полемічний трактат "Нова міра
1
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старої віри", виданий у 1676 р. і перевиданий у 1679 р. У цій праці він
виступив на захист православ'я, заперечував відхід греків і українців від
правильної віри, наводячи факти з церковних писань і Святого Письма,
звинувачував католиків у нав'язуванні унії й духовному роз'єднанні.
Слід звернути увагу на тон та стиль полемічного твору Л. Барановича. У
попередній період для полемічної літератури був характерний брутально
лайливий тон, коли полеміка переростала в літературну сварку, що стає
практично офіційно визнаним, а в окремих авторів – улюбленим жанром.
Письменики-полемісти незалежно від літературного таланту буквально
обливали один другого брудом, не цураючись при цьому найбрутальніших
лайливих виразів. Автори часто й густо переходили на особистості, причому
за словом до кишені не лізли, почасти взагалі забуваючи за предмет
суперечки. В дошкульній формі вільно інтерпретувалися розумові здібності
та подробиці особистого життя опонента. Досить сказати, що вирази типу
"дурень", "розпусник", "свиня", "осел" – доволі стримані характеристики
літературних противників.
Л.Баранович, запеклий ворог вчених латинників та уніатів, відкидає
практику літературної лайки. Він намагається запровадити в літературній
полеміці принцип "чистої" гри, кажучи сучасною мовою, перетворити
суперечку на дискусію, у якій, як відомо, народжується істина. У листах до
І. Гізеля та Ф. Софоновича він не радить писати дошкульно і задирикувато, а
дотримуватися спокійного й поважного тону, що грунтується на аргументах
та доказах. Тому тон його полеміки – поміркований, незлобний, подекуди
містить віршовані вставки та римовану прозу. Необхідність саме такого
методу ведення дискусії досвідчений полеміст обґрунтовує тим, що занадто
різкі вирази можуть зашкодити нашим православним у тих краях. У цих
словах відчувається природна турбота пастиря про свою паству, розумну
обережність досвідченого дипломата, що звик зважати на можливі наслідки
власних дій.
Велику частину в його творчості займає також польськомовна поезія,
зібрана в книги "Житія святих" (1670), "Аполлон християнський" (1670),
"Лютня Аполлонова" (1671), "Книга смерті" (1676), "У вінок божої матері"
(1680), "П'ять нот" (1680) та ін. Твори останнього періоду такі, як "Слово
благодарственне господу Ісусу Христу" (1680), "Слово на Успіння Пресвятої
Богородиці" (1680), "Благодать і істина" (1683) та ін., присвячені релігійним
питанням та прославленню російських царів. Творча активність
Л. Барановича тривала до кінця 80-х років XVII ст. Серед його останніх
творів панегірик Божій матері та стаття про Флорентійський собор. Останні
10 років у нього вже не стало сили писати.
Поетичні твори архієпископа поділяються на духовні та світські. Духовні
вірші, присвячені уславленню Бога, пресвятої Діви, апостолів, пророків,
ангелів, святих, були фактично продовженням проповідно-полемічної
практики православного священика, закоханого у схоластику. Здобутком
поета можна вважати світські вірші, у яких він торкався різних сучасних
явищ. Тут є вірші морально-настановчого характеру про любов до
ближнього, милосердя, заклик допомагати бідним водночас з викриттям
різних пороків і вад тогочасного суспільства.
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Привертає увагу також пейзажна лірика Л. Барановича. У майстерних
пейзажних замальовках стан природи виступає природним тлом для стану
людської душі. Людина і природа тут зливаються в одне взаємозалежне ціле,
коли збурення в суспільстві викликає відповідну реакцію в природі, а
природні катаклізми негативним чином відбиваються на стані суспільства.
Пейзажні замальовки супроводжуються філософськими роздумами про Бога,
світ, людину і місце людини в ньому. Незважаючи на численні звернення та
апеляції до Бога, роль Всевишнього в світі природи, яка розвивається за
своїми законами, та в житті людей, які самі творять свою історію, не надто
вже й помітна. Скоріше він виступає в ролі першотворця і першопричини
загального світопорядку, який у подальшому займає позицію стороннього
спостерігача і не втручається у хід природних і суспільних подій, які йдуть
своїм чередом. Це свідчить про сильні пантеїстичні тенденції у
філософських поглядах Л. Барановича.
Л. Баранович намагався осмислити не тільки стан церковних справ, а й
суспільну ситуацію в світі загалом та особливо в Україні. Мабуть, саме це
дало підстави Д. Чижевському стверджувати, що Л. Барановичу належать
перші спроби філософії історії на теренах України1.
Філософські і соціологічні погляди українського мислителя пройняті
глибокими діалектичними ідеями, котрі випливали з методу консептизму,
яким він вміло користувався. М. Сарбевський найбільш чітко сформулював
цей метод під час роботи у Віленській академії, де навчався стипендіат
П. Могили. Л. Баранович, вказував, що консепт – це думка, що містить у собі
поєднання чогось узгодженого і неузгодженого, тобто висловлює словами
узгоджену неузгодженість або неузгоджену узгодженість. Таким чином, тут
своєрідно подано розуміння діалектики суперечностей або як говорили в той
час – "гармонії суперечностей"2.
Л. Баранович керувався тим, що будь-яка думка стає зрозумілою через її
контрастне співставлення з протилежним, встановлюючи тим самим
внутрішньо суперечливу сутність речей. Особливо продуктивним метод
консептизму виявився по відношенню до питань моралі, але він також
успішно застосовувався стосовно явищ природи і суспільства. При чому
Баранович не протиставляє метафізично одну протилежність інший, а
доходить до розуміння їх взаємозв'язку та взаємопереходу. Це переконливо
ілюструється на прикладі з зерном. В одному з його віршів вказується, що
мельничні жорна не знищують зерно, а перетворюють його в інший стан, і
так з каменю народжується хліб. А в іншому місці поет стверджує:
"...Хоч невеликий на землю дощ плесне,
Сім'я умерле весною воскресне.
Пустить зелену траву, де ягнята
Пастися будуть і жваві лошата.
Онде худоба жирує на волі,
Зійдуть жита на зволоженім полі.
1

Чижевський Д. Філософія на Україні. – Прага, 1926. – С. 44.
Радишевський Р.П. Бароковий концептизм у поезії Лазаря Барановича // Українське
літературне бароко. – К., 1987. – С. 161.
2

106

Україна – людина

Квітів барвистих нове покоління
Зродить, мов мати, проросле насіння"1.
Тут демонструється не тільки взаємопроникнення протилежностей, а й
викладаються у популярній формі елементи діалектичного закону
заперечення заперечення, який ще належало сформулювати філософам
пізніших часів.
Цей уривок знаменний також тим, що в ньому кидається узагальнений
погляд на світ загалом. Л. Баранович дотримувався твердого погляду, що все
в світі взаємозалежне, мінливе і минуче як у природі, так і в суспільстві. Для
ілюстрації наведемо наступні його рядки:
"...не вічним є гарне,
Трохи поквітне і робиться марне,
Бо як природа прекрасне з'являє,
Квола хвороба усе те вбиває"2
Глибокі й оригінальні діалектичні думки висловлюють також інші поети,
близькі до Л.Барановича, наприклад, Іван Орновський, який був майстром
панегіричної форми, творчість якого досі малознана і маловивчена у нашій
літературі. Свої панегірики він збагачує не тільки відомостями про ту чи
іншу особу, якій присвячує твір, а й прикрашає низкою прецікавих
філософських рефлексій про життя та світ, повних високої мислительної
напруги в діалектичному дусі.
"Живе світ у руїні. Гинучи, вікує.
Хвилює, хоч застиглий: згуба скрізь чатує.
Упавши, підніметься. Вставши, упадає,
Мужніє у гіганти, сил своїх не знає.
Хоч плине, а нерушний, у твердім зм'якшілий,
Він боягуз, хоч смілий, в боязні він смілий,
Хоч крутиться млиночком, стать Кавказом прагне,
Хоч тісний, а простори він далеко тягне..."3
Досить відчутно в поезії Л. Барановича звучать також і соціальні мотиви.
Незважаючи на поміркованість його поглядів та лояльне ставлення до
царської влади він не міг спокійно спостерігати за тим, що діялося в Україні.
У 1668 р. з-під його пера з'являються такі розпачливі слова: "У нас лютує
велика буря. Господи, спаси нас, гинемо! Хіба-що на Страшному суді буде
гірше!"
Л. Баранович у дусі християнського милосердя і людинолюбства гостро
виступає проти соціальної і класової несправедливості, зумовленої
глибокими соціальними відмінностями та руйнівними наслідками
багатолітньої війни. Особливо його вражало загострення соціальних
суперечностей всередині українського суспільства, поглиблення соціального
розмежування між козацькою старшиною та козацькими низами. Найбільш
показові в цьому відношенні вірші: "Один багатий, на другому – лати",
"Багачу й Лазарю", "Автор жалкуе і апелюе" та ін., де за допомогою
1
2
3

Антологія української поезії. – К., 1984. – Т. І: Українська дожовтнева поезія. – С. 166.
Там само. – С. 170.
Чернігівські Афіни. – К., 2002. – С. 50.
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яскравих контрастних порівнянь зображується соціальна нерівність,
змальовуються картини соціального гніту.
"...Мор, а не мир на світі панує,
Брат брата без жалю мордує"1.
"...Вічно людина людину доймає.
Годі зрівнятися усім на сім світі –
Слабшого дужчий все буде гнітити"2.
Письменник рішуче засуджує пересиченість, розбещеність, жадібність,
сріблолюбство, скнарість, бездушність і жорстокість по відношенню до
бідних з боку класу багатих і в дусі класичного просвітництва та
християнського людинолюбства щиросердно закликає:
"Багачу, маєш більше, ніж потрібно,
Роздай на милість з ласки людям бідним!
Коли б зайвини люди роздавали,
Голоти у світі ми б не подибали"3.
Вихід з такого становища також вбачає у заклику до поміркованості
класу багатих та в дотримуванні ними норм християнської моралі: "овець
так треба стригти щоб не хапати за живе й щоб шерсть росла" , бо "вони свої
селяне, не на один раз вони й потрібні"4.
Досить часто у своїй поезії звертається до таких вічних моральних
проблем, як невпорядкованість і швидкоплинність земного буття,
неминучість і нежданість смерті, рівність усіх перед нею, відносність
людського щастя, марнота мирських насолод, даремність нагромадження
багатства тощо. У цих мотивах, мабуть, відбилася нестійкість самого
суспільства, викликана релігійними чварами і руйнівними війнами.
Український просвітник гостро засудив руйнівні наслідки війни, що не
вгавала в країні вже багато років.
Величезних втрат зазнавала Україна від набігів зовнішніх ворогів, але ще
більшої шкоди, вказував він, завдавала міжусобна братовбивча боротьба за
владу козацької верхівки. Стурбований за долю рідного краю, письменникпатріот виступив з палким закликом до миру і національної єдності, що
звучить так само актуально і в наш час:
"Дай, боже, людям святу твою згоду,
Тривалу зливу зміни на погоду!
На Україні весь час хтось гине, Вкраїна морем
Стає червоним.
Хто сам – потоне, в гурті – переборе!
Хай Україна
Стає єдина! Татарин згине!
Нехай на згоду
Складу угоду любить русина.
Дай, боже, згоду святу Вкраїні,
1

Українська література XVII ст. – К., 1987. – С. 301-302.
Там само. – С. 302.
Антологія української поезії. – К., 1984. – Т. 1. Українська дожовтнева поезія. – С. 172.
4
Возняк М.С. Історія української літератури: У 2-х кн. – Львів, 1994. – С. 565.
2
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Нехай Вкраїна у січі не гине!
Вже досить крові в краю сім пролито,
Невинних в ньому без ліку побито.
Нехай медові й молочні потоки
Його простори затоплять широкі
Покруш, наш боже, мечі і гармати,
Дай із них дзвони гучні відливати..."1
З усього сказаного видно, що філософія Л. Барановича має дуже мало
спільного з ортодоксальною схоластикою і є типовим зразком барокової
неосхоластики. Але як і будь-яка схоластика вона також досить далека від
матеріалістичної філософії, проте містить сильні пантеїстичні тенденції, що
найбільш виразно відбилося у пейзажній ліриці Л. Барановича.

Фігурний Ю.С. (Київ)
ТИТАН УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ –
ЕТНОНАЦІЄТВОРЧА ТА ЕТНОГРАФІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА
В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ
(до столітніх роковин його смерті)
У статті досліджується етнонацієтворча та етнографічна діяльність
Володимира Антоновича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що він
був справжнім титаном українського національного Відродження в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.
ХІХ століття для українського народу, на наш погляд, видалося найбільш
важким і безрадісним. Якщо у середині XVII ст. у Східній Європі з’явилося нове
державне утворення – Гетьманщина, то вже у ІІ пол. XVIIІ Російська імперія в
особі Катерини ІІ послідовно знищила залишки української державності.
Спочатку в 1764 р. вона ліквідувала Гетьманщину, у 1775 р. – Запорозьку Січ, а
в 1781 р. – полково-сотенний устрій на Лівобережжі, тим самим остаточно
поглинувши українські етнічні землі й повністю підпорядкувавши їх
імперському правлінню. Проте це лише півбіди, найстрашнішим було те, що
тогочасна українська державотворча еліта – козацька старшина – за дворянські
привілеї, маєтності, пільги тощо продала власний народ і перейшла на службу
Російській імперії. Нам заперечать, що переважно так чинить основна маса
переможених еліт, тим самим оберігаючи себе від тотального винищення з боку
переможців і готуючи сили для майбутнього реваншу. Можливо, але українська
старшина, на противагу, наприклад, польській шляхті, не просто зазнала
поразки, вона ганебно капітулювала й протягом ХІХ ст. майже повністю
русифікувалася й денаціоналізувалася. Тоді як, наприклад, поляки, які теж у
кінці XVIIІ ст., внаслідок трьох поділів Першої Речі Посполитої у 1772, 1793 і
1

Українська література XVII ст. – К., 1987. – С. 299-300.
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1795 рр. втратили свою державність, не тільки зуміли зберегти свою національну
ідентичність, а й організували збройні повстання у 1831–1832 і 1863–1864 рр. та,
врешті-решт, у 1918 р. вибороли зі зброєю в руках Другу Польську державу.
Проте втративши свою провідну верству, українці в ХІХ ст. не позбулися своєї
етнічної ідентичності (тотожності). Попри важкий імперський гніт вони леліяли
й оберігали рідну мову, культуру, традиції та звичаї. Усе це стало з часом тим
живильним середовищем, у якому зростали, формувалися й постали могутні
титани українського національного Відродження – Тарас Шевченко,
Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Леся Українка тощо. До цієї славетної
когорти творців України, на наш погляд, належить і Володимир Антонович. За
дивним збігом обставин чи за примхами долі, хтозна, у його судинах текла й
угорська, і польська, й українська кров, і, зростаючи на українських землях,
спілкуючись із етнічними українцями, він не тільки перейнявся їх проблемами, а
став справжнім виразником, дослідником і захисником України, українського
народу в часопросторовому минулому, сьогоденні і майбутті.
Вивчення етнонацієтворчої та етнографічної діяльності Володимира
Антоновича в українознавчому вимірі є важливою науковою проблемою, яку
вітчизняним ученим необхідно вирішувати, тому що професійне дослідження
вітчизняного етнічного й національного державотворчого процесу дає нам
можливість усвідомити помилки і прорахунки попередників та використати їх
досвід і надбання в розбудові Української Самостійної Соборної Держави вже в
ХХІ ст.
Саме тому актуальність дослідження зазначеної нами проблематики полягає
насамперед у намаганні надати науково-виважену оцінку етнонацієтворчій та
етнографічній діяльності Володимира Антоновича в українському вимірі. Щодо
новизни нашої наукової розвідки, то вона, на нашу думку, виявляється в
недостатньому вивченні саме етнонацієтворчих та етнографічних аспектів у
громадській, науковій і педагогічній діяльності В. Антоновича. Ось тому ми
будемо в міру своїх сил і можливостей ліквідовувати ці лакуни в біографії
видатного українського патріота. Автор сподівається, що отримана в процесі
дослідження нова аналітична інформація допоможе українцям не тільки
осягнути значення непересічної особистості Володимира Антоновича у
вітчизняному етнонацієдержавотворчому процесі, а й практично використати
здобутки і втрати патріотично-свідомої національної спільноти в ІІ пол. ХІХ ст.
– на початку ХХ ст. у розбудові Української Самостійної Соборної Держави
третього тисячоліття.
Вважаємо за необхідне наголосити, що в своєму українознавчому
дослідженні послуговувалися насамперед одним із головних наукових методів –
принципом історизму, тобто об’єктивним вивченням етнонацієтворчої та
етнографічної діяльності Володимира Антоновича. Також ми використовували у
своїй науковій розробці порівняльно-історичний метод, коли аналізували
етнонацієтворчий потенціал тогочасної української інтелектуальної еліти,
реальні здобутки і прорахунки вітчизняних патріотів і той конкретний внесок,
який зробив В. Антонович у цей процес. Отже, через порівняння і зіставлення ми
знаходимо загальне й особливе в розвитку українського етнонацієтворчого
процесу та визначаємо причини цих подібностей і розбіжностей, базуючись при
цьому на твердженні, що послідовний історичний розвиток етнічних і
національних явищ має загальносвітові тенденції.
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Проведений нами послідовний і неупереджений аналіз джерел, досліджень і
публікацій, у яких було започатковано і продовжено осягання даної
проблематики і на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, що заявлена нами
проблема потребує подальшого фахового вивчення. Ми назвемо лише
найважливіші, на наш погляд, праці, які безпосередньо дотичні до цієї важливої
українознавчої теми1.
1
Зокрема це: Антонович В. Моя исповедь // Основа. – 1862. – № 1. – С. 83-96; Исторические
песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. – К., 1874. –
Т. I; Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и
М. Драгоманова. – К., 1875. – Т. II. – Вып. 1: Песни о борьбе с поляками при Богдане
Хмельницком; Антонович В. Колдовство. Документы – процессы – исследования. – СПб., 1877;
Антонович В. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. – К., 1885. – Т. 1;
Доманицький В. Володимир Антонович // Нова Громада. – 1906. – № 9. – С. 27-46;
Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки. – Львів,
1906; Грушевський М. Пам’яти Володимира Антоновича // Літературно-науковий вістник. –
Львів, 1908. – Т. 42. – Кн. 4; Ляскоронський В. В.Б. Антонович (некролог) // Журнал
Министерства народного просвещения. – 1908. – № 6. – С. 51-75; Автобіографічні записки
Володимира Антоновича (уривок) // Літературно-науковий вістник. – Львів, 1908. – Т. 43. –
С. 3-17; Записки Вол. Антоновича в справі обмежень української мови // Записки Українського
наукового товариства в Києві. – К., 1908. – Кн. 3. – С. 33-39; Грушевський М. Володимир
Антонович. Основні ідеї його творчости і діяльности // Записки Українського наукового
товариства в Києві. – К., 1908. – Кн. 3. – С. 544; Лобода А. Праці Антоновича по етнографії та
літературі // Записки Українського наукового товариства в Києві. – К., 1908. – Кн. 3. – С. 23-28;
Стешенко І. Антонович як суспільний діяч // Записки Українського наукового товариства в
Києві. – К., 1908. – Кн. 3. – С. 29-32; Листи Володимира Антоновича до Олександра
Барвінського // Руслан. – 1909. – № 1. – С. 3-4; Три листи Волод. Антоновича до Антонія
Мйодушевського // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів, 1909. – Т. 89. –
С. 144-151; Каманин И.М. Труды В.Б. Антоновича по истории казачества // Чтения в
Историческом обществе имени Нестора Летописца. – К., 1909. – Кн. 21. – Вып. 1-3. – С. 44-52;
Довнар-Запольський М.В. Исторические взгляды В.Б. Антоновича // Чтения в Историческом
обществе имени Нестора Летописца. – К., 1909. – Кн. 21. – Вып. 1-3. – С. 22-37;
Матушевський Ф. В.Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії. – К., 1909;
Антонович В. Коротка історія Козаччини. З ілюстраціями і картою України. 2-е вид. – Коломия,
1912; Линниченко И.А. Владимир Бонифатьевич Антонович. 1830–1908. – Одесса, 1914;
Міяковський В. В.Б. Антонович. Перед слідчою комісією // Червоний шлях. – 1923. – № 3. –
С. 234-244; Грушевський М.С. П’ятдесят літ «Исторических песен малорусского народа»
Антоновича і Драгоманова // Україна. – 1924. – Кн. ½ – С. 98-109; Єфремов С. Перед судом
власної совісти. Громадська і політична робота В.Б. Антоновича // Записки історикофілологічного відділу ВУАН. – К., 1025. – Кн. 1. – С. 1-12; Грушевський М. З соціяльнонаціональних концепцій Антоновича // Україна. – 1928. – Кн. 5. – С. 3-16; Гермайзе О.
В.Б. Антонович в українській історіографії // Україна. – 1928. – Кн. 5. – С. 17-32; Кордуба М.
Зв’язки В. Антоновича з Галичиною // Україна. – 1928. – Кн. 5. – С. 33-78; Синявський А. З
публіцистичної діяльности В.Б. Антоновича // Україна. – 1928. – Кн. 5. – С. 79-87; Багалій Д.
Матеріяли для біографії В.Б. Антоновича. – К., 1929; Козловська В. Значіння проф.
В.Б. Антоновича в українській археології // Записки Всеукраїнського Археологічного комітету.
– К., 1930. – Т. 1. – С. ІХ-ХХІ; Антонович В.Б. Твори. Повне видання. – К., 1932. – Т. 1;
Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність. – Прага,
1942; Міяковський В. Володимир Антонович // Міяковський В.В. Ненадруковане і забуте. –
Нью-Йорк, 1984. – С. 322-334; Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира
Антоновича і Тадея Рильського // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1
(Т. 4). – С. 278-284; Синявський А. Проф. В.Б. Антонович як географ України // Синявський А.
Вибрані праці. – К., 1993. – С. 52-64; Синові України: Збірник статей 1906 року на пошану
професора Володимира Антоновича. – К., 1993; Академія пам’яті професора Володимира
Боніфатійовича Антоновича: 16-18 березня 1993 р., Доповіді та матеріали. – К., 1994;
Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995;
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Попри
всі
перераховані
публікації,
проблематика
дослідження
етнонацієтворчої та етнографічної діяльності Володимира Антоновича в
українознавчому вимірі, на превеликий жаль, поки що залишається ще не
достатньо вивченою і потребує свого подальшого опрацювання.
Розпочинаючи неупереджений аналіз громадсько-політичної і наукової праці
видатного українця в ім’я процвітання України й українського народу, треба
насамперед розглянути його життєвий шлях та найважливіші етапи становлення
цієї непересічної особистості.
«Родився я 1834 року 6-го січня [18 січня за новим стилем – Ю.Ф.] в городі
Махнівці Київської губернії»1, – так розпочинав оповідь про своє життя
Володимир Боніфатійович Антонович. Махнівка – це невелике в минулому
містечко Бердичівського повіту, що на Київщині, розташоване при річці
Гнилоп’ять, поблизу кордонів колишніх Київської, Волинської та Подільської
губерній, з честю несло своє найменування. Але, на превеликий жаль, на
географічній карті сучасної України сьогодні немає такої назви. У 1935 р., уже в
радянську добу це старовинне місто було «репресоване», як, до речі, й пам'ять
про особистість і праці Володимира Антоновича. Воно втратило своє первісне
ім’я й отримало нове – Комсомольське, і перетворилося у пересічне село
Козятинського району Вінницької області2. Нині це Житомирська область3.
Імовірно, комуністичним ідеологам було дуже ненависне прізвище і навіть сама
згадка про Нестора Махна, ось вони і «ліквідували» Махнівку. Будемо
сподіватися, що вже в незалежній Українській державі, врешті-решт, селу
повернуть його історичну назву.
Проте існує й інша версія щодо дати й місця народження В. Антоновича. Так,
у некролозі, присвяченому покійному і написаному його учнем
В. Ляскоронським, наводилися слова старшого сина великого українця – Івана
Антоновича, що батько народився в Чорнобилі. Згідно з родинними переказами,
новонароджена дитина була дуже слабкою і хворобливою, тому батьки, боячись,
що вона помре нехрещеною, поспішили її охрестити, а через відсутність
ксьондза обряд правив греко-католицький священик. Коли ж сім’я переїхала в
Махнівку, місцевий ксьондз перехрестив дитину в 1834 р., але вже за
католицькими канонами, і ця дата була зафіксована у всіх документах як рік
народження4.

Ульяновський В. Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) //
Антонович В.Б. Моя сповідь… – К., 1995. – С. 5-76; Третя академія пам’яті професора
Володимира Антоновича. 11-12 грудня 1995 р., м. Київ., Доповіді та матеріали. – К., 1996. –
Ч. 1. – Ч. 2; Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. – К., 1997;
Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3 т. / В. Короткий, В. Ульяновський
(упорядники). – К., 1997. – Т. 1, 2; Ващенко В.В. Лекції з історії української історичної науки
другої половини ХІХ – початку ХХ століття (М.І. Костомаров, В.Б. Антонович,
М.С. Грушевський). – Дніпропетровськ, 1998; Четверта академія пам’яті професора Володимира
Антоновича. 26-27 березня 1998 р., м. Київ, Доповіді та повідомлення. – К., 1999; Кіян О.
Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи». – К., 2005 тощо.
1
Антонович В.Б. Твори. Повне видання. – К., 1932. – Т. 1. – С. 10.
2
Історія міст і сіл УРСР. Вінницька область. – К., 1972. – С. 319.
3
Ульяновський В. Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) //
Антонович В. Б. Моя сповідь… – К., 1995. – С. 19.
4
Ляскоронський В. В.Б. Антонович (некролог) // Журнал Министерства народного
просвещения. – 1908. – № 6. – С. 51-52.
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З цим погоджується й друга дружина В. Антоновича Катерина Мельник. У
коментарях до його спогадів вона підкреслювала, що при хрещенні генетичний
батько Я. Джидай подарував синові золотого хрестика з написом польською
мовою: «Boze blogoslaw Wlodzimierzowi. 6 styeznia 1834». Тому дослідниця
робить висновок, що це й є справжня дата народження1.
У свою чергу, онук ученого Марко Антонович у кінці ХХ ст. знову
підтвердив гіпотезу про народження діда в 1830 р. у Чорнобилі та про його
хрещення уніатським священиком. А після переїзду родини в Махнівку,
католицький ксьондз відмовився визнати попереднє хрещення, перехрестив
дитину, тим самим визначивши нову дату і місце народження – 6 січня 1834 р.,
Махнівка. М. Антонович пояснює дотримання саме цієї дати Володимиром
Боніфатійовичем його твердим небажанням «йти передчасно на пенсію, а також
й тим, що зміна дати народження ускладнила б його особисте життя»2.
Отже, як влучно зауважує відомий український історик Василь
Ульяновський, питання про дату народження та обряд хрещення
В.Б. Антоновича не є розв’язаним і потребує пошуків метричних книг грекокатолицької церкви Чорнобиля 1830 р. та католицького костьолу Махнівки
1834 р., але, на жаль, поки що архівні розвідки не увінчалися успіхом3.
Володимир Антонович був переконаний, що кожній людині передаються
предками здібності і напрям, який сконцентрували в моральному плані
попередні покоління, але разом з тим, це не має фатального впливу на життя та
діяльність цього індивідуума. Виходячи з того надбання, яке йому передали
предки, людина в процесі життя отримує ще й виховання, а вже потім змінює
«природні інстинкти» власною ініціативою чи в прогресивному, чи
регресивному напрямі. Таким чином, «моральна діяльність всякого чоловіка», за
В. Антоновичем, складається з трьох компонентів: 1) дідизни, отриманої від
предків (становить не більше 75 %); 2) виховання, осягнення засадничих
принципів і духовних надбань минулих часів (5–10 %); 3) власної ініціативи (до
15 %)4.
Проте весь нелегкий і тернистий життєвий шлях В. Антоновича засвідчив,
що він сам особисто створив себе і свою мораль. Володимир не став гоноровим
шляхтичем, а до цього так прагнула його мати, «вбиваючи» йому в мозок і серце
панську зверхність до селян-українців. Не перетворився він і на революціонера,
як того прагнуло його університетське польське оточення, а перед цим і рідний
батько. Але прислухаємося до думки вченого і проведемо невеличке
дослідження його родоводу, враховуючи й те, що сам Володимир Боніфатійович
приділяв велику увагу своїй генеалогії. І це, на нашу думку, було логічно, в його
судинах текла і угорська, і польська, і українська кров. Кров угорських
революціонерів, польських панів та українських селянок. А все це разом,
змішавшись, утворило незбагненну амальгаму, яка, врешті-решт, подарувала
світу геніальну особистість – титана українського національного Відродження!

1
Мельник-Антонович К. Додаткові примітки та відомості до «Мемуарів» // Антонович В.Б.
Твори… – С. 66.
2
Антонович В.Б. Спомини Яна Мідушевського про Володимира Антоновича і Тадея
Рильського // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1 (Т. 4). – С. 282.
3
Ульяновський В. Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) //
Антонович В.Б. Моя сповідь… – К., 1995. – С. 20.
4
Антонович В.Б. Твори… – С. 3-4.
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Дід по батькові – Матяш Джидай, угорець-революціонер, який боровся за
визволення Вітчизни з лабет Австрійської імперії і, врешті-решт, був змушений
утікати від переслідувань до Галичини, де й одружився із русинкою (українкою),
але незабаром помер. Його єдиний син Янош (Іван) Джидай навчався у
Львівському університеті на філософському факультеті, який закінчив у 1826 чи
1827 рр. Саме тоді тривала героїчна боротьба грецького народу проти
жорстокого турецького поневолення. Янош зі своїми друзями теж вирішив
власноруч допомогти грекам, але шлях туди був досить неблизьким і,
проїжджаючи Київщину, а рухалися добровольці в напрямку до Одеси, вони
дізналися, що грецька війна вже закінчилася. Оскільки в ті часи освічених людей
бракувало (та ще й з університетським дипломом!), Іван Джидай розпочав
працювати гувернером (учителем-вихователем панських дітей). Як писав у своїх
спогадах В. Антонович, «…в 1832 р. він був гувернером у п. Марковського в
Уманщині (село Ягубець), де зустрівся з моєю матір’ю, що в цьому ж домі була
гувернанткою. Результатом цієї стрічі було моє життя»1.
Тепер розглянемо родовід вченого по матері. Прадід В. Антоновича,
заможний польський князь Каспер Любомирський (власник м. Паволочі
Сквирського повіту), мав фаворитку-селянку і від неї трьох позашлюбних дітей:
двох синів і дочку Кароліну. Дещо пізніше він свою коханку (прабабку
В. Антоновича), щоб забезпечити їй та дітям хоча б якесь пристойне становище в
суспільстві, видав заміж за збіднілого шляхтича Зубовського. А вже бабуся
Володимира – Кароліна Зубовська – стала дружиною польського шляхтича
Іполита Гурського, який під час повстання Тадеуша Костюка втратив усі свої
маєтки в Польщі і помандрував шукати щастя й долі в Україну, де служив
управителем у панських господарствах і маєтностях. У його сім’ї було два сини і
донька Моніка (майбутня мати ученого). 1814-го року помирає І. Гурський, а
його дітей розбирають добрі люди. Моніку беруть до себе пани Подоські (де
служив небіжчик) і виховують разом зі своїми дітьми. В. Антонович писав у
«Автобіографії», що саме в цій сім’ї шляхтичів в основному сформувався
світогляд матері: «поважання панського побуту, погорда до нижчих станів
суспільства: селян, жидів…»2
Проте швидко минають підліткові роки, закінчилося виховання, і Моніці
довелося власноруч заробляти на прожиття. Так вона розпочинала свою трудову
діяльність, учителювала в панських садибах, навчаючи дітей і їх господарів. В
одній із них Моніка Гурська зустріла домашнього вчителя Боніфатія Антоновича
(народився у Литві, за етнічним походженням – литовець, як тоді говорили –
литвин, а освіту здобув у Крем’янецькому ліцеї, найкращому на той час
навчальному закладі Правобережної України). Незабаром Моніка і Боніфатій
побралися і в них народилася дочка Евеліна, але злагоди і взаєморозуміння у
їхньому сімейному житті не було. А причина – у різних характерах: у чоловіка
він був спокійний, меланхолійний, а в дружини (як і в її батька) – енергійний і
деспотичний. Тому вони розійшлися, хоча й неофіційно, і стали жити окремо,
лише зрідка зустрічаючись. А через деякий час Моніка зустріла і покохала Івана
Джидая і згодом у них народився син Володимир. Оскільки Моніка не могла

1
2

Там само. – С. 4-6.
Там само. – С. 6-8.
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взяти законного шлюбу з Іваном (Яношем), сина в документах записали на
прізвище її офіційного чоловіка – Боніфатія Антоновича1.
Ось такі бурхливі і карколомні перипетії передували народженню маленького
Володика, майбутнього титана українського національного Відродження ІІ пол.
ХІХ – початку ХХ ст.
Дитячі роки (1814–1844 рр.) В. Антоновича минали спочатку в Махнівці, а
потім у селі Горишківці, недалеко від міста Тульчина, що на Поділлі. Велике
враження на хлопчика справила його бабуся по матері – Кароліна Гурська. Саме
вона стала його першим педагогом і навчила дитину читати, писати, рахувати.
Маючи від народження «ідеальну доброту, лагідність і любов до дітей»,
Кароліна намагалася прищепити це й своєму онуку. В. Антонович писав із цього
приводу: «Ми з бабою були нерозлучні, й якось дуже старе і дуже мале
припадали собі до уподоби і страшено любили одно одного. Багато розповідала
вона своїх споминок, співала пісень, научила читати й передавала свій світогляд,
опертий на любові й доброті»2.
Проте все це завершилося у 1840 р., коли мати найнялася гувернанткою до
панів Цибульських у Горишківку, і власноруч взялася за освіту й виховання
сина. У порівнянні з бабусиною педагогікою, це було мов небо і земля. Моніка
Антонович поставила собі за мету привчити своїх дітей до звичаїв і традицій
польської шляхти, яка для неї була ідеалом, кращою верствою суспільства, і при
цьому, наголосимо, намагалася долучити до цієї шляхетської культури будьякою ціною. В. Антонович писав про це: «Я її дуже боявся, тон рішучий,
деспотичний настрій, гувернантська звичка виправляти манери і суворе
переслідування всяких помилок в цьому взгляді так мене лякали, що я старався
ховатись або утікати з хати, як тільки вона туди приходила»3.
На думку історика В. Ульяновського, усе це, мабуть, було першим щаблем на
шляху Антоновича до негативізму стосовно польського шляхетства, його
зверхності, гонору та фасадної культури4.
Разом із польськими дітьми Володик під керівництвом матері опановував
польську і французьку мови, історію, географію, катехізис. Пізніше він згадував,
що найбільше в майбутньому йому згодилося вивчення французької: «…знання
цієї мови протягом всього життя давало мені змогу розширяти свій світогляд,
користаючи з багатої літератури»5.
Але особливу увагу мати приділяла вихованню в сина гонорового польського
патріотизму, щоденно втовкмачуючи йому в мізки, що справжній патріотичний
обов’язок полягає в тому, «щоб хвалити все своє, мовчати про всі хиби й ганити
все чуже»6.
Перед вступом до гімназії Володимир перейшов до свого названого батька –
Боніфатія Антоновича, який мешкав у садибі пана Оттона Абрамовича
(колишнього свого учня), і мав підготувати його до навчання. Саме в цьому
помешканні юнак уперше почув «про козаччину». Згодом В. Антонович
згадував: «Вона мені дуже вподобалася, я перший раз побачив якийсь новий світ,
1

Там само. – С. 8-10.
Там само. – С. 10-11.
Там само. – С. 13-14.
4
Ульяновський В. Володимир Антонович… – С. 21.
5
Антонович В.Б. Твори… – С. 25-27.
6
Там само. – С. 28-29.
2
3

115

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

не мавший нічого спільного з шляхетським складом і який відрізнявся від нього
особливою бадьорістю, живучістю і енергією… Ці образи Чайковського засіли
мені глибоко в душу й ніколи не стерлись, положивши першу підвалину
українофільства»1.
У 1844–1850 рр. В. Антонович навчається в Одесі, спочатку в
Рішельєвському ліцеї (1844–1848 рр.), а потім у щойно відкритій 2-й одеській
гімназії (1848–1850 рр.). Цей період його життя пройшов під керівництвом
генетичного батька – Яноша (Івана) Джидая (який був директором пансіону при
ліцеї). Той дбайливо стежив за розвитком свого сина, керував його навчанням,
читанням, багато розмовляв з ним, намагаючись розвинути у Володимира
найкращі гуманістичні погляди. Саме в цей період юнак перечитав багато творів
французьких просвітників-енциклопедистів: Монтеск’є, Руссо, Вольтера, Дідро
та інших авторів, під позитивним впливом яких і сформувався його світогляд2.
Якось батько застав сина за читанням дуже серйозної книжки, і тоді він
промовив слова, які для Володимира стали дороговказом на все життя: «Тобі
треба дуже багато вчитися, багато працювати, бо доведеться самому, своєю
головою прокладати собі дорогу в життю»3.
У 1850–1855 рр. В. Антонович, за наполегливим бажанням матері, навчається
в Київському університеті св. Володимира на медичному факультеті, хоча в
юнака не було великого бажання бути лікарем, йому більш імпонували
гуманітарні науки. У 1855 р. закінчує навчання і починає медичну практику у
військових госпіталях Бердичева і Чорнобиля, саме під час епідемії холери. У
1856 р. юнак знову вступає до Київського університету св. Володимира, але вже
на той факультет, про котрий мріяв ще в гімназії – історико-філологічний.
Успішно закінчує його в 1860 р., захистивши під керівництвом професора
В. Шульгина кандидатську дисертацію «О торговле неграми»4.
Ще під час навчання в університеті В. Антонович зацікавлюється
українським народним життям, і разом з однодумцями, які поділяли його
«хлопоманські» (народницькі) погляди, як писав у своїх спогадах
М. Грушевський: «Обходять вони пішки величезний простір України (Волинь,
Поділля,
Київщину,
Холмщину,
значну
частину
Херсонщини
і
Катеринославщини) не тільки студіюючи народне життя, а й переймаються
почуттям тісного і глибокого споріднення з ним»5.
Усі ці подорожі, враження, знайомства з Україною, українцями та їхньою
етнічною культурою посприяли формуванню у Володимира засад української
ідентичності. У 1861 р. він переходить у православ’я, а його хрещеним батьком
став рідний брат відомого філософа Памфіла Юркевича Андрій Данилович. Того
ж року він повінчався з Варварою Іванівною Міхель у православній церкві
Прозорівської башти, що на Печерську. З 1860 до 1862 рр. В. Антонович
вчителює, викладаючи латинську мову в 1-й київській гімназії, та протягом
чотирьох років історію в кадетському корпусі6.
1

Там само. – С. 30-31.
Там само. – С. 40.
3
Антонович В.Б. Твори… – С. 68.
4
Короткий В.А. Антонович В.Б. // Енциклопедія історії України: 5 т. – К., 2003. – Т. 1: А–В.
– С. 105.
5
Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности //
Записки Українського наукового т о в а р и с т в а в Києві. – К., 1908. – Кн. 3. – С. 6.
6
Ульяновський В. Цит. праця. – С. 25.
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В. Антонович був одним із організаторів і головою київської Громади, яка
утворилась у 1861 р. У 60–90-ті рр. ХІХ ст. вона стала головним осередком
національно-культурницької та громадсько-політичної діяльності на теренах
України. У цей час до неї входили М. Драгоманов, П. Чубинський, Т. Рильський,
Ф. Вовк, М. Лисенко, М. Старицький, І. Нечуй-Левицький тощо. Члени київської
Громади вважали, що їх основним завданням є поширення освіти та
пробудження національної свідомості українців. Тому вони брали активну
участь у роботі недільних шкіл, видавали українську популярну і наукову
літературу, збирали матеріали, пов’язані з побутом, традиціями, звичаями і
фольклором1.
Молоді патріоти-українофіли, організувавши своє товариство, тим самим
відмежувалися від правих і лівих радикалів. Зауважимо, що в 50-х рр. ХІХ ст.
В. Антонович спочатку брав участь у польському національно-визвольному русі,
але згодом свідомо відійшов від нього, перейнявшись проблемами українського
етносу. Остаточний розрив стався у 1859 р. після появи статті В. Одинця, де
йшлося про потребу спершу відновити Польщу (в межах 1772 р.), а вже потім
вирішувати місцеві українські проблеми. Антонович разом зі своїм побратимом
Т. Рильським вийшли з редколегії рукописного журналу «Publicysta», органом
польської студентської гміни (братства), який редагував Я. Мйодушевський2.
У 1862 р. у петербурзькому журналі «Основа» В. Антонович виступає зі
своєю знаменитою статтею «Моя исповедь. Ответ пану Падалице по поводу
статьи в VII книжке «Основы» «Что об этом думать?» и письма пана Падалицы в
Х книжке», у якій проголошує своє кредо: життя та праця на користь рідного
українського народу. Відповідаючи на закид опонента, що він насильно накидає
українцям свої погляди і бажання, В. Антонович наголошує: «Я могу стараться
изучать и заявлять, по мере понимания, нужды народа, степень его развития, его
потребности; могу способствовать его образованию, – но навязывать ему чтонибудь задуманное мною a priori я никогда бы не решился!»3.
Польський письменник і публіцист Зенон Фіш (який друкував свої твори під
псевдонімом Тадеуш Падалиця) назвав його «перевертнем», на що В. Антонович
відповідає: «Итак, г. Падалица, вы правы! Я перевертень, и я горжусь этим, так
точно, как я гордился бы в Америке, если б стал аболиционистом [ворогом
рабства – Ю.Ф.] из плантатора, или в Италии, если б, просветив свой образ
мыслей, я из паписта сделался честным, трудолюбивым слугой общенародного
дела»4.
І щоб у читача не склалося враження, що це пустопорожнє багатослів’я, В.
Антонович лаконічно розповідає про свій життєвий шлях, зауважуючи, що він
народився в Україні шляхтичем і в дитинстві мав усі панські звички, дуже довго
поділяв усі станові і національні упередження поляків щодо українського
простого люду, проте коли він виріс і став юнаком, то в нього в серці і в розумі
відбулася кардинальна переоцінка цінностей, і перед ним руба постало питання:
з ким бути – з поляками чи з українцями? Знову надамо слово В. Антоновичу:
1
Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України: Видання в трьох томах. – К., 1993. –
Т. І (А–Й). – С. 159.
2
Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея
Рильського // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1 (Т. 4). – С. 281.
3
Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995. – С. 82.
4
Там само. – С. 89.
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«Вам хорошо известно, г. Падалица, и то, что прежде чем я решился расстаться с
шляхтой и всем ее нравственным достоянием, я испробовал все пути
примирения; вы знаете и то, как были с вашей стороны встречены все попытки
уговорить вельможных к человечному обращению с крестьянами, к заботе о
просвещении народа, основанном на его собственных национальных началах, к
признанию южнорусским, а не польським того, что южнорусское, а не польское;
вы были ведь свидетелем, как подобные мысли возбуждали вначале свист и
смех, потом гнев и брань, и, наконец, ложные доносы и намеки о колиивщине.
После этого, конечно, оставалось или отречься от своей совести, или оставить
ваше общество: – я выбрал второе, и надеюсь, что трудом и любовью заслужу
когда-нибудь, что украинцы признают меня сыном своего народа, так как я все
готов разделить с ними»1.
На наше тверде переконання, ці слова стали для В. Антоновича
дороговказом, і проживши все своє довге життя, він їм не зрадив ні на йоту! З
цього приводу В. Ульяновський теж наголошує, що В. Б. Антонович дійсно до
кінця життя йшов шляхом, обраним на початку 1860-х рр., і незадовго до смерті
в листах до Б. Познанського писав, що готовий був би все повторити спочатку,
тому недаремно вихід друком «Моєї сповіді» він вважав переломним етапом,
своєрідним моментом істини. Знаковим є те, що такої ж думки були як його
побратими (за спогадами М.В. Стороженка, в 1887 р. у зв’язку з 25-річчям появи
публікації, вони влаштували на честь В. Антоновича урочистий вечір), так і його
супротивники (у багатьох публікаціях польських громадських діячів образ
великого українця подавався різко й негативно – як відступника й зрадника).
Зокрема, Ф. Равіта-Гавронський з осудом, але, власне, правильно зауважував, що
В. Антонович «марив про воскресіння України, для неї тільки бажав
працювати… Антонович був… неначе живий архів, історичний підручник, де
зібрані були всілякі злочини Польщі супроти українського люду … Антонович
… дійшовши раз до переконання, що причиною всіх нещасть українського
народу була польська шляхта й що вона досі є єдиною перешкодою до
відродження українського народу, з впертістю й силою маньяка тримався цих
переконань… Якась сталість переконань пробивалася в його аргументації»2.
Проте поляки, готуючись до чергової спроби визволитися з-під російського
імперського гніту, не втрачали надії залучити до своїх лав колишніх однодумців.
Тому напередодні польського національно-визвольного повстання 1863–1864 рр.
А. Мйодушевський звернувся до В. Антоновича і Т. Рильського із закликом до
співпраці, на що В. Антонович йому відповів: «Ваша справа мусить мати для вас
фатальний результат. Найкращі з-поміж вас загинуть або будуть заслані, або
переїдуть на Захід. Лишиться найгірший елемент, який нам уже не зможе чинити
опір. Наша справа зможе на тому тільки виграти, коли з двох наших ворогів
сильніший буде знищений»3.
Але В. Антонович помилявся, коли сподівався, що поразка польського
національно-визвольного руху допоможе українському… Незабаром вибухнуло
польське повстання і російський царизм пішов у наступ, розпочавши шалену
боротьбу як проти польського, так і проти українського спротиву. З цього
1

Так само. – С. 88-89.
Ульяновський В. Коментарі // Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та
публіцистичні твори. – К., 1995. – С. 753-754.
3
Антонович М. Цит. праця. – С. 281.
2
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приводу В. Симович писав: «Уряд став дошукуватися в українському русі
сепаратизму, що нібито українці хочуть відбитися від Росії. Паде «Основа»,
зачиняють недільні школи, спадають утиски на друковане українське слово. Не
минуло підозріння в сепаратизмі й Антоновича – і до ненависті з боку польської
шляхти долучається переслідування російського уряду. Про громадську роботу
не було що й думати, треба було вхопитися іншого засобу, щоб служити
українській справі, треба було взятися за науку. І тепер розпочинається наукова
робота Антоновича»1.
Так, влітку 1863 р. за активного сприяння професора М.Д. Іванішева
(головного редактора Тимчасової комісії) В. Антоновича призначено
канцеляристом у канцелярію київського, подільського та волинського генералгубернатора з відрядженням у Тимчасову комісію для розгляду давніх актів
(«Временный комитет для разбора древних актов»). А в квітні 1864 р. його
затверджено її головним редактором (1864–1880 рр.). За час роботи в комісії
В. Антонович зібрав, відредагував та видав дев’ять томів «Архива Юго-Западной
России», що стосуються історії Правобережної України XVI–XVIII ст.2 Як
зазначає В. Ульяновський, це була дуже важка і копітка праця, де на понад 4 тис.
сторінок було видруковано 2220 актів з 8 тис. відібраних ученим, а якщо
врахувати складність архівного пошуку, процес відбору, копіювання та звірки
документів, написаних старим письмом, різними почерками й мовами, то тільки
за це В. Антонович заслуговує довічної слави від нащадків3.
18 лютого 1870 р. В. Антонович захистив у Київському університеті
магістерську дисертацію «Последние времена казачества на правой стороне
Днепра по актам с 1679 по 1716 год», а вже 3 квітня був обраний на посаду
одразу штатного доцента (оминувши приват-доцента) по кафедрі російської
історії й почав читати курс історії Давньої та Литовської Русі. Того ж року, за
клопотанням київського генерал-губернатора М.В. Юзефовича, учений був
нагороджений орденом св. Станіслава ІІ ступеня. Слідом за цим, постановою
Сенату (1871 р.) по департаменту герольдії В. Антоновича було затверджено
надвірним радником зі старшинством. На початку грудня 1871 р. Київським
університетом він був делегований на ІІ Археологічний з’їзд у Санкт-Петербург,
де заявив про себе як першокласний археолог. А вже 1874 р. В. Антонович із
колегами блискуче підготував і провів ІІІ Археологічний з’їзд у Києві.
В. Ульяновський зазначає, що вчений брав участь у всіх археологічних з’їздах,
починаючи з ІІ і до ХІІІ (1905, Катеринослав), де виголосив 35 блискучих
доповідей, тому більшість його сучасників і наступників стверджувала, що до
В. Антоновича української археології як науки просто не існувало. Саме він
підніс значення археологічних пам’яток до рівня повноцінних наукових джерел,
систематизував вивчення археології України стосовно наявної на той час
інформації у цій галузі, створив і описав велику колекцію археологічних
знахідок, здійснював (аналізував і синтезував) об’єктивні та обережні наукововивірені узагальнення. Недаремно, з огляду на великий авторитет ученого, в
1880 р. Московське археологічне товариство делегувало В. Антоновича як свого
представника на Археологічний конгрес у Лісабон4.
1

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. – С. 7.
Короткий В.А. Цит. праця. – С. 105.
Ульяновський В. Син України… – С. 59.
4
Там само. – С. 26-27, 65-68.
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Завершуючи розповідь про археологічну діяльність В. Антоновича, ми
хочемо зауважити, що в сучасній Україні майже всі наукові й науково-освітні
інституції носять чиєсь ім’я, заслужено чи ні – це вже інше питання. Цей спадок
комуністичного тоталітарного режиму називати «заводы, пароходы, города и
веси» прізвищами тих революційних, партійних, державних, громадських діячів,
до яких радянська влада ставилася з пієтетом, зберігається й зараз. Як у всякого
явища, у нього є свій позитив і негатив, але якщо відкинути більшовицьку
ідеологію, сама собою традиція непогана. Тому, на нашу думку, Інститут
археології НАН України має повне право, і навіть обов’язок носити прізвище
В. Антоновича. Зрозуміло, що в СРСР український буржуазно-націоналістичний
історик, археолог, етнограф і археограф, який у своїх працях завжди виходив із
класових завдань української націоналістичної буржуазії та висував
націоналістичну теорію про «безкласовість» і «безбуржуазність» української
нації й всіляко намагався обґрунтувати притаманність «демократизму»
українському народові, протиставляючи його російському народові, був, як зараз
модно говорити, «не в форматі»1. Але ж тепер, коли Україна, врешті-решт,
здобула, за влучним висловом Євгена Маланюка, «державну бронзу», настав час
віддати шану справжнім великим українцям, чомусь все залишається без змін.
Якось (чи то в 2005, чи то в 2006 рр.) автор був запрошений на семінар з
індоєвропеїстики, який проводився в залі засідань вченої ради Інституту
археології, і був дещо вражений. По-перше, обшарпаним і занедбаним станом
самого приміщення, враховуючи те, що в той час Петро Толочко (директор ІА
НАН України) був народним депутатом Верховної Ради України – це було
дивно. По-друге, – портрету М.С. Грушевського, який одиноко і сиротливо висів
на стіні. На моє дилетантське питання, а яке відношення має Михайло
Сергійович до цього закладу (його світлина в Інституті історії України чи в
Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
була б доречною, але тут?), мені відповіли, що метр брав участь у декількох
археологічних експедиціях і з цього приводу навіть опублікував кілька статей.
Моєму здивуванню не було меж, невже українська археологія така бідна на
особистості, що тільки М. Грушевський єдиний її представник?
У 1874 р. В. Антоновичу за вислугою років надано чин колезького радника зі
старшинством та нагороджено «за отлично-усердную и ревностную службу»
орденом св. Анни 2-го ступеня. У 1875 р. він за дозволом міністра народної
освіти вісім місяців перебував у науковому відрядженні, працював у архівах
Москви та Санкт-Петербурга, де збирав матеріали для майбутньої докторської
дисертації. Також учений бере активну участь у роботі Південно-Західного
відділу Російського географічного товариства і разом з М. Драгомановим видає
«Исторические песни малорусского народа» (1874–1875 рр., Т. І–ІІ)2.
Але незабаром у житті В. Антоновича та в його науковій діяльності почалися
негаразди. 18 травня (30.05. – за н. ст.) 1876 р. у німецькому містечку Емс
російський імператор Олександр ІІ підписав таємний законодавчий документ
про повну заборону українського письменства (т.зв. «Емський акт 1876 року»).
Цей указ, як зазначає історик В. Сарбей, сучасники також називали Юзефовичем
законом (за прізвищем його головного автора – помічника куратора Київської
1
Коваленко Л.А. Антонович В.Б. // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. –
Т. 1. – С. 65.
2
Короткий В.А. Цит. праця. – С. 105-106.
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шкільної округи М. Юзефовича, що ще в 40-х рр. ХІХ ст. допоміг царським
властям викрити учасників Кирило-Мефодіївського товариства), заборонив не
тільки друкувати українською мовою оригінальні та перекладні твори (навіть
тексти до нот), а й довозити українські книги та брошури, друковані за
кордоном, заборонялося також давати українські вистави, влаштовувати
концерти українських пісень і декламацій. Цей юридичний документ спричинив
прямі нагінки на український національних рух, було заборонено будь-яку
діяльність громад, закрито визначний науковий осередок тодішнього
українофільства – Південно-Західний відділ Російського географічного
товариства та прихильну до українців газету «Киевский телеграф», розпочато
утиски щодо багатьох професорів Київського університету св. Володимира1, у
тому числі почалися неприємності у В. Антоновича. Спочатку в нього
загострилися стосунки з офіційною владою. Так, генерал-губернатор
М.І. Чертков поставив собі за мету звільнити вченого з університету й вислати з
Києва. З цього приводу попечитель Київського навчального округу запропонував
В. Антоновичу від гріха подалі виїхати на рік за кордон у наукове відрядження.
На думку В. Ульяновського, наслідком такої різкої зміни ставлення до
Володимира Боніфатійовича був його вихід із Комісії для розгляду давніх актів і
розрив стосунків з М.В. Юзефовичем, тому, ймовірно, останній з опікуна
перетворився на гонителя2.
Сучасник В. Антоновича, український учений-криміналіст та історик права
Олександр Кістяківський у своєму щоденнику з цього приводу писав: «Всякий
раз, когда подымается волна гонений и розысков, начинают подкапываться под
Антоновича»3.
А визначний український історик Дмитро Дорошенко наводить слова
М. Черткова, які він виголосив щодо В. Антоновича: «Украинский вопрос
окончится только тогда, когда я с корнем уничтожу эту хибарку на углу
Кузнечной и Жилянской улиц»4 [будинок ученого, де він мешкав із сім’єю –
Ю.Ф.].
Попри всі перешкоди 19 травня (31.05. за н. ст.) 1878 р. В. Антонович
успішно захистив у Київському університеті св. Володимира докторську
дисертацію «Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти
Ольгерда», яка перед цим вийшла окремою книгою. І вже 29 травня (10.06. за
н. ст.) Рада університету (35 голосів – за, 8 – проти) обрала його ординарним
професором кафедри російської історії5.
Майже увесь 1880 р. з лютого до грудня В. Антонович перебував у
вимушеному науковому відрядженні за кордоном (працював у архівах Львова,
виступав із доповіддю на Археологічному конгресі в Лісабоні тощо).
В. Ульяновський зазначає, що невідомо, як склалася б його доля після
повернення до Києва, якби комісія сенатора О.О. Половцева не зняла
Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора М.І. Черткова з
посади за численні зловживання. Знову громадівці почали будувати плани,
1

Сарбей В. Емський акт 1876 // Малий словник історії України. – К., 1997. – С. 145.
Ульяновський В. Син України… – С. 48.
Шандра В.В. Антонович і О. Ф. Кістяківський // Академія пам’яті професора Володимира
Антоновича. – К., 1994. – С. 191.
4
Дорошенко Д. Володимир Антонович. – Прага, 1942. – С. 85.
5
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сподіваючись на відміну закону про заборону української мови. Однак
терористичний замах і вбивство царя Олександра ІІ 1 березня (13.03. за н. ст.)
1881 р. призвели до нової реакції та посилення антиукраїнських гонінь.
В. Антонович зміцнюється в думці, що на теренах України за таких умов
можлива лише культурно-освітня діяльність. Тому він намагається не
вплутуватися в політичні акції нелегального характеру, сприймаючи спроби
свого залучення до них як провокацію1.
25 серпня (6 вересня за н. ст.) 1880 р. В. Антоновича обирають деканом
історико-філологічного факультету Київського університету св. Володимира, на
цій посаді він змінив В. Іконнікова і попрацював протягом трьох років. 27
жовтня (8 листопада за н. ст.) цього ж року В. Антоновича затвердили в чині
статського радника, а на початку 1882 р. нагородили орденом св. Володимира ІІІ
ступеня. У 1881 р. він очолив Історичне товариство Нестора Літописця. Учений
був одним із засновників «Киевской Старины», брав участь в усіх нарадах,
редагував і давав відгуки на матеріали, подавав власні статті та рецензії, добував
гроші на видання2.
Як зазначав М. Палієнко, «Киевская Старина» був першим в Україні
науковим історичним часописом, він виходив щомісяця в Києві в 1882–1906 рр.
російською мовою. Журнал значною мірою спрямовував розвиток історичної
науки, етнографії, фольклористики, літературознавства в Україні, тут
друкувалися дослідження провідних українських учених з різних аспектів
політичної, соціально-економічної, культурної історії України (переважно ХVІ–
ХІХ ст.), етнографії та краєзнавства, актові й наративні джерела, фольклорні
пам’ятки, критично-бібліографічні огляди історичної преси3.
Завдяки наполегливій праці, В. Антонович у 80-х рр. ХІХ ст. створив т.зв.
«Київську школу істориків» (історіографічна школа при Київському університеті
св. Володимира), яка підготувала поживний ґрунт для розвитку сучасної
української історичної науки. Зокрема, до неї належали такі відомі історики, як
Д. Багалій,
П. Голубовський,
Н. Молчановський,
М. Грушевський,
О. Грушевський, М. Довнар-Запольський, В. Данилевич, І. Лінниченко,
Д. Дорошенко, В. Базилевич, Н. Полонська-Василенко, П. Смирнов, П. Іванов,
О. Оглоблин тощо. В. Матях наголошує, що В. Антонович як професор
Київського університету св. Володимира протягом 1880–1890-х рр. провів
значну роботу щодо заохочення талановитої молоді до дослідницької діяльності
в галузі середньовічної історії України через залучення її до участі в
археографічних експедиціях, до праці в архівах, через добір за певним планом
тем для конкурсних і дипломних робіт, магістерських і докторських дисертацій,
рекомендації результатів їхніх наукових розробок до друку в провідних
наукових фахових виданнях («Киевская Старина», «Университетские известия»).
Зосереджуючись на широкому спектрі політичної і духовної історії та історії
соціальних відносин учні й послідовники В. Антоновича виступили
фундаторами власних наукових шкіл, відкривши тим самим нові напрями
дослідження української минувшини. Спільними для них були комплексність
дослідження, ґрунтовність джерельної бази та наукового апарату розробок,
глибоке і професійне проникнення в суть досліджуваної проблеми. Саме тому
1
2
3

Там само. – С. 48-49.
Ульяновський В. Син України… – С. 29, 71.
Палієнко М. «Киевская Старина» // Малий словник історії України. – К., 1997. – С. 196.
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творчий доробок представників створеної В. Антоновичем наукової школи став
воістину неоціненним внеском у вітчизняну історіографію, даючи всі підстави
вважати її першою національною школою досліджень історії України1.
Відомий вітчизняний історик і археограф Осип Гермайзе (у 1929 р. він був
репресований тоталітарною системою) назвав В.Антоновича першим
українським істориком без національної роздвоєності, притаманної його
попередникам (як, наприклад, М.Костомарову), істориком з ясною, хай і не
цілком правильною, концепцією спадкоємності історичного процесу в Україні:
«Національна і демократично-народницька концепція української історії;
обласництво і інтерес до внутрішньої історії... раціоналістичне і позитивістичне
витолкування історичних процесів, документалізм і точність в дослідженню та
ясність у формулюванню висновків – ось те нове, що вніс Антонович в нашу
історіографію. І до цього треба додати, історична цінність цього вкладу
збільшувалась іще тим, що... Антоновичу вдалося першому з українських
істориків оточити себе групою талановитих і працездатних дослідників, так що
іще за життя міг вже Антонович бачити живе продовження своєї роботи і своїх
бажань»2.
У 80-х рр. ХІХ ст. в особистому житті Володимира Антоновича відбуваються
кардинальні зміни, продовжуючи перебувати в офіційному церковному шлюбі з
Варварою Міхель (до її смерті в 1902 р.), він створює нову сім’ю, і близько
двадцяти років має за дружину Катерину Мельник. Ця жінка не тільки стала
йому надійною опорою на схилі літ, але після його смерті розпочала важку
працю по збереженню й популяризації пам’яті про вченого. Саме завдяки її
цілеспрямованості й наполегливості був виданий у 1932 р. перший том творів
В. Антоновича, але з незалежних від неї причин наступні вісім томів так і не
побачили світ. Навіть перебуваючи в окупованому гітлерівцями Києві Катерина
Миколаївна Мельник-Антонович відновила клопотання про видання творів
ученого. Його іменем був названий Головний історичний архів у Києві. Проте як
зазначає В. Ульяновський, і цього разу справу з виданням зрушити не вдалося.
Німецька адміністрація не надавала особливої ваги гуманітарним галузям, і вже
навесні 1942 р. більшість наукових інституцій цього напряму була закрита чи
реорганізована. Книги майже не видавалися. Утративши останню надію, не
витримавши злигоднів напівголодного життя, 12 січня 1942 р. помирає у віці 83
років3.
У 1885 р. відбувається остаточний розрив В. Антоновича зі своїм колишнім
колегою і соратником, а тепер непримиренним опонентом – М. Драгомановим –
через принципові розходження: 1) оцінка боротьби галицьких народників із
москвофілами: якщо В. Антонович її підтримував, то М. Драгоманов вважав її
зайвою й дуже шкідливою; 2) концепція майбутнього державного устрою
України: якщо В. Антонович виступав за південно-західнослов’янський
федералізм, то М. Драгоманов був рішуче проти; 3) оцінка діяльності
младогромадівських гуртків т.зв. «політиків»: якщо В. Антонович їх засуджував,
то його візаві – вітав; 4) значення російської літератури для української
1
Матях В.М. Антоновича Володимира Київська школа істориків // Енциклопедія історії
України: 5 т. – К., 2003. – Т. 1: А–В. – С. 108.
2
Гермайзе О. В.Б. Антонович в українській історіографії // Україна. – 1928. – № 5. – С. 3032.
3
Ульяновський В. Син України… – С. 17; Ульяновський В. Коментарі… – С. 744-749.
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інтелігенції: якщо В. Антонович оцінював її негативно, то М. Драгоманов –
позитивно1.
В. Ульяновський наголошує, що саме під впливом В. Антоновича «Стара
Громада» вирішила приділити головну увагу формуванню політичної свідомості
українства за допомогою культурно-освітньої діяльності. Громадівці
переконалися, що культурний рівень українського народу низький, тому
засвоєння соціально політичних ідей М. Драгоманова й, відповідно, політична
пропаганда неможливі в принципі. Зрозумівши, що політичне майбутнє за
молоддю та зважаючи на особливе значення українських організацій на місцях,
В. Антонович, скільки вистачало сил, працював у цьому напрямі, відвідуючи
громадівські гуртки в інших містах України2.
А. Синявський так описує загальне враження про візит В. Антоновича до
одеської «Громади»: «Справоздання В. Б. про становище української справи
заслуховувалися з таким захопленням, уважністю, в такій тиші, що, здавалося,
чути було, як б’ється пульс тих сердець, що об’єдналися тут коло
«божественного», як тоді шуткуючи казали, «Вчителя», щоб почути його
слово»3.
А слухачка Вищих жіночих курсів М. Беренштам-Кістяківська згадує
яскравий епізод, коли курсистки звернулися до вченого за порадою, що їм
зробити для народу, чи не варто діяти більш рішуче, він відповів: «Народні рухи
на загад не робляться, нарід можна тільки готувати до них, а як обставини
наспіють, то й найменшої зачіпки буде, щоб зайнялася революція… Наперед
знати, коли це може бути, не можна ніяк, треба тільки готувати матеріял та
творити в масах потрібний настрій»4.
В. Ульяновський зазначає, що наприкінці 1890 р. виникла ідея про
примирення галицьких українців із поляками задля спільних дій в австрійському
парламенті (т. зв. «нова ера»), у Києві її підтримали О. Кониський та
В. Антонович, у цьому ж контексті виникла думка про Товариство ім. Шевченка
з його подальшим перетворенням на Українську академію наук тощо. Однак
сподівання на успіх «нової ери» виявилися марними, тому що ні галичани, ні
громадівці її не сприйняли і, врешті-решт, проект примирення й
культурницького поступу провалився. Складними були й стосунки у київській
«Старій Громаді», через це неконфліктний В. Антонович змушений був вийти з
неї5.
У 1890 р. закінчився термін необхідної служби В. Антоновича (25 років),
однак його залишають професором Київського університету св. Володимира ще
на 5 років. Наприкінці 1890 – на початку 1891 р. вчений перебував у
закордонному науковому відрядженні (де намагався втілити в життя угоду між
галицькими народовцями і польсько-австрійськими політичними колами – «нова
ера»). Він відвідував Львів, Краків, Прагу, Відень, Грац, Лейбас, Загреб, Пешт,
Белград. Наприкінці 1891 р. В. Антонович отримав чергове підвищення чину в
1
Козирєв О. Ставлення В.Б. Антоновича до закордонної місії М.П. Драгоманова // Академія
пам’яті… – С. 165.
2
Ульяновський В. Син України… – С. 49.
3
Синявський А. З публіцистичної діяльності В.Б. Антоновича. Листування з
М.Ф. Комаровим // Україна. – 1928. – № 5. – С. 82.
4
Беренштам-Кістяківська М. Українські гуртки в Київі другої половини 1880-х та початку
1890-х років // За сто літ. – К., 1928. – Кн. 3. – С. 209.
5
Ульяновський В. Син України… – С. 51-52.
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табелі про ранги – став дійсним статським радником. 1895 рік був ювілейним
для нього, Київський університет св. Володимира урочисто відзначив 25-ліття
викладацької і наукової праці професора в Alma mater. На честь цієї знаменної
події з подання попечителя Київського навчального округу, затвердженого
міністром народної освіти Деляновим, В. Антонович був удостоєний звання
заслуженого ординарного професора. В. Ульяновський зауважує, що вчений
просив залишити його при університеті у званні професора (згідно з тогочасним
законодавством після 30 років служби професори звільнялися), і в листопаді
міністр дав згоду, тому В. Антонович продовжував епізодичне читання
спецкурсів, відмовившись від обов’язкових курсів історії Русі. У зв’язку з
погіршенням стану здоров’я у січні-травні 1897 р. В. Антонович виїздив до Італії
на лікування, одночасно отримавши наукове відрядження для праці у
ватиканських архівах. Після повернення до Києва вчений постійно хворів, вже
не мав сил викладати і тому майже весь час перебував удома. У 1902 р.
Російська імператорська академія обрала його своїм членом-кореспондентом. У
січні 1903 р. царська вдала востаннє відзначила його заслуги, нагородивши
орденом Станіслава І ступеня1.
Попри хворобу й ослаблений фізичний стан організму В. Антонович не
полишає своєї участі в політичному житті. Так, саме в цей час, як наголошує
В. Ульяновський, він спільно з О. Кониським обмірковував ідею створення
організації, яка б змогла знову поєднати розрізнений український рух та його
чільних діячів, і при цьому вона мала базуватися на безпартійному принципі.
Нарешті, всеукраїнський з’їзд був скликаний у 1897 р., тут і виникла таємна
організація, що згодом дістала назву Товариство українських поступовців (ТУП),
а на перших же її зборах В. Антонович був обраний почесним членом – це стало
вагомим свідченням його авторитету2.
О. Лотоцький наголошував, що ця організація розпочала виконувати
подвійне завдання, і як осередок української культурно-національної праці в
умовах Російської імперії, і як лабораторія соціально-політичної думки, а
найголовніше те, що в обох цих напрямах практичний розум та широкий
політичний світогляд Антоновича прислужилися найбільше для її успішної
діяльності3.
Офіційна назва цього осередку звучала так: Загальна Українська безпартійна
демократична організація. Її головна мета – згуртувати всіх українських діячів в
одній політичній структурі. І це завдання мінімум, її ініціаторам (В. Антоновичу
і О. Кониському) вдалося втілити у життя, до неї приєдналися всі Громади, що
існували в 20 містах України. У 1904 р. вона перетворилася на Українську
демократичну партію, яка, згодом об’єднавшись із Українською радикальною
партією, утворила в 1905 р. Українську демократично-радикальну партію
(УДРП). На початку 1908 р. УДРП розпалася, а її члени утворили ТУП (1908–
1917 рр.). У березні 1917 р. ТУП змінило назву організації на Союз українських
автономістів-федералістів (СУАФ). У свою чергу, у червні 1917 р. СУАФ було
перетворено на Українську партію соціалістів-федералістів (УПСФ)4. УПСФ
1

Ульяновський В. Син України… – С. 29-31, 55.
Там само. – С. 54.
Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава, 1933. – Т. 2. – С. 172.
4
Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України. Вид. в 3 т. – К., 1993. – Т. 1. – С. 203;
Т. 3. – С. 403-405.
2
3
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брала активну участь у подіях Національно-визвольного руху 1917–1921 рр., і те,
що біля її джерел перебував В. Антонович, свідчить, що ті зерна, які він вкинув у
поживний ґрунт, дали гарний врожай, але зібрали його не українці, а росіяни,
поляки, румуни, чехи. Проте це не його провина, а вина «землячків-малоросів»,
які не уявляли свого життя без демократичної чи радянської Росії і загубили не
тільки українську державність, а й мільйони українців…
Але це ще буде, а поки важко хворий В. Антонович у 1905 р. на прохання
УДРП, а офіційно – за дорученням історично-філологічного факультету
Київського університету св. Володимира, підготував записку в справі обмежень
української мови та з вимогою відміни закону 1876 р. (Емський указ). У цій
праці В. Антоновича, написаній ним за декілька років до смерті, відобразився
весь його гігантський науковий потенціал і вміння вести дискусію з
супротивниками в підцензурному форматі. На закид опонентів, що
малоросійської мови не існує, що це лише діалект загальноросійської мови і
задум створити малоросійську літературу є спробою нікчемних людей, яка не
має ніякого майбуття, вчений відповідає: «Есть ли малорусская речь – язык,
наречие, говор или диалект, не беремся судить; это вопрос спорный, и
назначение ранга, к которому следует отнести эту речь, охотно предоставляем
филологам-специалистам по славяноведению; но для нас несомненно то, что на
этом говоре или наречии говорит много миллионов народа, что, при изгнании
семейной речи из церкви, школы и даже из книги, народ задерживается в своем
развитии, быстро забывает приобретенное в школе, с трудом приобщается к
культурной жизни и, в лучшем случае, теряет много времени на усвоение
знаний, преподносимых ему в форме не вполне понятной и привычной»1. На
твердження опонентів, що малоросійська література не потрібна, В. Антонович
заявляє: «Насколько нужна малорусская литература для интеллигенции, об этом
можно спорить, вести научную и литературную полемику, но странно решать
дело запретом, пока есть люди, желающие писать и читать книги на данном
языке. Вопрос этот может решить лишь самая жизнь. Если действительно
существование малорусской литературы окажется излишним, то она сама собой
прекратится: никто не станет писать и издавать книг, которые останутся без
читателей и покупателей; если же малорусская интеллигенция действительно
нуждается в своей литературе, то никакое запрещение не в состоянии
уничтожить этой нужды, оно лишь вносит мотивы ненужного раздражения и
ставит обывателей в несколько унизительное положение, подвергая их
культурные потребности предусмотрению посторонней опеки»2
В. Ульяновський зауважує, що невідомо, чи була прийнята і затверджена
Київським університетом св. Володимира ця записка і чи надсилалася вона до
Санкт-Петербурга. Хоча 17 жовтня 1905 р. делегація в складі О. Лотоцького,
О. Русова та А. Снарського домоглася прийому у С. Вітте і той, у свою чергу,
пообіцяв посприяти справі й вже 24 листопада 1905 р. були оприлюднені нові
правила щодо вживання української мови у друці3.
Отже, ми впевнені, що праця В. Антоновича у справі зняття обмежень щодо
вживання української мови посприяла вирішенню цієї складної проблеми, а те,
що вчений, немічний фізично, але сильний своїм національно-звитяжним духом,
1
2
3

Антонович В.Б. Моя сповідь… – С. 154.
Там само. – С. 155.
Ульяновський В. Коментарі… – С. 760.
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активно долучився до неї – свідчить не лише про його патріотизм і
професіоналізм, а й те, що його слова завжди опиралися на вчинки.
Помер В. Антонович у Києві 8 березня (21. 03. за н. ст.) 1908 р.
В. Ульяновський зазначає, що останню шану Синові України віддати належним
чином не вдалося, поліція заборонила будь-які урочистості, навіть прощальні
слова над могилою, лише в церкві учні, колеги, соратники та шанувальники
В. Антоновича змогли згадати його добре ім’я; чудову промову, яка була потім
опублікована, виголосив М. Грушевський. Численні некрологи та посмертні
згадки в пресі піднесли перед українською громадою роль і значення
В. Антоновича. Так, львівська газета «Діло» писала: «Наш нарід поніс болючу
втрату. Не стало між живими одного з найбільших Українців в
поШевченківській добі… Володимир Антонович – то один з головних
репрезентантів відродження української ідеї… Пером тобі рідна земля, яку ти
так дуже, так сильно полюбив – Великий Отамане! Поклін доземний Твоїй
памяти від усіх синів України! Живе українська Мати!»1
Розповідаючи про Володимира Антоновича як про видатного громадськополітичного діяча, славетного вченого, археографа, археолога, історика,
географа тощо і знаного педагога, ми залишили осторонь його етнографічну
діяльність. Він був справжнім Титаном українського національного Відродження
в ІІ пол. ХІХ – на початку ХХ ст. і стояв біля витоків української (хочемо
наголосити, саме української за своєю сутністю, а не малоросійської чи
великоросійської) археографії, історіографії, археології, антропології, етнографії,
етнології, історичної географії, фольклористики і нумізматики. Як уже
зазначалося вище, В. Антонович був, головним чином, істориком, і його
величезною заслугою є те, що саме він створив київську історичну школу, але,
будучи людиною різнобічних інтересів, учений відповідально ставився і до
фольклорно-етнографічних досліджень, а якщо врахувати те, що саме із
зацікавленості українським побутом, звичаями, традиціями, усною народною
творчістю почав формуватися національно-патріотичний світогляд тоді ще
юнака, його хлопоманські переконання, то вони відіграли дуже важливу роль у
становленні майбутнього вченого і громадянина.
У 1874–1875 рр. під редакцією В. Антоновича і М. Драгоманова вийшли
друком два випуски збірника «Исторические песни малорусского народа» (1-й
том і перша частина 2-го тому). Поява цієї праці стала визначним явищем у
розвитку української фольклористики. Дуже цікава історія створення цієї
важливої роботи. Так, М. Грушевський писав, що київська «Громада», яка була
ініціатором видання цих пісень, хотіла мати історію української минувшини
автентичну, вільну від усяких фальсифікатів, добре науково зроблену,
перевірену і пояснену найкращими своїми силами. Через те цю роботу доручили
найбільш авторитетним на той час – В. Антоновичу і М. Драгоманову2.
Д. Дорошенко писав: «Праця почалася з 1869 р., була поділена між обома в
той спосіб, що Антонович виясняв історичний підклад пісень, себ-то ті події і

1

Ульяновський В. Син України… – С. 31-32.
Грушевський М.С. П’ятдесят літ «Исторических песен малорусского народа» Антоновича і
Драгоманова // Україна. – 1924. – Кн. 1-2. – С. 97.
2
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обставини серед яких зложено ту чи іншу пісню, а Драгоманов зводив різні
варіанти докупи й давав до них пояснення з чисто фольклорного погляду»1.
Як було зазначено укладачами в передмові до збірника, велика кількість
історичних пісень уже сама по собі становить одну з характерних особливостей
української народної поезії. Але щоб повністю оцінити це величезне народне
надбання, то відчувалася нагальна потреба щодо їх систематизації (пісні були
розкидані по багатьох збірниках, а деякі з них уже стали бібліографічною
рідкістю), звірення і зведення численних текстів та варіантів пісень, уміння
віднайти зерно історичної правди, і головне – необхідність критичного підходу, а
саме: вміння відокремити, що є справжнім народним витвором, а що – лише
фальсифікацією чи пізнішим нашаруванням іншої історичної епохи. Тільки після
такої копіткої й прискіпливої праці українська народна історична поезія була б
зрозумілою й стала б надійним джерелом для вивчення історії нації, а потім буде
оцінена й могутня творча наснага самого українського народу, який не тільки її
створив, а й зберігав у колективній пам’яті протягом багатьох століть2.
В. Антонович і М. Драгоманов з честю справилися з поставленим важким і
відповідальним завданням. Сам термін «історичні пісні» вони трактували дещо
інакше, в більш широкому форматі, ніж розуміли його інші укладачі та видавці
українського фольклору. Дослідники усвідомлювали, що згадувані в піснях
історичні події, факти та особи будуть зрозумілими тільки в зв’язку з усією
обстановкою, що їх оточувала, і що вони – лише зовнішній прояв тих глибинних
процесів, які відбувалися в народному житті. Ось тому автори, видаючи свій
збірник під звичайною, хоча й не зовсім точною назвою «Исторические песни
малорусского народа», залучили до нього всі ті пісні, у яких віддзеркалювалися
зміни суспільного ладу українського народу та які відобразили на собі його
минуле, економіку, культуру, традиції, звичаї, вірування, побут і сімейне життя.
В. Антонович і М. Драгоманов здійснили велику й наполегливу працю й досягли
в цьому визначного успіху, щоб відібрати з друкованих і рукописних збірників
саме ті історичні пісні (неважливо, як вони називаються за формою – колядки,
щедрівки, гаївки, думи тощо), за допомогою яких вони отримали справжню
поетичну історію суспільних явищ на теренах України, починаючи з ІХ по
XVII ст. Саме тому автори-упорядники зазначали, що багатство такого роду
пісень, чіткість, яскравість, із якою збереглись у них риси величезного проміжку
історії, тим більше вражає, що всі ці пісні були записані в ХІХ ст. і всі вони
збереглися в пам’яті неосвіченого сільського населення3.
Визначальна риса збірки – історичність (лише деякі пісні залишені авторами
без приміток). Залучаючи великий фактичний матеріал (хроніки, історичні
праці), укладачі створили перед читачем правдиву й цілісну картину епохи, у
якій виникла і склалася та чи інша пісня. Також однією з характерних рис праці є
критичність. Зокрема відомий вчений А. Лобода писав, що видаючи свої пісні,
редактори одними з перших приклали нову влучну систему верифікації
пісенного матеріалу і підготовки до друкування важливих пам’яток українського
фольклору. Вони критично перевірили і відкинули велику кількість
1
Дорошенко Д. Володимир Антонович, його життя й наукова та громадська діяльність. –
Прага, 1942. – С. 134.
2
Исторические песни Малорусского народа с объяснениями Владимира Антоновича и
Михаила Драгоманова. – К., 1874. – Т. 1. – С. ІІ.
3
Там само. – С. ІІІ-ІV.
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сфальсифікованих творів, що почали активно видаватися після «Запорожской
Старины» І. Срезневського і декого з інших1.
Як зазначав Д. Дорошенко, видання «Исторических песен…» викликало
загальну увагу вченого світу як у Росії, так і за її межами. Англійські,
французькі, німецькі та італійські вчені писали про нього як про велику подію в
науці, а знаменитий французький історик Альфред Рембо висловив думку з
приводу виходу збірки дум, що в київських виданнях збираються докупи menibra
disiecta української національності2.
Отже, двотомна збірка «Исторические песни малорусского народа» стала
визначною подією в науковому світі й виявилася визначним внеском у вивчення
українського фольклору, і як підкреслив А. Лобода, – це незамінний підручник
для тих, хто працює над українською народною словесністю3. Саме тому ця
праця була високо оцінена також і офіційною наукою. Так, Імператорська
Російська академія наук присудила за перший том «Исторических песен
малорусского народа» В. Антоновичу і М. Драгоманову престижну Уварівську
премію4.
У 1877 р. у Санкт-Петербурзі побачила світ дуже цікава й своєрідна праця
В.Б. Антоновича «Колдовство. Документы – процессы – исследования». А в
1905 р. її переклав українською і видав у Львові Володимир Гнатюк, відомий
вітчизняний фольклорист, етнограф і громадський діяч. У передмові до неї він
зазначав, що хоч праця професора Володимира Антоновича написана й
надрукована давно, її значення не зменшилося й досі, не лише завдяки тому, що
вона базується на документах, а й тому, що нині не проводилося досліджень у
цьому напрямі, зокрема в Галичині не зроблено в тій сфері науки нічого5.
Ось тому В. Гнатюк переклав і тиражував цю розвідку вченого, бажаючи
зацікавити широкі кола читачів незвичною, оригінальною й актуальною темою і
так спонукати бажаючих до збирання й опрацювання відповідних матеріалів.
Павло Чубинський у рецензії на працю В. Антоновича писав, що, базуючись
на документах міських та магістерських судів Південно-Західного краю (72
акти), це дослідження дає великий матеріал для характеристики вірувань та
забобонів місцевого населення. А порівнюючи юридичні акти ХVIII ст. та
сучасні етнографічні матеріали рецензент зауважував, що ті ж забобони та
вірування в таємничі сили природи існують і зараз, бо народ і тепер вірить у
можливість принесення користі чи зла вживанням деяких предметів тими чи
іншими засобами6.
У своєму науковому дослідженні автор зазначає, що на противагу Західній
Європі, в тому числі і католицькій Польщі, де відбувалося жорстоке
переслідування чарівництва і чаклунства (страшні тортури, мордування і
жахлива смерть на інквізиторських вогнищах підозрюваних у магії), на території
України цього фанатизму не існувало. «Хоча, – як пише В. Антонович, – в
Магдебурзькому праві, за котрим керувалися південно-російські міста, і були
зазначені суворі покарання за чаклунство, але на практиці ці суворі
1
Лобода А. Праці Антоновича по етнографії та літературі // Записки Українського
наукового товариства в Києві. – К., 1908. – Т. 3. – С. 28.
2
Дорошенко Д. В. Антонович… – С. 28.
3
Лобода А. Праці Антоновича… – С. 27.
4
Ульяновський В. Син України… – С. 70.
5
Антонович В. Чари на Україні. Переклав Володимир Гнатюк. – Львів, 1905. – С. 3.
6
Антонович В.Б. Колдовство. Документы – процессы – исследования. – СПб., 1877. – С. 1.
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законоположення не знаходили майже ніякого примінення». Тільки за умови
виступу проти чаклуна особи шляхетного стану покарання дійсно було тяжким,
але не жорстоким1.
В. Антонович розкриває коріння цього парадоксу, справедливо вказуючи на
те, що насправді причиною відносної м’якості вироків магістерських та міських
суддів був не стільки їхній гуманний настрій, скільки відсутність тих
демонологічних уявлень, котрі в Західній і Центральній Європі викликали
фанатичне й шалене переслідування т.зв. відьом і чарівників. Допускаючи
можливість магічного і таємничого чаклунського впливу на побутові
повсякчасні обставини життя, народна думка не шукала першопричин цих діянь
у відносинах зі злим духом. Отже, на думку вченого, демонологія не тільки не
була розвинена як комплекс систематичних уявлень, а й до самого кінця
XVIII ст., судячи з матеріалів судових процесів, зовсім не існувала в народному
уявленні, навіть у вигляді якихось примарних і неясних забобонів, пов’язаних
саме з чаклунством2.
В. Антонович у своїй праці підкреслював, що народний погляд на чаклунство
був не демонологічний, а виключно пантеїстичний. Допускаючи існування в
навколишній природі сил і законів, невідомих широкому загалу людей, народ
розмірковував, що багато з цих законів відомі особам, які тими чи іншими
способами дізналися про них. Учений відзначив, що саме по собі знання
таємничих сил природи не уявлялося справою гріховною чи ворожою
релігійному вченню, і якщо вже розпочинався процес, то судді не переслідували
звинуваченого за сам факт володіння чи вживання магічного засобу, а
намагалися відзначити, був він використаний на користь чи на горе іншій особі, і
лише в другому випадку вони судили справу з погляду цивільного права та
визначали покарання, враховуючи розмір заподіяного лиха3.
В. Антонович, опрацювавши велику кількість юридичних документів (як уже
зазначалося – 72 акти), виявив найголовніші напрями діяльності чаклунів: поперше, матеріали, які свідчать про посягання чарівників на життя, здоров’я і
розум людей, а також виліковування ними за допомогою магічних засобів різних
хвороб (найбільший масив справ); по-друге, підтверджені факти, які
беззаперечно доводять застосування чаклунства з метою здобуття кохання чи
його запобігання; по-третє, докази, які свідчать про заподіяння користі чи шкоди
господарству і ремеслу; по-четверте, свідчення, які вказують на застосування
чарівництва в різноманітних справах; по-п’яте, чаклунство, яке задіяли обидві
сторони в судових процесах4.
В. Антонович звертав увагу на предмети чарівництва та їх застосування. При
цьому він зауважував, що таємнича сила має бути в таких предметах чи діях, які
вражають уяву своєю особливістю, рідкістю, оригінальністю, чи у звичайних
речах і діях, але котрі, як міркували, отримали таємничу силу від співставлення з
іншими незвичайними засобами, чи то в результаті виконання над ними різних
дій, хоч і звичайних, але у зворотному порядку5.

1

Там само. – С. 6.
Там само. – С. 6.
Там само. – С. 7-8.
4
Там само. – С. 10.
5
Там само. – С. 35.
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Автор підкреслював, що, окрім того, всі таємничі засоби й дії набували
незвичайної магічної сили лише тоді, коли чарівник вживав формули особливих
замовлянь, заклинань, нашіптувань, котрі, у свою чергу, здатні були направити
саме ці засоби на досягнення мети, до якої прагнув чаклун1.
Таким чином, як зазначав А. Лобода, наукова праця В. Антоновича є вагомим
внеском у дослідження української демонології, народних забобонів і охоплює
собою рясну низку справ про чаклунство, які він добув із книг міських і
магістерських судів нашого краю з 1700 до 1768 рр.2 За цю працю Імператорське
Російське Географічне товариство нагородило дослідника почесною срібною
медаллю3.
В етнографічному доробку В. Антоновича також є стаття «Три національні
типи народні», яка вперше була надрукована українською мовою за підписом
Низенко в галицькому часопису «Правда» за 1888 р. (Рочник ХІV, Випуск 3).
В. Ульяновський наголошує, що вона вважається частиною конспекту лекцій
ученого з української антропології та етнографії. Так, за спогадами слухачів цих
лекцій, їх читав професор упродовж 1880-х і до середини 1890-х рр. на
приватних квартирах для окремих груп бажаючих. Про них є свідчення в
мемуарах К. Мельник, М. Бернштам-Кістяківської, С. Єгунової-Щербини,
А. Синівського, О. Лотоцького, С. Шелухіна тощо4.
Зокрема Сергій Шелухін у 1926 р. згадував, що 1887 р. вони склали конспект
лекцій В. Антоновича з антропології й етнографії, які професор читав у
таємному українському університеті групам по 4–5 слухачів; обробивши цей
конспект і узгодивши його текст з викладачем, він вирішив надрукувати
остаточний варіант у Галичині через Івана Франка, проте через ускладнення, які
виникли в стосунках Київської громади з І. Франком, був змушений передати цю
статтю Олександру Кониському для публікації в журналі «Правда», де її, врештірешт, і було надруковано, але без зазначення авторства В. Антоновича.
С. Шелухін зазначав, що в своїх лекціях учений постійно наголошував про
неможливість федерації України з Росією, оскільки це було б протиприродним
явищем – українці й росіяни, на його думку, настільки різні, що навіть політично
їм треба жити окремими державними організмами. Також мемуарист писав:
«Висновки його розходилися з Драгомановою федерацією. Вовк був сею працею
Антоновича незадоволений і про се мені в 1906 році казав із серцем, що не треба
було друкувати її.., а й іншим драгоманівцям самостійництво Антоновича не
давало спокою»5.
Учений В. Ульяновський вважає, що, як на сьогодні, матеріали статті та її
аргументація явно застаріли, і вони почасти повторюють подібні праці
М. Костомарова6. Дозволимо собі не погодитися з шановним колегою. Так, будьяка наукова праця з часом втрачає свою актуальність і цінність, проте її
наповнення, фактаж, методи і засадничі авторські положення залишаються
безцінними. Також, дякуючи їй, ми можемо порівняти, яким був стан
досліджуваної проблематики в кінці ХІХ ст. і яким є зараз, етнічні
1

Там само. – С. 40.
Лобода А. Праці Антоновича по етнографії… – С. 27.
Ульяновський В. Син України… – С. 70.
4
Ульяновський В. Коментарі… – С. 754.
5
Шелухин С. Українство 80-х років і мої зносини з Ів. Франком // Літературно-науковий
вісник. – Львів, 1926. – Т. Х. – Кн. VII-VIII. – С. 272-273.
6
Ульяновський В. Коментарі… – С. 755.
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характеристики українців, поляків і росіян того історичного періоду з сучасною
добою.
Спочатку В. Антонович розкриває завдання своєї розвідки і дає визначення
таким поняттям як «національність», «нація», «нарід»: «Здіймаємо річ про
українсько-руську, польську і великоруську національність, властиво про те, чим
вони одна від одної відрізняються. З’ясуємо спершу: що таке національність. За
національність треба вважати суму таких прикмет, якими одна група людности
відрізняється від цілого ряду інших груп. Прикмети бувають двох родів: одні
прирожені людям, спадкові, що залежать від складу раси, від впливу природи
місцевої; їх можна знайти стежкою антропологічною, дослідом з анатомії та
фізіології чоловіка. Другі прикмети здобуваються вихованням і залежать від
вишини розвитку культури та від минулого життя народу, себто від його історії.
Сума таких прикмет виявляє нам етнографічну індивідуальність, окрему
національність. Сливе, що в усіх сучасних розправах про національність, як на
найголовніші прикмети окремности, що можуть дати право на самостійний
розвиток, указують на мову, на побут, на характер національний та інше. Нема
що й казати, що, наприклад, мова є вельми значною прикметою національности;
а проте не можна її вважати за найголовнішу: не вона перша річ, щоб розпізнати
національність… Нація – це група людей рідних і близьких між собою натурою,
хистом, вдачею, дотепом, вдатністю, темпераментом. В оцій близькості і ріднині
треба спостерігати дві речі: – одну – ті осібності та відміни, якими сама природа
наділила людей, з якими чоловік починає життя своє, як з прироженим, з своїм
власним; другу – се ті осібності, що з’явились і виросли на грунті перших не самі
по собі, а вироблено їх історією нації, її культурною і історичним вихованням.
Вони більш чи менш бувають оригінальні і залежать від того: чи щасливо, чи
безталанно переходила історія нації… Коли в звичайній розмові вживаємо ми
слово нарід, так розуміємо зовнішні прикмет його: мову, віру, звичаї і т. ін. Отже
ці прикмети завжди залежать від прикмет, чи причин глибших, внутрішніх.
Перед нами три споріднені нації, що історія поселила їх одну попліч одної, а інде
і одну між одною: вони одна на одну мали вплив, що відбився на кожній з них
більше чи менше: ведемо річі про русинів, великоросів, або москалів і поляків.
Всі вони слов’яни; але ж від впливу і примусу всяких обставин – географічних,
історичних і інших, вони так порізнились між собою, що тепер мають більше
різного, свого власного, аніж схожого, однакового, спільного. Запевнимось в
цьому, рівняючи їх. Русини опинилися в обставинах доволі оригінальних: з двох
сусідів ні один, а найпаче той, що на півночі, не хоче признати їх за окремого
індивідуума етнографічного; в Австрії поляки кажуть, хоч тепер вже не всі, що
русини ніщо більш, як різновидність поляків; в Росії москалі правлять, що
русини тільки вітка великоросів. Тим-то нам зручніше буде збирати прикмети
нашої українсько-руської або просто руської національності, рівняючи їх до
прикмет наших сусідів – братів»1.
Потім учений розглядає антропологічні відмінності українців, поляків і
росіян, зауважуючи, що вони досить суттєві і різняться між собою формою
черепа, кольором шкіри, очей, волосся тощо2.
Найбільш детально В. Антонович розглядає етнографічні та етнопсихологічні
(ментальні) особливості характерів трьох слов’янських народів. На його думку,
1
2

Антонович В.Б. Моя сповідь… – С. 90-92.
Там само. – С. 92-94.
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за етнічним психотипом більшість росіян – флегматики, тоді як серед поляків
переважають сангвініки, а серед українців – меланхоліки. Тому вчений
наголошує: «Отже ж і різниці в інервації, в особистім, в громадськім, в
суспільнім життю цих трьох народів залежать від різниць, зараз наведених нами.
Найвиразніше характер народній показується в звичаях. Звичай – це те, як
чоловік живе, як він поводиться з людьми, як відноситься до них, як він
орієнтується в усяких обставинах життя. На малій чулості москаля засновані
його прямота і грубіянство; він не вважає на те, щоб там когось не зачепити, не
образити; він, міряючи усе на власну мірку, гадає, що і всі інші люди, так само
як і він, повинні бути необразливими. А щоб образити кого-небудь, москалеві
треба більше враження надати; оце і є джерело непоштивості і грубіянських
відносин москаля. В суспільності польській через велику нервову чулість
виробляється характер відносин такий: кожен поляк без жодного лихого заміру
силкується вдавати з себе найкращого, і тим самим вказує на те, чого в інших
людях бракує: кожен поляк силкується показатись ліпшим, ніж він є справді і
звернути на себе найбільшу увагу у всіх. Оце силкування малюватися, оця пиха
цілком залежить від потреби нерви свої задовольнити враженням безпосереднім.
Русин не вміє зразу відповісти на роздразнення; він відповідатиме на нього за
день, за тиждень, або що за те ж увесь той час почуватиме враження. Тим-то в
характері русина з'являється сумирність, гумор і нещирість. Гумор виробляє у
нього поривання спинити і відіпхнути від себе яку-будь прикрість; тим-то
чоловік пильнує в прикрості знайти що-будь смішне, глумливе і тим чином хоч
трохи зменшити недобре враження»1.
В. Антонович вважає, що найкраще розкривається характер народу в тих
політичних ідеалах, які він при відповідних обставинах намагається реалізувати:
«Великоруси охочі слухати тільки авторитету і слухати абсолютно,
безперечно. Вони проти авторитету не тільки не мають нічого незгідного,
суперечного, а навпаки, ще знаходить таку підлеглість дуже потрібною,
пожиточною і корисною. Русини мають інший ідеал – це правда, правдивість,
громадська рівноправність. Такий ідеал вбачається в стародавнім вічі, в
козацькій раді, в Запоріжжі, де члени мали повну волю і рівноправність – всі
були однакові й рівні. Поляки об'явились прихильниками ідеї аристократизму:
вироблена ними суспільність була аристократичною»2.
Науковець професійно аналізує етнічні особливості українців, поляків і
росіян у родинно-побутових, господарчих, релігійних відносинах, у будівництві,
мистецтві (живопис, орнаментика, танці), науці й літературі3. А на завершення
він робить такі висновки: «Народній характер складається з якостей
природжених і вжитих культурою. Звісна річ, що в характері кожного народу
єсть якості, як бажані, так і не бажані, як позитивні, так і негативні. Ніяка
культура не в силі знищити природжених якостей, але ж мета всякої культури
повинна бути в тім, що культура матиме вплив на характер народу, що дасть
спроможність розвинутись бажаним, позитивним якостям і одведе відповідне
місце для якостей небажаних, негативних. З тих психічних якостей русина, які
здаються авторові ідеальними, позитивного характеру – це етичний критерій.
Етика – річ вселюдська, тільки етика у різних народів складається неоднаково,
1
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різно. В заснові етики в усіх народів покладено невиводне шукання того, як то
по правді, як не по правді, що таке правда, а що кривда. Українець-русин вважає
за етичне все те, що справедливо. У великоруса виступний етичний пункт сила;
він поперед усього звертає увагу на те, чи факт дужий чи не дужий. У поляків
виступний пункт – приємність, любість: коли який-небудь факт приємний – він
повинен бути, а прикрий – не повинен. Етика в суспільнім життю – це одна з
найголовніших заснов людського життя, поводження і на останку добробуту»1.
Отже, проаналізована праця залишається актуальною і на початку третього
тисячоліття, тому що підтверджує окремішність українців від росіян і від
поляків. Ми твердо переконані, що тільки власна національна держава допоможе
українцям зберегти свою етнічну ідентичність, а якщо в силу тих чи інших
причин ми знову приєднаємося до Росії (у форматі федерації чи конфедерації,
нема різниці), то нас чекає поступова деградація як нації і, врешті-решт, повна
асиміляція (розчинення у російському суперетносі, як колись уже трапилося з
псково-новгородцями) і зникнення українського народу як окремої етнічної
спільноти на планеті Земля.
Підсумовуючи наше дослідження, ми хочемо також навести свідчення
сучасників і дослідників життя й діяльності В. Антоновича щодо його місця в
громадсько-політичному українському суспільстві у ІІ пол. ХІХ – на початку
ХХ ст.
Так, історик Борис Крупницький наголошував: «Це не тип революціонера, а
радше вже культурника-поступовця, народника і демократа з ідеєю
демократичної рівності і політичної свободи. Своїм народницьким світоглядом
він наближався до Костомарова, але ідеологічні основи у них різні: на зміну
романтикові прийшов в особі Антоновича реаліст. Була це хоч і не революційна,
та дуже вперта і витримана натура з величезним запасом енергії, з умінням
систематично підходити до справ і добре їх організувати, а головно, з
самостійною думкою, зі здібністю знаходити свій власний шлях»2. На думку
вченого, він через Київську Громаду «тримав під своїм впливом взагалі
український політичний і культурний рух в межах Російської імперії», важливу
роль він грав і серед галичан, намагаючись «вибороти Східній Галичині
становище українського П'ємонту, духової батьківщини для цілого українства»3.
Дмитро Дорошенко стверджував, що зі свого помешкання на вулиці
Жилянській В. Антонович «керував фактично цілим українським рухом
протягом останніх десятиліть ХІХ віку, і його впливи сягали далеко поза межі
України Наддніпрянської, аж до Львова й Чернівців»4.
А Василь Доманицький (історик, літературознавець, публіцист, політичний
діяч) зазначав: «Можна з певністю сказати, що ніяка, мабуть, справа, коли тільки
вона була чимсь важна або доторкалася якогось більшого гуртка українців, не
минала без того, щоб в їй не брав участі, не дав допомоги чи поради Володимир
Боніфатійович, і завжди з надзвичайною скромністю, ніколи не висовуючи своєї
особи наперед»5.

1

Там само. – С. 101.
Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії України. – Мюнхен, 1959. – С. 91.
Там само. – С. 92.
4
Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле. – Вінніпег, 1949. – С. 98.
5
Доманицький В. Володимир Антонович // Нова Громада. – 1906. – № 9. – С. 45.
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Разом з тим, перебуваючи під постійним контролем царських чиновників і
зазнаючи анонімних звинувачень з боку своїх супротивників, які надходили до
поліції і жандармерії, В. Антонович змушений був вести подвійне життя, а у
своїх друкованих наукових і публіцистичних працях був завжди стриманий і
нейтрально налаштований до Російської імперії та її політики, і тільки наодинці
зі своїми побратимами він міг бути відвертим.
Так, його учень Іван Лінниченко згадував: «За ним постоянно и упорно
следили, вскрывали его переписку, вызывали его для объяснений куда следует,
подсылали к нему ловких агентов, выдававших себя то за ярых украинофилов, то
за делегатов Ржонда. И он жил вечно под страхом репрессий, тяжелых и
обидных объяснений, высылки из обстановки, в которой только и мог работать
на пользу той цели, которой он всецело отдался. И это сделало его крайне
скрытным, уклончивым, осторожным в писательстве, личных разговорах и
лекциях университетских и публичных, – для последних он, если не мог от них
отказаться, выбирал темы самые безобидные, в которых самая придирчивая
критика не могла бы найти материала для обвинения в тайных замыслах»1.
Лише в колі своїх друзів і однодумців В. Антонович був самим собою. З
цього приводу видатний український вчений і політичний діяч Сергій Єфремов
писав: «Стіни історичного будиночка на розі Кузнечної й Жилянської бачили в
собі і збори представників од усієї України, і студентські загальні зібрання, і тихі
наради центрального органа, що потім директивами розходилися по громадах і
керували їхньою роботою. Тут Антонович був справді, можна сказати, «мужем
совіта», і часто навіть найбільш заплутані справи знаходили щасливий кінець,
коли їх торкався Антонович своїм ясним, тверезим розумом, послідовною
логікою і вмінням просто підходити до найтяжчих завдань»2.
Проте з часом, коли в українському громадському русі відбулася зміна
поколінь, і на політичну арену вийшла агресивно налаштована молодь, то до
В. Антоновича і його діяльності почали ставитися досить критично. Тому
В. Ульяновський зауважує: «Але вже наприкінці 1880-х – у 1890-х роках, коли
почали поставати радикальні угруповання молоді, а Володимир Боніфатійович
дедалі втрачав свою енергійність, із цього табору почали лунати голоси про
млявість, інертність, культурницький ухил Антоновича. Його методи діяльності
та провідні ідеї були засуджені, а він сам кваліфікувався як дорогоцінна, але все
ж реліквія старого українства. Ця думка найбільш емоційно була сформульована
М.П. Драгомановим та підтримувалася його послідовниками. Антонович
публічно не вступав у полеміку, поступово відходили з життя його соратники, і
стало зовсім нікому спростувати такі принизливі оцінки. Лише в кількох
споминах про вже покійного Антоновича висловлювався жаль, що опоненти
його фактично просто не знали»3.
Час розставив усе по своїх місцях. Визначний український громадськополітичний діяч, письменник і публіцист Олександр Лотоцький наголошував, що
В. Антонович був «реальним і далекоглядним політиком, для чого служили йому
і природний хист, і історичний досвід ученого, і розважлива думка над
сучасними подіями. Щодо перспектив української справи в самій Росії В. Б. мав
1

Линниченко И.А. Речи и поминки. – Одесса, 1914. – С. 259.
Єфремов С. Перед судом власної совісті. Громадська і політична робота В. Антоновича //
Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – К., 1925. – Кн. 1. – С. 10.
3
Ульяновський В. Син України … – С. 34.
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ясне уявлення, що той колос, не опертий на добрій волі народних мас, мусить
упасти; але до того моменту потрібно заховати максимум української
національної сили, ту силу розвинути бодай культурно, коли не можна
політично»1.
Також ми хочемо навести слова С. Єфремова стосовно громадськополітичної діяльності В. Антоновича: «В іншій країні, за інших політичних
обставин він зміг би на повну широчінь розгорнути свій талант політика й
зробився б, мабуть, проводирем широких мас людності до кращого життя. В
Росії, в обставинах самодержавно-поліційного режиму сталося інакше. Хіба лиш
маленька частка його великих політичних здібностей пішла в роботу, та й то
невидну, часто дрібну, без широкого розмаху, без ясних перспектив. Але все ж і
цією навіть часткою Антонович-політик виконав ту присягу, що її зложив був
колись, на переломі юнацького віку, перед судом власної совісти»2.
У своїй розвідці ми не можемо оминути взаємовідносини В. Антоновича й
М. Грушевського, стосунки вчителя й учня. М. Грушевський, на нашу думку, був
одним із найкращих послідовників В. Антоновича і як ніхто інший знав і розумів
свого наукового й мудрого наставника. Саме перу М. Грушевського належать
одні з найвагоміших свідчень про В. Антоновича та його місце в українському
суспільно-політичному й науковому процесах ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст.3
Разом з тим і В. Антонович добре вивчив і знав свого учня й колегу. Саме за
його рекомендацією М. Грушевський у 1894 р. переїжджає з Києва до Львова, де
спочатку посідає кафедру української історії в Львівському університеті (до речі,
її планував очолити сам В. Антонович, але не склалося), а потім керує Науковим
Товариством імені Шевченка (яке той же В. Антонович сподівався перетворити з
часом в Академію наук). В. Антонович переконливо радив своєму кращому
учневі менше встрявати в боротьбу різноманітних українських угруповань у
Галичині та більше займатися науковою діяльністю: «Без всякого сумніву, мені
далеко симпатичніша Ваша діяльність свічника і наукового діяча, і гадаю, що
тоже висилки на організацію групи... знідять Вам марно багато часу і нервів... в
результаті ж вийде дурниця»4.
Якщо В. Антонович вважав насамперед за головну необхідність піднести
культурно-освітній рівень українського народу і надати йому можливість з часом
самому вирішувати свою долю (нагадаємо читачам, що вчений так
розмірковував в умовах перебування України у колоніальному статусі у складі
могутньої Російської імперії), то М. Грушевський, очоливши навесні 1917 р.
Центральну раду (перший вітчизняний передпарламент), постійно намагався
ощасливити українців участю в будівництві соціалістичного раю разом з
«братньою» російською демократією і тісному взаємозв’язку з «дружніми»
росіянами (все це відбувалося під час остаточного краху імперської Росії, і
потужних відцентрових сил, які панували на теренах колишньої метрополії та
якими не скористатися було просто величезною помилкою). Що з того вийшло,
ми знаємо, а «старший брат» до цього часу не може і не хоче випустити нас із
1

Лотоцький О.Г. Сторінки минулого. – Варшава, 1933. – Т. 2. – С. 173.
Єфремов С. Перед судом власної совісті … – С. 12.
Грушевський М. Пам’яті Володимира Антоновича // Літературно-науковий вісник. – Львів,
1908. – Т. 42. – Кн. 4; Грушевський М. Володимир Антонович. Основні ідеї його творчості і
діяльності // Записки Українського наукового товариства в Києві. – К., 1908. – Кн. 3 та ін.
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своїх «ніжно-лагідних» смертельних обіймів. Автору можуть дорікнути, що і сам
В. Антонович не був переконаним прихильником незалежної Української
держави. Так, йому більш до вподоби була федерація південнослов’янських
народів, проте він категорично відкидав будь-яку політичну спілку з поляками і
росіянами. На цей закид ми лише можемо зауважити, що ці погляди
В. Антонович, відстоював перебуваючи в статусі законослухняного громадянина
Російської імперії, тоді як М. Грушевський пропагував свої переконання і,
врешті-решт, втілював їх у життя, коли царська в’язниця народів була
зруйнована, тим самим надавши реальний шанс українцям зі зброєю в руках
вибороти незалежну Українську Самостійну Соборну Державу. Але цю
історичну можливість було втрачено саме завдяки не фаховій і не патріотичній
діяльності очільників Центральної ради, у тому числі й М. Грушевського. А
В. Антонович на той час уже був мертвий і не міг стати на чолі українського
національно-визвольного руху…
Підводячи підсумки нашого дослідження, ми хочемо ще раз наголосити, що в
сучасній Україні постать В. Антоновича залишається, на превеликий жаль,
неоціненою і невизнаною до кінця. Ми переконані, що В. Антонович був
справжнім титаном українського національного відродження в ІІ пол. ХІХ – на
початку ХХ ст.: по-перше, саме він стояв біля витоків українофільстваукраїнолюбства-українознавства і своїми вчинками, працями й ідеями активно
сприяв збереженню українського етносу та творення української нації; по-друге,
учений власними різнобічними дослідницькими пошуками перебував біля
джерел фундаментальної, а не аматорської, української науки, зокрема він
сприяв встановленню в Україні вітчизняної історіографії, археології,
археографії, антропології, етнографії, етнології, історичної географії,
нумізматики, фольклористики тощо; по-третє, В. Антонович послідовно й
цілеспрямовано особистою громадсько-політичною діяльністю невтомно
працював не тільки над підвищенням загальноосвітнього і культурного рівня
українського народу, а й на творенням у його середовищі провідної, національно
заангажованої верстви, яка в майбутньому мала б стати патріотичною
державницькою управлінською елітою незалежної Української держави; почетверте, творча спадщина В. Антоновича (публіцистична, наукова, науковопубліцистична тощо) – це надбання України й українства, справжній дороговказ
співвітчизникам Великого Українця, і хоча минуло сто років з дня його смерті,
але він навіки залишається в пам’яті вдячних нащадків.
Отже, життя і діяльність В. Б. Антоновича були тісно пов’язані з буттям і
долею українського народу, і він своїми мужніми громадянськими вчинками,
самовідданою науковою працею в ім’я майбутніх поколінь, був, є і буде
справжнім сином неньки України. Таким чином, історик, археограф, археолог,
антрополог, етнограф, етнолог, фольклорист, географ, нумізмат, видавецьупорядник, педагог, громадсько-політичний лідер, батько (виростив і виховав
сина Дмитра, знаного вітчизняного історика мистецтва й театру, архівознавця й
музеєзнавця, державного і громадського діяча) – Володимир Антонович – став
справжнім титаном українського національного Відродження ІІ пол. ХІХ – на
початку ХХ ст. Ми переконані, що він був одним із тих, хто своєю наполегливою
працею і звитяжною поведінкою підготували плацдарм для героїчної доби
Національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., і їх доля, як і щастя-доля
України, нелегка, але відповідальна й заслуговує на пам’ять і повагу вдячних
нащадків у ХХІ ст. у незалежній Українській Самостійній Соборній Державі.
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Древніцький Ю.Р. (Тернопіль)
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО
У статті висвітлено наукову діяльність В. Старосольського,
проаналізовано його погляди на сутність нації, а також оцінено історичний
внесок у націологічні концепції першої половини ХХ ст.
Вивчення громадсько-політичної діяльності В. Старосольського
неодноразово приводило нас до думки про те, що в своїх ключових напрямах
вона була не просто рецепцією тих суспільно-політичних ідей, які
дискутувалися в галицькому середовищі інтелігенції, але зумовлювалася
насамперед власним пошуком відповідей на актуальні тогочасні проблеми.
Головну роль у цьому відіграли наукові зацікавлення В. Старосольського
проблемами теорії держави і права, соціології та націології.
Принагідно зазначимо, що В. Старосольський, як і багато тогочасних
представників галицької інтелігенції, вдало поєднував у собі риси глибокого
дослідника з активним діячем національного руху. Це, зокрема, відзначав
Іван Кедрин: “Це була виїмкова і насправді дуже рідкозустрічна комбінація
прикмет тіла і духа, що зосередилась в одній особі: високий, статний, з
подовгастим худим обличчям аристократа і таким же аристократичним
спокоєм та манерами, – тип ученого, проте з тонким почуттям гумору і при
всьому нахилі до студій далеко не відлюдок, – Богом обдарований
промовець, естет і гуманіст, здавалось би – кабінетна людина, проте ідеолог
Українського Січового Стрілецтва, – соціяліст, але ворог марксизму й ворог
всякого
екстремізму
та
сектанства,
рідкісна
поява,
рідкісна
індивідуальність”1.
Досі
залишається
малодослідженою
наукова
діяльність
В. Старосольського та її складова – націологічні студії. Певні матеріали
знаходимо у науковців, які саме працюють над дослідженням проблем нації
та націоналізму: І. Кресіної, В. Лісового, О. Панок, В. Потульницького.
Наукові студії для В. Старосольського аж ніяк не можна вважати
додатком до громадсько-політичної діяльності. Це цілком самостійна й
повноцінна сфера його діяльності, але не автономна, бо, як відзначав вчений,
основним завданням теорії політики є не чисте теоретизування, а прагнення
використати наукові висновки для впливу на подальший суспільний
розвиток – “поставити певні практичні постуляти для свідомого кермування
суспільним розвоєм”2. У цьому контексті можемо стверджувати, що
В. Старосольський був прихильником інтелектуалізації суспільнополітичного дискурсу, опертя його на фундамент теоретичної науки.

1
Кедрин І. Володимир Старосольський (до 100 річчя народин) // Володимир
Старосольський. 1878–1942 / Записки НТШ. – T. 210. – С. 389.
2
Старосольський В. Причинки до теорії соціології. – Б.Мта. – 36 с.
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Науковий світогляд вченого формувався під впливом західного
суспільствознавства, зокрема, позитивістів О. Конта, Г. Спенсера,
Г. Ратценгофера, Ф. Опенгеймера, Р. Челлена, Ф. Тьонніса, Л. Гумпловича,
Е. Дюркгейма, Ф. Ратцеля, правознавців Г. Краббе, Л. Венцеля, Г. Радбруха,
К. Реннера, Г. Кельзена, Ф. Зандера, герменевтів Шлейєрмахера, В. Дільтея,
Г. Зіммеля та інших вчених. Про це свідчать наукові студії
В. Старосольського в Берлінському, Грацькому та Гайдельберзькому
університетах, численні конспекти й виписки, зроблені ним під час роботи, а
також власні дослідження, у яких чимало посилань на праці вищеназваних
вчених. До цього варто додати й таких українських дослідників, як
Б. Кістяківський, С. Дністрянський, О. Бочковський, М. Грушевський,
І. Франко.
Значення
доробку
останніх
для
наукових
студій
В. Старосольського полягали насамперед у тому, що вони проектували його
дослідження на українські реалії. Все це, без сумніву, актуалізує потребу
дослідження наукового спадку В. Старосольського, адже дає підстави
говорити про інтегрованість української науки у І пол. ХХ ст. у
загальноєвропейський контекст.
Для В. Старосольського (як науковця) характерна влучність постановки
проблеми дослідження, глибина й фундаментальність вивчення доробку
попередників та концептуальність у викладі власних думок. Велика увага
приділялася обгрунтуванню власного дослідницького методу. Не випадково,
сьогоднішня критика його досліджень носить насамперед методологічний
характер. Це буде показано згодом на прикладі “Теорії нації”. Така
скрупульозність, безумовно, позначалася на дещо важкуватому
академічному стилі викладу, що, в свою чергу, позначалося на слабкому
поширенні його ідей серед молоді. Частково компенсувалося це лекторською
роботою в Таємному університеті, Українському вільному університеті, в
празьких товариствах “Ліга української культури”, “Музей визвольної
боротьби України”, “Товаристві наукових викладів ім. П. Могили”, де він як
добрий промовець мав успіх. Значно більший авторитет у 1930-ті роки мав
на галицьку молодь Д. Донцов, але В. Старосольський, критикуючи його
погляди, відзначав, що має надто мало спільного для полеміки з ним. Адже
Д. Донцов був насамперед талановитим публіцистом і дуже часто його
погляди не збігалися з фактами як того вимагав Старосольський1.
Власна методологічна концепція В. Старосольського в питаннях теорії
держави і права формувалася доволі тривалий час, підсумком чого стала
публікація праці “Методологічна проблема в науці про державу” (1923).
Глибоко аналізуючи стан наукових дискусій щодо політологічних проблем,
В. Старосольський відзначив наявність трьох концептуальних методів –
юридичного, соціологічного та соціолого-правового. Критикуючи перші два
за їх обмеженість у поясненні предмета дослідження, вчений висловив
власну підтримку соціолого-правовому або дуалістичному, доводячи, що,
застосовуючи його, можна найоб’єктивніше провадити політологічні
1
Гаєцький Т. Професор Старосольський: як не треба керувати державою // Володимир
Старосольський. 1878–1942. – Записки НТШ. – T. 210. – С. 357.
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дослідження. Суть цього методу полягала в синтезі двох інших методів, що
давало змогу вивчати теорію держави різносторонньо, використовуючи
позитивні сторони й уникаючи негативу. Так, соціологічний метод, який
розглядав державу і право як різні за своєю суттю явища, спрямовувався на
аналіз суспільних чинників, що зумовлювали функціонування держави та її
інституцій. Тоді як юридичний метод, спираючись на твердження про
тотожність держави і права, мав застосовуватися при вивченні правового
боку політичної сфери у двох аспектах: перший характеризує справжнє
здійснення права, другий належить до правових намірів, що мають втілитися
у реальне життя. Для повного політологічного аналізу політичного вияву
суспільного життя, на думку В. Старосольського, необхідно також
використовувати герменевтичний методологічний принцип, оскільки лише
його застосування дає змогу розкрити загальне значення досліджуваного
предмета в унікальній формі, адже його творцями є люди, тобто об’єкт
виробляється іншим суб’єктом і є синтезом знання, розуміння, чуттєвих
даних, культури, менталітету, що були закладені в його назву1. Останній із
вищеназваних проблем була присвячена стаття “Внутрішня форма в
соціологічній термінології (методологічні зауваги)” (1923).
У 1925 р. вийшло дві праці з проблем держави – двотомна “Держава і
політичне право”, де простежено розвиток держави і права від найдавніших
часів до ХІХ ст. та “До питання про форми держави”, з аналізом різних
монархічних та республіканських моделей держав. Продовженням цієї
проблематики став курс лекцій “Політичне право” (1933), який протягом
тривалого часу багато доопрацьовувався і в закінченому вигляді був
надрукований уже після смерті в 1950 р. Останнє видання, що являло
своєрідну квінтесенцію поглядів В. Старосольського на означену проблему,
складалося з двох самостійних частин. Перша з них – “Розвиток форм
політичної організації” була присвячена еволюції державних форм від
найдавніших часів до Великої французької революції. В другій частині –
“Конституційна правова держава” зосереджено увагу на характеристиці
політико-правової природи новітньої держави.
Особливе значення для розуміння поглядів В. Старосольського та
окреслення світоглядних засад його громадсько-політичної діяльності має
опублікована в 1922 р. “Теорія нації”. Саме цю працю більшість сучасних
дослідників
вважає
визначним
інтелектуальним
досягненням
В. Старосольського, що не втратило своєї актуальності донині.
Звернення до проблем нації В. Старосольським було аж ніяк не
випадковим. Рубіж ХІХ – ХХ ст., а особливо період Першої світової війни в
європейській історії став часом пробудження націй – процесу, що викликав
кардинальні зміни в міжнародному житті. Нові правила гри утверджені
Версальсько-вашингтонською системою, легалізували нації в якості
суб’єктів міжнародної політики. Таким був зовнішній контекст, який
мотивував В. Старосольського до роботи. Внутрішній, безумовно,
1
Панок О.В. Сутність та основні проблеми політичної концепції Володимира
Старосольського: Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998.
– С. 23.
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визначався визвольними змаганнями українського народу, обгрунтуванням
його претензій на створення власної держави. Однак варто наголосити,
“Теорія нації” не була ідеологічною працею, це – дослідження й міркування
автора стосовно сутності нації, механізму її формування та функціонування,
а також місця в тогочасному світі. Велику увагу приділено питанню
співвідношення між нацією і державою, що мало практичне значення.
У межах праці В. Старосольський спростовує аргументи т.зв.
атомістичного (емпіричного) підходу до означення нації, суть якого
полягала в розумінні нації як суми, збірної назви для певної кількості
людських одиниць, що відзначаються від інших спільними прикметами,
зокрема: расою, територією, культурою, історією, мовою тощо1.
Відзначаючи необхідність окремих цих компонентів у різних
співвідношеннях для формування націй, В. Старосольський заперечив саму
можливість осмислити через них саму природу нації, дати відповідь на
питання: “що є нація?” Не зупиняючись на разі на критиці дослідником
цього підходу, зазначимо логічність його аргументації й наукове доведення
ним неспроможності пояснення атомістами феномену нації. Натомість
зосередимо головну увагу на позитивній частині роботи В. Старосольського.
Вихідним пунктом міркувань дослідника є констатація того, що за своєю
природою нація є суспільством. Соціологічний підхід, використаний
В. Старосольським для цього, виявився найпродуктивнішим, адже дав змогу
винести феномен нації за межі досвіду окремо взятих індивідів.
Продовжуючи європейську традицію, що бере початок від Фіхте,
В. Старосольський наголосив на визначальній ролі суб’єктивістського
елементу в формуванні нації. Ним названо людську волю. Саме вона є тим
чинником, що перетворює певну кількість людських одиниць у гуртову
цілість, у суспільство. При цьому результат, на думку дослідника,
представляється як відмінна, а іноді протилежна навіть до волі поодиноких її
співтворців, формально самостійна воля загалу2. Іншими словами,
виникаючи як результат з волі окремих осіб, нація перетворюється на
окремий феномен.
Не задовольняючись окресленням нації як суспільства, адже під ці
критерії можна підвести і державу, і соціальний клас, і церкву, будь-який
гурт людей, В. Старосольський застосував ідею Теннеса про поділ
суспільств на спільноти і спілки. Основою розрізнення між ними є різниця
між двома типами людської волі – стихійною та свідомою. Стихійна воля –
це історично первісний тип волі, ірраціональний і безпосередній за своїм
характером, тоді як свідома воля позбавлена емоційності й надзвичайно
раціональна. Стихійна воля формує спільноту, тоді як свідома – спілку.
Націю В. Старосольський відносить до спільнот, тим самим вказуючи на
ірраціональність її творення, наголошуючи на її незалежності від
практичного інтересу3. Такі форми як держава та клас, в основі яких лежать
практичні інтереси, відносяться до спілок.
1
2
3

Теорія нації // Володимир Старосольський. 1878–1942. – Записки НТШ. – T. 210. – С. 171.
Там само. – С. 193.
Там само. – С. 195.
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Заглиблюючись у особливості функціонування спільнот і спілок,
В. Старосольський відзначив наступну особливість – належність окремої
особи одночасно до кількох спілок є правилом, однак спільнота вимагає
ексклюзивності: “нація, як кожна спільнота не може ділитися своїми
членами з іншими націями”1. Ця думка є надзвичайно цікавою в сенсі
взаємодії, скажімо, між нацією і класом, і багато що пояснює зокрема щодо
практики боротьби з націоналізмом радянської влади, а також те, чому
радянське суспільство, побудоване на класовій основі, зазнало краху. На
думку В. Старосольського, негативне відношення соціалістичних та соціалдемократичних партій до нації пов’язане з кількома моментами. По-перше,
всі соціалістичні системи, засновані на раціоналістичному фундаменті, не
можуть погодитися з таким виразно ірраціональним явищем як нація. Подруге, соціалізм є не тільки теорією, а й кличем боротьби, учасники якої в
кінцевому підсумку прагнуть злитися в одну психічну цілісність, мають
перетворитися зі спілки й стати спільнотою. А оскільки кожна спільнота за
своєю природою є ексклюзивною, то кожна конкуруюча з соціалістичною
спільнотою, ставала для соціалізму небажаною2.
Добру ілюстрацію протистояння між націоналізмом і комунізмом
знаходимо в праці Р. Шпорлюка “Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти
Фрідріха Ліста” (1988). Показавши їхні ідеологічні суперечки, дослідник
відзначив наступне: перемога комунізму в Росії стала можливою лише після
того як більшовики взяли на озброєння великодержавні націоналістичні
гасла3. Тобто сама логіка їх співіснування вимагала взаємозближення. Це
розумів і В. Старосольський, який розрізнення між спілками й спільнотами
не вважав абсолютним. Більше того, вважав, що вони одне без одного не є
функціональними. Ірраціоналізм спільнот потребує суто раціонального
інструментарію, яким володіють спілки. Відзначивши таку закономірність,
В. Старосольський наголосив на необхідності симбіозу. Однак його
контрагентами стали не нація і клас, а нація і демократична держава, яка
об’єднує собою наявні класи.
Демократична держава, будучи суспільним ідеалом ХІХ – початку
ХХ ст., у своїй боротьбі мала опертися на спільноту, тим більше, що для
досягнення демократичного ідеалу необхідно було детонувати масовий рух.
У історичному зрізі, на початках, у ХVІІ і наступних століттях, у боротьбі з
абсолютистською державою (а це різні типи держав, на думку
В. Старосольського), демократія опиралася на релігійні спільноти, зокрема
протестантського штибу. Від часів Великої французької революції релігійні
спільноти були витіснені новим типом спільноти – нацією4.
Потрібно відзначити, що думки, висловлені В. Старосольським, навіть на
сьогодні не втратили актуальності в західній націології. Так, Б. Андерсон
вважає, що осмислення націоналізму можливе лише через його
1
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співставлення не з усвідомленими політичними ідеологіями, а з
масштабними культурними системами. Нація, яка є для нього “уявленою
спільнотою”, частково замінила собою попередній релігійний тип спільноти,
а також раціональний секуляризм Просвітництва й стала найзатребуванішим
типом спільноти в модерну добу1. Ще одна думка В. Старосольського про
взаємозалежність між ідеями демократії і нації (нація – “се додумана до
кінця демократія”2) нині розвивається американською дослідницею
Л. Грінфелд. Вона зазначає, що існування суверенітету в межах самого
народу і визнання фундаментальної рівності різних його верств – що
становить сутність національної ідеї – є в той же час основними принципами
демократії. Демократія народилася певною мірою разом з національністю3.
Про це ж писав і сучасник В. Старосольського О. Бочковський: “Нація є
легітимною дитиною новочасної демократії. Політична демократія, що дала
громадську рівноправність поневоленим суспільним станам (робітництву й
селянству), тим самим сприяла національній активізації приспаних
народів…”4 Безумовно, що говорити про інтелектуальну спадковість між
В. Старосольським та сучасними вченими не можна. Метою вищенаведених
аналогій є показ спільності їх традиції, адже Р. Шпорлюк, Б. Андерсон,
Л. Грінфелд у своїх роботах спираються на одну й ту ж традицію західного
суспільствознавства, у якій у свій час перебував і В. Старосольський.
Повертаючись до поглядів галицького дослідника, відзначимо, що союз
між нацією і державою є не просто можливим, а й обов’язковим. Насамперед
це стосується проблеми, яку сам В. Старосольський окреслював як “розумна
чи стихійна воля”. Всупереч тодішньому поглядові молодих націоналістів,
захоплених Д. Донцовим, він бачив кардинальну загрозу українському
життю в усіх вирішальних ситуаціях не в недостачі “стихійної”, наскрізь
чуттєво наснаженої волі до дії, а в зловісній недостачі видючої, “розумної” й
відповідальної, на довшу мету діючої волі. Стихія, наголошував він, нищить
розумні й відповідальні елементи й врешті-решт розтрощує себе5. Отже,
держава, заснована на раціональній волі, має стримувати, обмежувати
необузданість спільнот-націй, служити противагою їх устремлінням, бо, за
твердженням В. Старосольського, стихійна воля не має цілі, а тільки
напрям6.
По-друге, націю і державу єднає “універсальність” інтересів, де перша є
центром, а друга – засобом для їх заспокоєння. Він категоричний: “Будучи
найширшим центром інтересів, нація мусить для заспокоєння їх заволодіти
наймогутнішим історично даним суспільним механізмом, себто державою.
Практичним доказом сеї конечности є банкроцтво спроб розв’язати
1
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму.
– К.: Критика, 2001. – С. 27.
2
Теорія нації // Володимир Старосольський. 1878–1942. – Записки НТШ. – T. 210. – С. 274.
3
Грінфелд Л. Типи націоналізму // Націоналізм: антологія / Упоряд. О. Проценко,
В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 695
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Бочковський О. Вступ до націології. – Мюнхен, 1991–1992. – С. 296.
5
Рудко В. Чинний націоналізм: активність versus культура // Націоналізм: антологія /
Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 372.
6
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практично національне питаннє методом признавання одиницям як таким
прав, що заперечували б інтереси нації, до якої вони належать”1. Дана цитата
вимагає пояснення. Мається на увазі неефективність розв’язання
національного питання в умовах повоєнного світу шляхом надання
національним меншинам автономії. Такі паліативи неспроможні розв’язати
наявні суперечки: “Нація вимагає передачі собі не деяких тільки, а всіх
компетенцій держави, вона мусить старатися заволодіти всім державним
механізмом”, – стверджував В. Старосольський2.
Одним із головних аргументів такої категоричності є сама сутність нації,
яку В. Старосольський визнає “природним” власником держави,
“натуральним” центром інтересів, на службу яким має ставати державний
механізм. Ідеалом для нього постає національна держава, у якій
“покривається стихійна особовість спільноти з раціональним механізмом
спілки”3. Нація знаходить у такому альянсі практичне доповнення
державним механізмом, а юридична суб’єктність держави втрачає
фіктивність, адже їй відповідає реальна суб’єктність населення держави.
Ідеал національної держави для В. Старосольського дає змогу суспільству
реалізовувати всі наявні цілі, воно легко мобілізується для цього, адже
позбавлене внутрішніх суперечностей, які можна окреслити нинішнім
терміном “криза ідентичності”. У той же час у національно мішаних
державах існує внутрішнє гальмо – “питаннє про те, який національний
суб’єкт має стати носієм державної влади”4.
Наявність мішаних, або багатонаціональних держав була для часу, у
якому жив В. Старосольський, звичайним явищем. Проте явищем
неприйнятним, бо воно породжувало нестабільність і було джерелом
постійних конфліктів: “Принципіяльно незаспоєннє бажання хоч би малої
частини нації до обєднання та полишеннє її під чужою націонално та
небажаною нею владою є, очевидно, небажаним фактом”5. Вихід він бачив у
формуванні системи національних держав. При цьому В. Старосольський
був свідомий того, що добитися такого територіального розмежування, яке б
не залишало місця для національних меншостей, нереально. З іншого боку,
ірраціональний характер нації робить неможливим те, щоб національна
політика з боку пануючих націй стала терпимою й поступливою. Тому він
пропонував створити таке національно-державне розмежування, при якому
національні анклави були б якнайменшими, а національна меншина не могла
й не хотіла творити ірреденти6. На нашу думку, такий проект від самих
засновків був надто утопічним, адже не враховував ні суперечностей між
окремими етносами щодо територій, ні неможливості без застосування
насилля перемістити етнічні маси, ні тогочасної політичної кон’юнктури, яка
передбачала використання великими державними націями своїх однорідців,
1
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які проживали на території інших держав для дестабілізації становища в
останніх тощо.
Національній державі вчений протиставляє, як потенційно конфліктні й
небажані, варіанти багатонаціональної держави й багатодержавної нації.
Підсумком таких міркувань стало твердження про націю як спільноту, що
бажає політичної самостійності, немислимої інакше як у формі власної
держави: “Націоналізація держави покриттє державних меж з національними
є зі становища держави конечною умовою, щоби її механізм, поставлений на
службу одноцілої суб’єктивно волі, міг сповнювати свої завдання, щоби
взагалі можна було станути лицем в лице перед питаннєм про
найрозумнійше та найдоцільнійше означеннє сих завдань”1. Побіжно
зазначимо, що щойно зазначений принцип співпадіння політичних
(державних) меж із національними, що вимірюються географією поширення
культури, сучасний дослідник Е. Гелнер поклав у основу власної теорії
націоналізму, однієї з найавторитетніших у сучасній науці2.
Була ще одна причина, яка спонукала В. Старосольського наголошувати
на потребі власної держави – залежність статусу спільноти від того, який тип
спілки вона використовує. Прагнення до держави, “політичність”
називається однією з прикмет нації, “се сущий критерій нації. Се вона власне
той чинник, який творить націю з пригожою для сього, зближеною до себе
культурою, мовою, релігією та взагалі всіма можливими чинниками
матерялу”3. В. Старосольський як і у випадку еволюції держави, вважає, що
нація є наступним щаблем розвитку суспільства, що приходить на зміну
народності, й, слідом за Реннером, називає націю політично активною
спільнотою. Звичайно, це не означає, що народність не мала раніше
політичної волі, однак, тоді ця воля була слабко вираженою. Натомість
центрами політичних інтересів були династії, церква, стани, до певної міри
племена, але не народ як самосвідома цілість4. Велику роль у цьому
пробудженні народності, спонуканні його до політичного самоусвідомлення
відіграла ідея демократії, яка найчіткіше проявилася під час Великої
французької буржуазної революції. Таким чином, ми з іншого боку підійшли
до вже розглядуваної ідеї про взаємозв’язок між ідеєю нації й демократією.
Витворення нації здійснюється волюнтаристичним актом. Саме тому
політичну боротьбу, а точніше – реалізацію політичної волі
В. Старосольський визначив як передумову постання нації. Безпосередніми
гаслами для такої боротьби є питання мови, культури, території тощо. Цей
набір у кожному конкретному випадку творення нації є унікальним, а не
універсальним. Таким чином, В. Старосольський ще раз підкреслив
неспроможність атомістів осягнути сенс нації: “Обставина, що ріжні
чинники по черзі могли відіграти ту саму ролю в життю нації, є доказом, що
жаден з них не є абсолютною прикметою нації, що їх роля означена
історичними умовинами та що вони – тільки ріжні форми феномену, якого
1
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найглибше єство лежить не в них”1. Сутність нації В. Старосольський
визначив як відношення до власної державності. Її наявність або прагнення
до неї перетворює суспільство на націю: “Жерелом національної спільноти
та істотною силою, якою вона істнує, є стремліннє до політичної
самодіяльности та самостійности, яке історично проявилося як боротьба за
суверенність “in tyrannos” в межах держави та вні, за суверенність власної
держави”2.
Як бачимо, нація, в розумінні В. Старосольського, виступає феноменом
модерної доби. Констатація цього факту змушує розглянути одне важливе в
межах нашого дослідження питання – до якої наукової парадигми віднести
В. Старосольського? Дослідники визначають три найпоширеніші парадигми
– примордіалізм, переніалізм та модернізм. Етнічна група, як і нація, для
примордіаліста – це “природна” спільнота. Кожна людина, як особистість,
несе в собі протягом усього життя почуття спорідненості з членами етнічної
групи чи нації, почуття, корені якого – у місці народження, кровних зв’язках,
релігії, мові та стилі міжособистісних та суспільних взаємин, які є
“природними” для неї й “духовними” за своїм характером3. Переніалісти не
наполягають на ідеї “природності” націй, вважаючи їх скоріше явищем
історичним, соціальним. Водночас нації та етнічні спільноти розглядаються
переважно як ідентичні явища. Визнаючи, що націоналізм як політичний рух
та ідеологія належить до модерної доби, переніалісти стверджують, що нації
– це осучаснені версії праісторичних етнічних спільнот чи колективних
культурних ідентичностей, які існували разом з етнічними спільнотами в усі
епохи людської історії4. Саме переніалізм був домінуючою парадигмою в
науковому дискурсі до Другої світової війни, спробою зайняти компромісну
позицію між примордіалізмом і модернізмом. Прихильники останньої
парадигми наголошують, що нації є продуктами модерної епохи, наслідком
виникнення, розвитку та дії таких модерних явищ, як капіталізм, промислова
революція, бюрократична держава, секуляризація суспільної свідомості
тощо. Модерністів поділяють на дві “інтелектуальні школи”. Перша робить
наголос на економічних передумовах виникнення націй, друга – більше
уваги приділяє політичним та ідеологічним аспектам націогенези. Так,
сучасний американський вчений Пол Брасс, представник другої школи
стверджує, що “нація – це особливий вид етнічної спільноти, чи, скоріше,
політизована етнічна спільнота, з політичною системою, яка визнає її
групові права”5.
Ми не випадково навели попередню цитату, адже вона значною мірою
повторює думку В. Старосольського і Реннера про націю як політично
активну народність. Про відкидання В. Старосольським примордіальної
парадигми свідчить уже згадувана критика атомістичного підходу до
розуміння нації. Що ж до переніалізму, то і його аргументи спростовуються.
1
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Насамперед дослідник відзначає, що “поміж народами старовини і націями
нового періоду історії є глибокі та основні ріжниці. Дякуючи сим ріжницям
треба признати сі народи і сучасні нації анальогічними, але далеко не
тотожними суспільними явищами”1. Давні народи були “первісними”
спільнотами, заснованими на кровному, фізичному зв’язку, тоді як сучасні
нації є спільнотами “другого ступеня”: вони виникли якраз на розвалинах
первісних фізичних спільнот. Не випадково В. Старосольський наголошував,
що сучасний йому світ переживав не “відродження” націй, а “народження”2.
“Теорія нації” представляє собою логічний і аргументований погляд
В. Старосольського на доволі складну й суперечливу проблему, від
розв’язання якої далеко знаходяться й сучасні дослідники. Саме тому
наукова критика праці має насамперед методологічний характер. Так,
наприклад, В. Лісовий основну ваду методології В. Старосольського вбачає
в тому, що вона “зависає” на межі між пронатуралістичним (об’єктивним)
підходом та іншим напрямом мислення, що наголошує на ролі культури і на
ролі ідей як складника культури. Методологічна неясність виникає при
обговоренні В. Старосольським концепту нації: він не завжди ясно вказує,
чи якесь визначення нації є тільки теоретично витвореною ідеєю, чи маємо
справу з визначенням, що претендує на пояснення тих реальних об’єктів, що
люди називають “націями”. Дослідник пішов шляхом есенціалізму – він
намагався відкрити спільні ознаки в тих об’єктах, які люди називають
“націями”, і це призвело його до вкрай збідненого визначення3.
Виходячи з власних наукових студій з питань держави і права, теорії
нації, В. Старосольський велику увагу приділив їх практичному
застосуванню в українських реаліях. Він виділив три шляхи побудови
державності в новітній час: на основі економічних інтересів, політичної
доцільності чи національної спільності. Для України найорганічнішим
визначався третій шлях. Обгрунтування цієї думки знаходимо в працях
“Держава і політичне право” (1924–1925), “Суспільно-політичні рухи та їх
носії” (1922), “Політичні і соціальні рухи в Україні”.
Львівський
дослідник
В.
Потульницький
виділив
наступні
основоположні ідеї, на яких В. Старосольський будував власну концепцію
української державності: 1) нація є самостійним центром інтересів і такою
політичною спільністю, яка прагне до самостійності; 2) будувати
державність краще на спільності, а не на спілці; 3) для побудови держави
необхідно “убрати класові інтереси в форму національних”, тобто
орієнтуватися у своїй політиці на ті елементи суспільства, які є носіями
стихійного прагнення бути нацією, утверджувати себе нею4.
Дві перші ідеї ми вже проаналізували нами, тому зупинимося на
останній. Підтримуючи загалом теорію органічних суспільних зв’язків
С. Дністрянського, В. Старосольський вважав необхідним при формуванні
1
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національно-державницької концепції спиратися на класи, що є носіями
національної свідомості. Звідси – значний науковий інтерес до історії
українських суспільно-політичних рухів. Досліджуючи історію України з
найдавніших часів, В. Старосольський відзначив, що в Україні розвиток
соціальних відносин і соціальний устрій був безпосередньо зв’язаний із
зовнішнім політичним становищем. Сусідні держави використовували
соціальні антагонізми та соціальну боротьбу в Україні й врешті-решт
нав’язали їй свою власну державність. Учений виділив одну закономірність
– чужі сили завжди орієнтувалися на ті чи інші верстви українського
суспільства, виставляючи себе захисниками їхніх інтересів. Тому в Україні,
вважає В. Старосольський, у ролі носіїв самостійницьких ідей завжди
виступали різні соціальні кола і верстви1. Аналізу їх програм була
присвячена невелика за обсягом стаття “Національний та соціальний момент
в українській історії” (1915).
Першою провідною суспільною верствою, яка спромоглася на створення
Української держави, була родова й земельна аристократія в добу Київської
Русі. Побіжно зауважимо, що В. Старосольський в основному погоджувався
з історіософією, запропонованою представниками народницької й
державницької історичних шкіл. Однак після нашестя монголо-татар
династичний чинник уже не відігравав консолідуючої ролі. Більше того,
українська аристократія кооптувалася в польську та литовську знать.
Єдиною сферою, в якій вона спромоглася на опозицію, було релігійне життя.
Виступи української шляхти в ХVІ – ХVІІ ст. стали завершенням традиції,
яка пов’язувала українську політичну думку з політичною роллю князів та
стародавньою родовою шляхтою2.
У подальшому провідним класом стає українське козацтво, яке, на думку
В. Старосольського, було “стихійним витвором народньої маси”. Протягом
тривалого часу козацтво, зберігаючи зв’язок із народною масою –
селянством і міщанством, не виокремлювалося в окрему соціальну верству.
Це сприяло тому, що воно, починаючи з ХVІІ ст., стало “чимраз виразніше
та свідоміше заступником і подвижником суспільних та політичних інтересів
цієї маси”3, а “домагання козацтва стали формою для соціальних домагань
українського демосу”4. З іншого боку, козацтво сполучило свої інтереси з
“інтелігентними кругами України”, тобто переважно релігійними
православними колами й стали захисниками віри.
Переяславську раду, як і союз із Росією, В. Старосольський розглядав як
негативні явища, які заклали початок руїни. Однак головну причину він
бачить в іншому – виділення вищих прошарків козаччини в окрему
соціальну верству. Це, природно, сприяло її відокремленню від народної
маси, яка в їх особі втрачала провідників, а отже, спроможність до
утвердження державності: “на цім роздвоєнні поміж старшиною і демосом
1
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розбиваються всі зусилля керманичів української політики після
Хмельницького”1. Цим пояснюються невдачі державницьких проектів
Д. Дорошенка та І. Мазепи.
Розкол між народною масою і старшиною В. Старосольський пояснював
переважно зовнішніми причинами насамперед політикою царського уряду.
Остання полягала в підтримці прагнень старшини закріпачити людей,
здобути привілеї російського дворянства тощо. Як наслідок – вищі
українські верстви були зденаціоналізовані, пішли на службу чужій
державній ідеї, а народна маса
залишилася закріпаченою, темною,
безсилою2. Проте зводити все виключно до зовнішнього фактора було б
надто просто. В. Старосольський у своєму аналізі не приділив належної
уваги природним антагонізмам, які існували між козацтвом і селянством, яке
перші дуже часто глузливо називали не інакше як гречкосії. Та й осмислення
подій ІІ пол. ХVІІ ст. у нього прив’язане переважно до державницьких
змагань українства, і не розглядається в іншому фундаментальному
контексті – європейських релігійних воєн, що, безумовно, відбивалося на
підсумках Хмельниччини.
Коли на початку ХVІІІ ст. козацтво остаточно зійшло з арени боротьби за
незалежність української нації, то ініціатором її продовження в другій
половині століття стало міщанство. Втім нетривалий час його розвитку, а
також несформованість до кінця його цілей і програми не дало змоги йому
утвердитися. А наступ царизму і його вплив звів нанівець. Усе це призвело
до того, що на початок ХІХ ст. українське суспільство було соціально
неповним. Не випадково в умовах відсутності національної буржуазії
основною державотворчою силою стало українське селянство. Саме воно
змогло породити геній Т. Шевченка, який став “Прометеєм політичного
визволення України”. У цьому контексті велику увагу приділив
В. Старосольський питанню взаємозалежності гасел національного та
соціального звільнення. Лише їх узгодження могло дати позитивний
результат. “Політична воля України, – писав він, – дасться здійснити лишень
при щирім та глибокім розумінні та узглядненні положення широкої
народної маси”, адже “без приєднання народньої маси немислимий на
Україні який-небудь політичний широкий рух та що лишень той зможе
знайти ключ до душі народу, хто зискає його довір’я, як щирий заступник
його інтересів”3. Як бачимо, остання думка В. Старосольського, висловлена
в 1915 р., доволі точно діагностувала одну з причин поразки національної
революції 1917–1921 рр., яка якраз і полягала в розрізненості національних і
соціальних гасел у діяльності Центральної ради та Директорії.
На нашу думку, О. Панок вірно визначила фундаментальну ознаку
історіософської концепції В. Старосольського – синтез народницької,
державницької та консервативної теорій суспільно-політичного розвитку4.
Він став можливий саме через застосування В. Старосольським поєднання
1
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класових і національних підходів, а також телеологічності цивілізаційного
розвитку, що передбачав створення національних держав. Його аргументація
не позбавлена внутрішніх суперечностей, зокрема, щодо тлумачення тих чи
інших історичних подій і явищ, що зумовлювалося залежністю від пануючих
у галицькому науковому дискурсі історичних шкіл. Для професійного
юриста й соціолога з фахового погляду це було зробити дуже важко.
Аналіз наукової роботи В. Старосольського дає можливість констатувати
широке коло академічних інтересів, яке включало в себе теоретичні й
практичні проблеми держави і права, соціології, етнополітології, націології
тощо. Можна з усією впевненістю стверджувати інтегрованість
В. Старосольського у західноєвропейський інтелектуальний науковий
простір, що мало прикладне значення для розвитку науки в Галичині.
Основні проблеми, які турбували дослідника, лежали в площині побудови
національної державності, яка б виступала платформою для узгодження
різних класових інтересів. Важливу роль у контексті цього займає ідея
В. Старосольського про необхідність поєднання соціальних і національних
вимог задля здобуття власної незалежної держави.

Баранівський В.Ф., Чорний В.С. (Київ)
ФІЛОСОФСЬКІ ТА СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ В. ВИННИЧЕНКА,
ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
У статті аналізується науковий та художній доробок В. Винниченка.
Особлива увага звертається на центральні теми його філософської та
соціально-політичної творчості, пов’язані з боротьбою за державність
України, утвердженням її національної незалежності, проблемами
суспільного розвитку, сенсу цивілізації, єднання з природою, а також з
такими морально-естетичними проблемами, як сенс життя людини,
щастя, краса, мораль тощо. Побіжно розглянуті окремі аспекти
політичної діяльності українського мислителя.
Затяжні соціально-політичні кризи, що супроводжують Україну від дня
проголошення її незалежності, заважають ефективній модернізації
українського суспільства. Однією з перешкод на цьому шляху, як це не
парадоксально звучить, є відсутність об’єктивної науково обґрунтованої
оцінки історичних постатей нашої історії. Серед діячів ХХ ст., які
радикально вплинули на подальший розвиток України, чи не
найсуперечливішою є постать письменника, публіциста, мислителя,
політичного і громадського діяча В. Винниченка. На Батьківщині його
діяльність та наукова спадщина аж до початку 90-х рр. минулого століття
практично не досліджувалися, а в зарубіжних виданнях (Д. Дорошенко,
Г. Костюк, І. Мазепа, С. Погорілий, О. Шульга тощо) його філософські та
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соціально-політичні погляди отримували різні, нерідко протилежні оцінки,
ставали об’єктом гострої наукової дискусії. Відомо, наприклад, що творчість
В. Винниченка високо оцінювали такі корифеї української культури, як
М. Коцюбинський, І. Франко та Леся Українка. Разом з тим досить критично
до філософських і соціальних концепцій мислителя та їх реалізації у
практичній діяльності ставилися С. Єфремов та Д. Донцов. Зокрема,
останній відносив В. Винниченка, як і більшість демократів часів
української революції 1917-1920 рр., до “апостолів черні”, що байдуже
ставилися до кардинального питання влади1, “свідомо й умисно відверталися
від наших великих історичних традицій”2, відверто називав його “попихачем
більшовизму”3. У сучасній Україні ставлення до В. Винниченка теж
неоднозначне: з одного боку, суцільний позитив разом з дифірамбами у його
непогрішимості, а з іншого – безжальна критика з намаганням перекласти на
нього всі прорахунки за поразку національно-визвольних змагань 19171920 рр. Насправді ж В. Винниченко був складною і суперечливою
особистістю, світогляд якої на життєвому шляху пройшов через низку
драматичних та навіть трагічних випробувань.
В. Винниченко народився 28 липня 1880 р. у Єлисаветграді Херсонської
губернії (тепер Кіровоградська область) у робітничо-селянській родині. Від
першого шлюбу мати В. Винниченка мала трьох дітей: Андрія, Марію та
Василя. Від шлюбу з Кирилом Винниченком народився лише Володимир. У
народній школі Володимир звернув на себе увагу неабиякими здібностями, і
через те вчителька переконала батьків, щоб вони продовжували освіту
дитини. Незважаючи на важке матеріальне становище родини, після випуску
зі школи Володимира віддано до Єлисаветградської гімназії, проте він не
закінчив її, оскільки необхідно було добувати якісь кошти на прожиття. До
того ж у старших класах гімназії він був членом революційної організації,
писав революційну поему, за яку одержав тиждень “карцеру”, і, зрештою,
його виключили з гімназії. У 1900 р. у Златополі В. Винниченко екстерном
склав іспити за середню школу. Незважаючи на виразне небажання вчителів
видати учневі атестат зрілості, під тиском директора гімназії здібний юнак
одержав його. Наступного року він поступив на юридичний факультет
Київського університету, де створив таємну студентську революційну
організацію “Студентська громада”. Був ув’язнений як член місцевої
організації Революційної української партії (РУП). Через кілька місяців
В. Винниченка випустили “на поруки” за браком офіційних доказів у
“злочинній діяльності”, але виключили з університету й виселили з Києва
без права жити у великих містах. Восени 1902 р., через виключення з числа
студентів, В. Винниченка позбавлено права на відстрочку від військової
служби й забрано в солдати. Проте військової служби він фактично не
відбував, оскільки влада, боячись революційного впливу на військовиків,
тримала В. Винниченка під арештом. Але він, переодягаючись вночі у
цивільне, тікав з казарми і працював серед київського пролетаріату. Цю
1
2
3

Див.: Донцов Д. Дух нашої давнини – 2-е вид. – Дрогобич: Відродження, 1991. – С. 49.
Там само. – С. 54.
Там само. – С. 42.
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діяльність було викрито, В. Винниченко мав бути покараний. Довідавшись
від товаришів, що готується арешт, він самовільно покинув військову
службу і втік до Галичини. Там В. Винниченко працював у закордонних
партійних організаціях і час від часу нелегально приїздив до України. У
1903 р. при перевезенні нелегальної літератури з Галичини до Києва на
кордоні В. Винниченка знову заарештовано. Як дезертир і революціонер він
був посаджений до військової в’язниці – Київська фортеця. За пропаганду
серед війська та за дезертирство В. Винниченка мали засудити до військової
каторги, а за суто політичне правопорушення – провіз нелегальної
літератури – він мав бути засуджений окремо. Після півторарічного
перебування в фортеці його звільнила перша російська революція 1905 року
(В. Винниченка звільнено з ув’язнення через проголошену амністію)1.
З перших днів встановлення Центральної ради В. Винниченко перебуває
серед активних її членів, спочатку як заступник голови Центральної ради, а з
червня 1917 р. він очолює Генеральний секретаріат – виконавчий орган
Центральної ради і виконує обов’язки генерального секретаря внутрішніх
справ. Після встановлення в Україні радянської влади в 1919 р. емігрує за
кордон, до Австрії, де організовує закордонну групу українських комуністів,
мріючи про повернення в Україну. Заявивши про свою готовність служити
радянській владі, В. Винниченко отримує дозвіл повернутися в Україну, але
згодом, не знайшовши спільної мови з високим партійним керівництвом, він
назавжди виїжджає за кордон. Залишивши політичну діяльність,
В. Винниченко зосереджується на літературі, мистецтві, науці та філософії.
Філософські та соціологічні погляди В. Винниченка знайшли своє
відображення у таких його працях, як тритомник “Відродження нації”,
романах “Записки кирпатого Мефістофеля”, “Рівновага”, “Божки”, “Сонячна
машина”, “Заповіт борцям за визволення”, “Чесність з собою”, “Великий
Молох”, “Нова заповідь”, “Щастя”, “Листи до юнака”, “Конкордизм” тощо2.
Аналіз наукового доробку В. Винниченка дає змогу виділити незмінно
центральні теми його філософської та соціально-політичної творчості. Вони
пов’язані з боротьбою за державність України, утвердженням її національної
незалежності, “всебічним визволенням” (соціальним, національним,
політичним, моральним, культурним), проблемами суспільного розвитку,
сенсу цивілізації, єднання з природою, а також з такими моральноестетичними проблемами, як сенс життя людини, щастя, краса, мораль тощо.
Концепція українського відродження передбачала реалізацію двох
взаємопов’язаних завдань: досягнення у тій чи тій формі національної
державності та просування українського народу шляхом соціалістичної
революції. Еволюція поглядів В. Винниченка з проблеми національного
визволення полягала в тому, що на початку революції він прагнув будувати
вільну Україну в братській спілці з оновленою Росією, але, розчарувавшись
у російській революційній демократії за її негативне ставлення до
1
Див.: Усі українські письменники / Упоряд. Ю.І Хізова, В.В. Щоголева. – Харків:
ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 112-114.
2
Див.: Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посіб. – К.: Україна,
2001. – С. 412-414.
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українських визвольних змагань, В. Винниченко дійшов до ідеї самостійної
України. Світоглядна еволюція засвідчує й розчарування В. Винниченка на
початку 30-х рр. ХХ ст. у революційних засобах досягнення національної та
соціальної свободи, що яскраво проявилося у концепціях конкордизму та
колектрокатії співзвучних з ідеями Дж. Гелбрейта, П. Сорокіна та Р. Арона.
Засадничим для В. Винниченка є переконання, згідно з яким справжнім
спрямуванням філософського пошуку загалом має стати обґрунтування
шляхів, що приведуть до щасливого життя людей. Актуальність філософії
щастя зумовлена тим, що впродовж усієї попередньої історії людство так і не
змогло виробити продуктивної програми боротьби з нещастям та визначити
способи побудови щасливого життя. Виходячи з цього “конкордизм є
система метод і правил боротьби з нещастям, яке панує над людством
протягом величезної частини його історії”1. Звичайно, що завдання боротьби
з нещастям надихало багатьох філософів та громадсько-політичних діячів.
Проте між їхніми поглядами та конкордизмом існувала “ґрунтовна різниця”,
яка полягала у відмінному розумінні походження і суті нещастя. Усі вони
так чи так спиралися на підхід до проблеми, що була вироблена у межах
релігії як “першої філософської та соціально-політичної системи людства”.
Сутність цього підходу полягала в тому, що причиною людських нещасть є
їхня гріховна зіпсованість, недотримання Божих заповідей. Власне,
аналогічним є розуміння й прихильників різноманітних систем комунізму,
соціалізму, лібералізму, націоналізму, демократизму тощо, які вважають
себе антирелігійними. Адже й вони “причину нещастя покладають, по суті й
головним чином, у злій моральності певних груп людства – царів, королів,
патріярхів, феодалів, капіталістів і т. д.”2
Конкордизм відкидає таку позицію й обґрунтовує відмінну, спираючись
на яку він і прагне дати відповідь на питання: “Звідки пішло нещастя
людства? Яка була причина його? Чи було коли-небудь у нього щастя? А
коли не було, то чи варто, чи можна шукати його? І коли можна і варто, то
якими способами?”3 Щоб відповісти на ці питання, треба насамперед
з’ясувати, що ж таке щастя, яке становить сенс і мету людського існування.
У “Щоденнику” від 3 липня 1918 р. В. Винниченко дає йому таке
визначення: “почування повноти гармонії усіх сил, прагнення жити і у
самому процесі життя мати найвищу вичерпуючу сатисфакцію. Цю форму
можна позначити одним поняттям – щастя…”4 Тут же він розкриває й
способи досягнення цієї мети: “Способами досягнення у різних індивідумів,
різних груп, кляс, народів, і в різні епохи служать різні засоби: релігія, влада,
багатство, наука, кохання. любов, мистецтво … і що складніше життя, що
більше факторів впливає на гармонію сил людини, то труднішим стає
“щастя”5. Як людина, що багато бачила у своєму житті, В. Винниченко
1
Цит. за: Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка,
1996. – С. 245.
2
Там само. – С. 245.
3
Там само. – С. 245.
4
Винниченко В. Щоденник. – Едмонтон, Нью-Йорк, 1980. – Ч. 1: 1911-1920 – С. 288-289.
5
Там само. – С. 288-289.
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слушно зауважує, що щастя є здатністю бачити свою власну радість нібито
збоку1.
Головною перепоною на шляху досягнення щастя є соціально-економічна
нерівність, яка від споконвіку панує у людському житті. Виходячи з цього,
для В.Винниченка як переконаного соціаліста неприйнятні ні капіталізм у
його західному варіанті, що передбачає панування приватної власності та
заснованої на цьому нерівності, ні радянський державний капіталізм чи
соціалізм – “криваво-революційний спосіб будування щастя”. Адже
здійснена в СРСР заміна “приватного капіталізму державним” не знищила,
на його думку, причин соціальної нерівності. “...Під перефарбованою
шкаралупою лишаються всі сутні риси капіталізму – робітнича надвартість,
визиск,
нерівність,
панування,
неекономність,
нерентабельність,
марнотратство і таке інше...”2 Збереглася й національна нерівність – “за
“Союзом” немов би вільних, незалежних національних республік виростає
все та сама Росія, стара, “єдина неподільна” “тюрма народів”3.
Реальний вихід з існуючої ситуації В. Винниченко вбачає в утвердженні
колективної власності, яка має прийти на зміну приватній чи державній: “Не
націоналізація, а соціалізація. Краще сказати: колектократія, себто влада
колективу. Ще простіше...: організація кооперативів, продукційних,
торговельних, фінансових, аграрних і таких інших, колектократизація всього
національного господарства”4. На його думку, встановлення ладу
“колектократії” неможливе за сучасних умов шляхом революції, що
приховує загрозу перерости в світову війну, у якій може загинути все
людство. В. Винниченко застерігав, що внаслідок можливості атомної війни
між США та Радянським Союзом може статися повне знищення західної
цивілізації, і тому пропонував повне роззброєння усіх націй світу під егідою
ООН.
Таким чином, лише усунення будь-яких форм найманої праці,
встановлення нової форми соціальних відносин, яка отримала назву
“колектократія” (дослівно – влада колективу), зможе забезпечити остаточне
усунення загрози війни. Нова світова система, за В. Винниченком, має взяти
на озброєння гасло: “Планета без наймита!”
У зв’язку з цим особливої ваги набуває утвердження відповідної моралі
конкордизму (від лат. соnсоrdіа – погодження, згода), яка носить
колективістський характер і дає змогу позбутися егоїстичних рис, що є
підґрунтям нерівності як моральної хвороби людства. Саме гіпертрофія
егоїзму, породжена біологічними, геофізичними передумовами, що
супроводжували виникнення людини, і закріплена релігією, яка є “одна з
форм загальної хвороби розладу сил”, й веде до нерівності, розладу,
породжуючи нещастя, що супроводжують людство упродовж усієї його
1

Там само. – С. 110.
Цит. за: Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка,
1996. – С. 246.
3
Там само. – С. 246.
4
Цит. за: Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка,
1996. – С. 246.
2
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історії. Ця смертельна хвороба, яка нищить людину зсередини, у
В. Винниченка отримала назву “дизконкордизм” (від лат. dіsсоnсогdіа –
розлад). На його думку, вона несе відповідальність за агресивну та
деструктивну поведінку особистості у сучасному суспільстві, і тому будь-які
суспільні та політичні перетворення приречені на невдачу, поки вони не
вилікуються від дизконкордизму. “Коли індивід, – зазначає В. Винниченко, –
чи колектив хоче не страждання, болів, одно слово – нещастя, то він повинен
знищити те, що робить його нещасним. Нещасним робить його хвороба
розладу сил, дизконкордизм. Значить, здоровим його може зробити
погодження сил, себто: конкордизм... Конкордизмом ми називаємо систему
лікування та реорганізації сил сучасного людського організму (чи то
індивідуального, чи то колективного), сил як фізичних, так і психічних,
систему, збазовану на рівновазі та погодженні тих сил”1.
Відповідно до зазначених підходів контрастними постають і правила
моральної поведінки. Мораль дизконкордизму, що ґрунтується на релігійній
моралі, нормами якої послуговуються і соціалісти, і комуністи, “має людину
за випущеного на волю під догляд поліції не розкаяного злочинця”2. Згідно з
дизконкордистським підходом, людина від природи зла, і стримувати її може
лише страх перед законом та покаранням. Дизконкордистське суспільство,
яке панує в світі, перетворило людство на “планетарний концентраційний
табір злочинців”. А за таких умов формується моральна позиція, що
ґрунтується на таких засадах як “живи для себе”, “будь сильним, май змогу
топтати, хапати за горло, скоряти собі, примушувати слухатись себе,
служити собі, робити на тебе, давати тобі всі цінності життя, які любі тобі”3.
На противагу зазначеному, мораль конкордизму замість культу ієрархії та
нерівності стверджує рівність не лише людини з людиною, а й з усіма
живими істотами на Землі, з усією природою. Відмітаючи ворожнечу та
ненависть, мораль конкордизму стверджує вимогу погодження своїх вчинків
і потягів з навколишнім середовищем. Тут спрацьовує не примус і страх, а
свобода і суверенність моральної поведінки, яка керується доброю волею та
повним розумінням законів природи. Моральним стимулом тут
використовується гасло “Якщо ти хочеш” на противагу “Ти мусиш!” Тому
конкордистська мораль відмітає будь-які “заповіді-накази”, утверджуючи
лише “поради-правила”. Конкордистські правила можуть адресуватися
індивідові, пропонуючи йому норми ставлення до Всесвіту, самого себе,
іншої людини, колективу. Крім індивідуальної, є ще й мораль колективна,
яка розробляє ставлення колективу до індивіда (на цьому ґрунтуються
політичні та соціально-економічні програми) і колективу до інших
колективів та людства загалом.
Виходячи з головного принципу конкордської моралі: “Проповідуй
тільки те, що сам у житті виконуєш”, В. Винниченко почав перебудовувати
своє власне життя, відмовившись від паління, вживання алкогольних напоїв
та будь-якої їжі, пов’язаної з живими істотами тощо. Гасло “повернення до
1
2
3

Там само. – С. 247.
Там само.
Там само.
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матінки-природи” стає чи не найголовнішим гаслом його життя та побуту1.
Проте незважаючи на це, він добре усвідомлював, що модернізація
суспільства неможлива лише за рахунок індивідуальних зусиль,
спрямованих на власне моральне удосконалення. Спираючись на це,
В. Винниченко приходить до висновку, що “усякий конкордист навіть серед
бушування дизконкордизму має сили творити в собі стан погодження й
рівноваги своїх сил, досягаючи певного ступеня, але повноти щастя і він не
може мати”2. Тому його програма індивідуального морального
удосконалення доповнюється нормами колективної моралі, які передбачають
реалізацію певної соціально-економічної та політичної програм.
У соціально-економічній програмі В. Винниченко генерує ідею щодо
колектократії, формуючи перше правило колективної моралі: “Будь
погоджений з індивідом”. Найкращим виявом дії цього правила має стати
“економічна демократія, або краще, економічна колектократія”. Політична
програма, на його думку, має звільняти суспільство від догматизму,
тоталітаризму, диктатури, стверджуючи натомість засади демократії,
характерною рисою якої є свобода.
Таким чином, реалізація настанов конкордистської етики передбачала
оздоровлення кожного індивіда, усіх людських колективів в усіх царинах
життя: економіці, моралі, праві, науці, літературі, мистецтві, у царині
шлюбних, родинних відносин, “все згори до низу необхідно має набрати
іншого характеру, ніж у суспільстві дизконкордистському”. В. Винниченко
закликав
до
заснування
“Конкордистської
партії”,
показових
конкордистських колективів, які працюватимуть в ім’я утвердження “Єдиної
Федеративної Конкордистської Республіки Землі”, після створення якої
виникнуть передумови для реалізації “надконкордистської мети” –
встановлення відносин у Всесвіті з іншими планетами на ґрунті
“Всесвітнього закону сполучення і погодження сил”3.
Ідеями колектократії та конкордистської етики просякнуті й суспільнополітичні погляди В. Винниченка, пов’язані з перспективами української
державності. Яка є найперша, найсуттєвіша потреба українського
національного колективу? – запитує він. Та сама, що у будь-якої
індивідуальної істоти на землі: зберегти своє життя, забезпечити його
розвиток, передати спадщину наступним поколінням. Які найкращі засоби
для цього? Оскільки поки що людство розбите на окремі національні
колективи, які переважно називаються державами, то, вочевидь, найкращим
способом збереження його життя й розвитку кожної нації є державність,
тобто комплекс тих інститутів економіки, політики, культури, які діють на
території, населеній національним колективом, які пов’язують його у
компактну цілісність, які забезпечують його розвиток у сучасному та
майбутньому, вважає В. Винниченко. Нація без державності, продовжує він,
1

Див.: Костюк Г.В. Винниченко і його останній роман – Нью-Йорк, 1971. – С. 7.
Цит. за: Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка,
1996. – С. 247.
3
Див.: Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996.
– С. 245-249.
2
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є покалічений людський колективний організм. Через це так жагуче всі т.зв.
“недержавні нації” прагнуть своєї держави, через це так самовіддано окремі
її члени віддають усі свої сили на здобуття незалежності й тому з такою
ненавистю ставляться до тих, хто стоїть на заваді цьому, тобто тих, що
тримають їхній колектив у покаліченому стані.
Що таке державність? – запитує В. Винниченко. Це – устрій усього
матеріального і психічного буття цілого народу, його національності,
економіки, політики, культури, це – величезний складний процес. Виходячи
з цього, запевняє В. Винниченко, українська державність в Україні є. Її
створив народ, уся українська нація під час великого перевороту життя в
“тюрмі народів” – Росії. Без цієї творчості ніякі вожді, проводи, міністри не
могли б жодного камінчика покласти у будівлю української державності.
Через це й зруйнувати цю конструкцію не так вже й легко. Про її міцність
свідчить той факт, що вороги усіх мастей протягом усієї її історії не змогли
зруйнувати української нації, не вдасться зробити цього й російським
імперіалістам, у які б шати вони не рядилися: чи то так званої демократії, чи
то так званого комунізму. Цю свою думку В. Винниченко демонструє на
прикладі Радянського Союзу. Чому немає якоїсь Рязанської чи Тамбовської
Республіки, – запитує він, а є Українська? Тому що створення Тамбовської
чи Рязанської держави викликало б тільки здивування, нерозуміння, сміх та
обурення. А існування Української держави визнається за нормальне,
природне явище, яке має під собою всі необхідні для того передумови та
підстави1. Про те, що Українська держава у ХХ ст. є доконаним
беззаперечним фактом, на думку В. Винниченка, є її визнання російським
імперіалізмом, який не тільки зберіг майже всі атрибути державності,
створені українським народом (національна економіка, адміністрація, суд,
освіта тощо), а й зробив усе можливе для того, щоб ввести Україну до складу
Організації Об’єднаних Націй (ООН) як самостійну державу з правом
окремого голосу.
З боку його опонентів може бути висунута антитеза, що буцімто це –
тактичний хід Москви для того, щоб здобути зайвий голос в ООН. Звичайно,
відповідає В. Винниченко, ніхто й не очікує великодушності, щирості та
об’єктивності від імперського центру. Але чому тоді Радянська Росія не
може здобути в Організації Об’єднаних Націй десятки зайвих голосів за
рахунок тих же самих Рязанських чи Тамбовських областей, передбачливо
перетворивши їх на держави? Вочевидь, тому, що такий маневр викликав би
подив та обурення у світової спільноти. Натомість введення України такої
реакції не викликало. Світова спільнота ще не забула жертви українського
народу в боротьбі за свою незалежність у 1917-1920 рр., тому факт вступу
України до Організації Об’єднаних Націй вона сприйняла як цілковито
природне явище.
Стверджуючи, що Українська держава була і є, В. Винниченко завжди
наголошував, що її створив народ, нація, а не купка вождів, народ її захищав,
1
Див.: Винниченко В. Заповіт борцям за визволення // Див.: Федів Ю.О., Мозгова Н.Г.
Історія української філософії: Навч. посіб. – К.: Україна, 2001. – С. 467.
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захищає і буде захищати усіма своїми силами – фізичними і духовними.
Тому форми державності він вбачав не у якихось штучних, синтетично
створених конструкціях, а там де всі свідомі українці тисячами віддавали
свою свободу, здоров’я і життя за неї, тисячами віддають і тепер, як у рядах
партійних працівників, так і в рядах найактивнішої частини українського
населення, яка отримала назву Українська повстанська армія. Та форма
української державності, яка існує у формі УРСР, не є найкращою. Вона не
самостійна, не суверенна. Вона поневолена, покалічена, пограбована,
розчавлена Радянською Росією. Але це об’єктивна реальність, яка має
державну сутність, вона живе, вона береже в собі сили, які не дають змоги
ворогам знищити її, які невиразно тримають у собі ідею самостійності, які у
слушний час вибухнуть, щоб здійснити її справжні прагнення та воління.
Саме цю тезу, на думку В. Винниченка, треба пам’ятати всім борцям за
визволення України, всім простим, щирим членам української нації, які
бажають їй добра. Треба позбутися думки, що “прапор української
державності” за межами України, перестати зневажати український народ,
який тимчасово перебуває в московській неволі, та орієнтуватися на
зовнішні сили, які буцімто дадуть визволення Україні. Без опертя на
український народ, без його участі в боротьбі, без його всебічного
зацікавлення та ентузіазму, вважає В. Винниченко, зовнішні сили нічого не
дадуть, а ще більше заплутають ситуацію та скомпрометують саму ідею.
Що репрезентує собою тепер українська нація? – запитує В. Винниченко.
Це є величезний колектив трудящих людей (селян, робітників, трудової
інтелігенції), над яким панує рабовласницький клас бюрократії під орудою
чужинців. Чим може допомогти їй еміграція? Безперечно, вважає
В. Винниченко, якби дійшло до військової сутички Заходу з імперськими
зазіханнями Москви, то українська еміграція стала б на бік Заходу і взяла б
по мірі можливості участь у збройній боротьбі, організувавши допоміжні
військові формування. Проте не в цьому полягає її головне завдання.
Стратегічним завданням української еміграції, на його думку, має стати
діяльність з переконання західного світу в об’єктивності вимог українців
щодо державної самостійності, оскільки проти української незалежності
старанно працюють її вороги, переважно російські та польські імперіалісти.
Вони всіма засобами намагаються довести, що українська національнодержавна ідея є штучним витвором чужих для України сил як приховане
знаряддя їхньої імперіалістичної політики. Українці, так би мовити, ніякої
самостійної концепції ні національної, ні соціально-політичної не мають.
Таким чином, завдання членів української еміграції, борців за свою
державну самостійність, має, передусім, полягати в тому, щоб спростовувати
цей наклеп ворогів і довести всьому світові, що українство, навпаки, усією
своєю історією, яка пройшла переважно в умовах поневолення, усією своєю
природою є найзаклятішим ворогом будь-якого насильства, гніту, знущання
як внутрішнього, так і зовнішнього. Саме тому українство є найзавзятішим
борцем за мир на Землі та за об’єднання усіх народів.
На думку В. Винниченка, для того, щоб виконати це стратегічне завдання
необхідно, щоб українська еміграція на кожному місці свого перебування
доводила і словами, і справами свою демократичність і головне –
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миролюбність. Треба скрізь демонструвати, що українці є одними з
найщиріших борців за мир, за світову федерацію. Але чому так? – може
виникнути запитання. Наше пояснення, вважає В. Винниченко, має бути
цілком логічним та переконливим. Ось воно: через те, мовляв, що ми,
українці, у світовій федерації вбачаємо найпевніше забезпечення нашої
національно-державної самостійності, якої ми так жагуче прагнемо, за яку
ми принесли стільки жертв. Ми краще ніж т.зв. самостійні держави
розуміємо, що у цій світовій кон’юнктурі, яка твориться на планеті в умовах
розвитку глобальної світової економіки, не може бути як слід забезпеченої
самостійності, а тим більше у держав несамостійних. Тому ми хочемо мати
свою національну самостійність, бути найпершими та найактивнішими
борцями за здійснення ідеї Світової Федерації Народів, яка знищить будьяку можливість одній нації нав’язати своє панування іншій. Наша правда і
справедливість, продовжує В. Винниченко, повинні мати за собою силу. А в
чому може бути наша сила? Тільки в нашому народі, у погодженні, у
порозумінні, у злитті з нашими внутрішніми силами. Коли вони будуть з
нами, коли вони хотітимуть самостійності Української держави, і хотітимуть
її усією душею і усім тілом, тоді зовнішні сили мають серйозно подумати
над тим, чи можна не задовольнити це воління1.
Важливим для розуміння світоглядної позиції В. Винниченка є його
погляд на “вічну” тему любові. “Любов є зв’язок із світом, вона поєднує з
предметами, явищами і людьми”2. Трохи раніше він написав, що “це є
складена з елементарних, простих моментів сила. У ній нічого немає
метафізичного, фатального і таємничого. Вона може родитися з різних
елементів, з яких складається: чи фізичних, чи психічних, вона має закон
росту, розвитку і загину, як і всякі явища на світі. Зародки любові кожен
носить у собі. Вони живуть у латентному стані, як деякі мікроби, і приходять
до більшого чи меншого життя при сприятливих обставинах. Хто хоче, щоб
любов жила, той повинен давати їй сприятливі обставини”3.
Незмінно присутніми, такими, що усвідомлювались як “вічно актуальні”
теми світогляду і творчості В. Винниченка були морально-етичні пошуки та
проблеми внутрішнього духовного життя людини, а особливо – теорія
“чесності з собою”. Ґрунтуючись на ідеях людської гідності, заперечуючи
примусовість обов’язків над особистістю, він протягом усього життя
засуджував, ненавидів той молох, те страховисько, що зветься “ми” і яке
прагне розтерти мою душу і моє “Я”4. Теорія “чесності з собою” – це варіант
давніх пошуків моделі ідеального громадянина, чиє самовіддане служіння
суспільству не лише не обмежує його внутрішньої свободи, а є її органічним
проявом, забезпечуючи тим самим внутрішню гармонію прагнень та
практичних дій людини. Зокрема, перебуваючи в еміграції і не полишаючи
1
Див.: Винниченко В. Заповіт борцям за визволення // Див.: Федів Ю.О., Мозгова Н.Г.
Історія української філософії: Навч. посіб. – К.: Україна, 2001. – С. 466-474.
2
Винниченко В. Щоденник. – Едмонтон, Нью-Йорк, 1980. – Ч. 1: 1911-1920. – С. 282.
3
Там само. – С. 282.
4
Див.: Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посіб. – К.: Україна,
2001. – С. 415.
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думок про Україну, В. Винниченко, незадоволений власною діяльністю,
приходить до важливого висновку, який безсумнівно належить до “вічних”
загальнолюдських цінностей: “Внутрішнє існування людини є постійним,
ніколи неустанним процесом приведення себе до задоволення собою”1. Саме
воно, на думку В. Винниченка, є необхідною умовою можливості існування
людини. “Ті ж, які цього не в силі зробити, загибають, бо найзгубніша
ворожнеча з самим собою”2.
Надзвичайно важливе місце у творчості В. Винниченка належить
літературній діяльності. Він був талановитим прозаїком та драматургом,
його п’єси йшли на сценах усієї Європи, включаючи Німеччину, Францію,
Італію, Росію і, безперечно, Україну. Перу В. Винниченка належать понад
сто оповідань, п’єс, сценаріїв, статей та памфлетів, історико-політичний
трактат «Відродження нації», двотомна етико-філософська праця
“Конкордизм”, чотирнадцять романів (один з них незавершений).
В. Винниченко-митець – яскрава індивідуальність, у якій поєдналися
найсуттєвіші риси перехідної доби – від критичного реалізму до модернізму.
Важливе місце у творчому доробку майстра посідає його драматургія, адже
п’єси В. Винниченка зіграли важливу роль у становленні українського
театру. Він усвідомлював, що український театр треба європеїзувати –
надати йому філософської глибини, гостроти морально-етичних колізій та
динаміки дії3.
Проте незважаючи на такі значні досягнення у науковій та літературній
творчості, найбільшої критики зазнає політична та громадська діяльність
В. Винниченка. Під час національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.
лідери Центральної ради, серед яких В. Винниченко посідав чільне місце,
будучи головою українського уряду, не бажали серйозно ставити питання
організації національної армії, нав’язуючи українському суспільству
погляди, замішані на анархо-соціалістичних ідеях. Зокрема, В. Винниченко з
усією красномовністю літератора переконував, що “Україні немає за що
воювати, бо вона нікого поневолювати не хоче”4. Він уперто відстоював
марксистську ідею “загального озброєння народу”, заперечуючи будь-які
кроки, спрямовані на розбудову національних збройних сил. Незадовго до
Першого військового з’їзду В. Винниченко у “Робітничій газеті” писав: “Не
своєї армії нам соціал-демократам потрібно і всім щирим демократам треба,
а знищення всяких постійних армій. Не українську регулярну армію нам
треба організовувати, а всіх українських солдат освідомити, згуртувати,
організувати і українізувати ті частини всеросійської армії, які складаються з
українців, виділити їх в окрему групу... Українського мілітаризму не було,
не повинно його бути й надалі”5. На самому з’їзді В. Винниченкові, як члену
1

Винниченко В. Щоденник. – Едмонтон, Нью-Йорк, 1980. – Ч. 1: 1911-1920. – С. 392.
Там само. – С. 456.
Див.: Усі українські письменники / Упорядники Ю.І Хізова, В.В. Щоголева. – Харків:
ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 115-116.
4
Цит. за: Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени
Теліги, 2001. – С. 66.
5
Там само. – С. 66.
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президії з’їзду від Центральної ради, вдалося домогтися ухвалення
військовим зібранням резолюції “Про українську народну міліцію”, у якій
відзначалося, що “війна є справою імперіалістичної політики пануючих
класів” і що “постійне регулярне військо, як засіб панування буржуазних
класів, не відповідає змаганням народу і робочого класу та служить тільки
для зміцнення такого панування”1. Тому з’їзд визнав, щоб “українська армія
після війни стала армією народу (народною міліцією), єдиною метою якої
буде охорона інтересів і прав народу”2.
Від слів політичне керівництво України перейшло до практичних кроків.
Так, 3 січня 1918 р., незважаючи на загрозу російської окупації України,
Центральна рада ухвалила “Закон про утворення українського народного
війська”, відповідно до якого існуюча військова організація підлягала
негайній демобілізації, а регулярна армія скасовувалася взагалі.
Генеральному секретаріатові, яким керував В. Винниченко, доручалося
“негайно приступити до вироблення обчислень по організації української
народної міліції і корпусів інструкторських кадрів”3. На виконання
зазначеного закону вже 4 січня 1918 р., в умовах широкомасштабної агресії
радянських військ на територію України, був виданий наказ про повну
демобілізацію усіх військовиків, який з дивовижною швидкістю почав
виконуватися. Того ж таки дня, тобто 4 січня, проросійський Народний
секретаріат, що перебував у Харкові, офіційно оголосив війну Центральній
раді. Після чого радянські війська майже не зустрічаючи опору, за винятком
бою під Крутами, де їм протистояли наспіх зібрані, погано озброєні загони
київських студентів та юнкерів, маршем пройшли від східних кордонів до
столиці незалежної України. Захоплення Києва радянськими військами
призвело до трагічних наслідків. Були закатовані митрополит Київський
Володимир, члени Центральної ради Л. Бочківський та Пугач, а також
генеральний секретар земельних справ Б. Зарудний. Загалом же кількість
жертв серед мешканців столиці сягнула понад 10 тис. осіб, серед яких було
близько 2,5 тис. офіцерів. Центральна рада та уряд, за іронічним
зауваженням І. Нагаєвського, “подалися на захід, маючи 3 тисячі вірного
війська, що на той момент складало “армію” молодої держави. Голова ради
міністрів В. Винниченко поїхав на південь, а не на захід, бо не хотів входити
з німцями в ближчий контакт, як сам каже в своїх споминах”4.
Після зазначених подій молода українська держава, обеззброєна
власними провідниками, вже не змогла більше піднятися і згодом остаточно
рухнула під могутнім натиском збройних сил північного сусіда. Після цього
були репресії, голодомори, русифікація тощо, тобто явища, які
супроводжують будь-яку колоніальну залежність. Проте усіх цих жахіть
В. Винниченко вже не бачив, оскільки у 1919 р. він полишив український
народ, який так палко мріяв зробити щасливим. З 1934 р. В. Винниченко з
1

Там само.
Там само.
Там само. – С. 142.
4
Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Український
письменник, 1993. – С. 104.
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дружиною оселився у затишному маєтку “Закуток” поблизу містечка Мужен
на півдні Франції. Тут він і помер у березні 1951 р.
Таким чином, В. Винниченко своєю багатогранною діяльністю залишив
глибокий слід в історії України. Центральні теми його творчості завжди були
пов’язані з боротьбою за державність України, її національну незалежність, з
проблемами морально-етичного характеру, суспільного розвитку та сенсу
цивілізації. Що ж до політичної діяльності В. Винниченка, то тут можна
послатися на думку І. Нагаєвського, який вважав, що “кожний народ у ході
сторіч набуває державний досвід, що кладе основні принципи його
політики”1. Тому нехай це буде і досвід, і пересторога тим, хто, нехтуючи
безпекою суспільства, намагається зробити його щасливим.

Горбань Т.Ю. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ДОРОБОК
СТЕПАНА РУДНИЦЬКОГО
В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ
З багатогранного наукового доробку С.Рудницького виокремлені
аспекти, які поглиблюють концептуально-теоретичні основи сучасного
українознавства. Проаналізовані праці, що розкривають концептуальні
погляди видатного українського науковця і громадського діяча на засадничі
підстави українського національного самовизначення.
Видатний український вчений-енциклопедист Степан Рудницький (18771937) належить до блискучої плеяди вітчизняних українознавців кінця ХІХ –
початку ХХ ст., науковий доробок якого не втратив своєї актуальності і в
наш час. Дійсний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка (НТШ) з
1901 р., Всеукраїнської академії наук (ВУАН) з 1929 р. в українській науці
він став втіленням модерної географії. С.Рудницький плідно розробляв
теоретико-методологічні та методичні основи географії, підготував
фундамент її понятійно-термінологічного апарату, зокрема українську
географічну термінологію. Цій останній він присвятив спеціальну ґрунтовну
розвідку «Начерк географічної термінології» з доповненням «Причинок до
географічної термінології». Загалом же його праці (а їх вийшло з-під пера
вченого майже 150) являють собою всебічний нарис географії всіх
українських земель, у чому йому належить незаперечна першість.
Вважається, що початок науковому географічному українознавству
поклала двотомна праця С.Рудницького «Коротка географія України»,
видана у Відні на початку ХХ ст. Назва томів – «Фізична географія» і
1
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«Антропогеографія» – концептуально визначали зміст і напрямок всього
наступного наукового доробку вченого, а саме, обґрунтування органічного
природного зв’язку території й етносу, а отже, й окремішності України як
геополітичної цілісності з чітко визначеними природними, етнічними,
культурними та економічними кордонами. Праці С.Рудницького – це
природо-географічний підхід до українознавства.
Всебічні знання не тільки з географії, а й з історії, етнології, економіки
С.Рудницький трансформував у практичну політичну й організаційну
діяльність. У роки Першої світової війни активно співпрацював з Союзом
визволення України, а з поновленням державності на західноукраїнських
землях – експертом та радником при уряді ЗУНР з економічних та політикогеографічних проблем. Переїхавши наприкінці 1926 р. на запрошення уряду
УСРР у радянську Україну, він організував у Харкові Український науководослідний інститут географії та картографії, у різні часи очолював Комісію
краєзнавства ВУАН, Музей антропології та етнографії, був співредактором
журналу «Вісник природознавства» та ряду інших видань.
Визначальними
напрямами
започаткованого
С.Рудницьким
географічного українознавства стала наукова антропогеографія та її складова
– політична географія України. Проблему вивчення антропогеографії (її він
розглядав як взаємодію людини й території, як дослідження географії
людини) С.Рудницький вважав чи не найголовнішою в українознавчих
дослідженнях, оскільки це дає можливість цілісного вивчення України у
всьому етнічно-територіальному обширі та її народу незалежно від того, під
владою яких держав він перебуває. Пізнання свого народу й території, на
якій він проживає, на його переконання, має бути основою українознавства.
Отже, географія, у її фізичній і політичній цілісності, у баченні
С.Рудницького набула чітко вираженого українознавчого змісту. Людина,
територія, самостійна соборна держава – визначальне українознавче й
громадянське кредо вченого, якого він дотримувався у своїй науковій та
громадсько-політичній діяльності.
Доречно зауважити, що й сучасне українознавство як наука і навчальний
предмет визначається як широка сфера досліджень, об'єктом яких є
український етнос, нація в їх історичному розвитку, формування і розвиток
етнічної території України, державотворення, суспільний устрій тощо.
Щоправда, ще й на сьогодні в українознавстві до кінця не вироблений
механізм інтеграції гуманітарних і природничих наук, а часом точаться ще й
суперечки з цього приводу. Тож у цьому контексті праці С.Рудницького
залишаються особливо актуальними, «оскільки дають змогу простежити
цілісність і спадкоємність культурно-історичного процесу на українських
землях і науково обґрунтувати як процеси етногенези українського народу,
так і процеси українського націєтворення»1.
У вітчизняному українознавстві С.Рудницький першим здійснив наукову
спробу інтегрувати природничі та гуманітарні науки. «Знання одно, поділу
1
Воропаєва Т. Україна: соціор, геосоціор, етносоціор // Україна просторова в
концепційному окресленні С т е п а н а Рудницького. Монографія. – К., 2003. – С. 143.
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між природничими і гуманістичними (духовними) науками в дійсності
немає. Природничі науки є таки під певним поглядом гуманістичні, бо
витворив їх чоловік для себе й для своїх практичних цілей. Гуманістичні
науки, пр. історія, філологія, суспільна економія і т.п., чи ж це не поодинокі
глави біології породи Homo? Ріжниці між природописними та
гуманістичними науками є в головній мірі формальні. Ті й інші досліджують
природу в її двох головних проявах – матеріальному і духовному»1.
Природничі науки, за визначенням
С.Рудницького, мають бути
підґрунтям для вирішення проблем «гуманістичних наук». З іншого боку,
вважає він, антропогеографія користується антропологією, історією,
мовознавством та іншими гуманітарними науками як допоміжними
дисциплінами, «досліджуючи народи з різних точок зору». Висновок, який
робить вчений з названих концептуальних положень, зводиться до
наступного: обов’язком кожного свідомого українського інтелігента є
добути собі знання з українознавства, щоб бути у змозі науково
обґрунтувати свої погляди на самостійність і окремішність українського
народу, на українську національну ідею. А для цього не вистачить знань
лише з історії, літератури, фольклору2. Екстраполюючи сказане на
сучасність, можемо констатувати: щоб не бути безплідним, українознавство
має бути рівною мірою оперте як на гуманітарні, так і на природничі науки.
Всебічно обґрунтувавши роль географічного фактора у становленні і
розвитку української державності, С.Рудницький, умовно кажучи, здійснив
географічний та геополітичний «вивід прав» українського народу на
національне самовизначення у всіх складових даного поняття. Тим самим
він немов би завершив «українознавчу тріаду», маючи на увазі, що її
історичний аспект був обґрунтований М.Грушевським, етнічний – Ф.Вовком
та їхніми послідовниками. Зокрема, визначальна для історіографії
М.Грушевського ідея окремішності української історії (як і для Ф.Вовка
«фізіологічної окремішності» українця) знайшла свого роду продовження й
обґрунтування в географічних дослідженнях С.Рудницького. Україна, на
його переконання, є окремою антропогеографічною одиницею зі своєю
історією, етнічною територією і певним, відмінним від інших, типом
людини. Отже, антропогеографічна окремішність мала стати основою
державно-політичного самовизначення. Немає ніякого сумніву, переконував
С.Рудницький, що український народ має свою питому землю, що творить
виразну й одноцільну географічну одиницю. А отже, немає ніякого сумніву,
що є всі дані для самостійної України: земля і самостійний супроти інших
народ3.
Українознавчий доробок ученого, передусім, у галузі географічної науки
збігся в часі з піднесенням національно-визвольного руху в Україні на
початку ХХ ст. Тож на порядок денний, крім іншого, ставилося й питання
1
Рудницький С. До основ українського націоналізму // Рудницький С.Л. Чому ми хочемо
самостійної України? / Упор., передм. О.І.Шаблія. – Львів, 1994. – С. 279.
2
Там само. – С. 275.
3
Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? // Рудницький С.Л. Чому ми хочемо
самостійної України? / Упор., передм. О.І.Шаблія. – С. 79.
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етнічно-територіальної визначеності поняття «Україна» як умови державнополітичного самовизначення у межах соборної держави. Проголошене на
межі століть політичне гасло «Самостійна Україна від Сяну до Дону» набуло
у працях С.Рудницького наукової конкретики. Самостійної нації не може
бути без національної території, межі якої мали співпадати з етнічними
кордонами. Доречно зауважити, що концепція «природних кордонів»
відомого німецького мислителя Й.Г. Гердера, згідно з якою кордони держави
мали збігатися з етнічними кордонами, набувала все більшого поширення в
українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. І в
цьому була неабияка заслуга С.Рудницького. Своїми працями він, умовно
кажучи, адаптував концепцію Гердера до українських реалій названого
періоду.
Цілісність фізичної і політичної географії трансформується у
С.Рудницького в поняття «національна територія», на якій нація живе й
розвивається. На основі чого вчений робить концептуальний висновок про
Україну як автономну геополітичну реальність. Якщо держава
розбудовується як національно-політичне формування, то вона мусить мати
свою чітко виражену територію, яка окреслюється етнічними межами націїдержавотворця. Національний та територіально-етнічний принцип
формування Української держави, соборність та здоровий націоналізм –
головні державотворчі ідеї вченого.
Принагідно зауважимо, що в поняття «здоровий націоналізм»
С.Рудницький вкладає таку ідеологію і практику, яка кожний народ
розглядає як «рівновартісний продукт природи та історії», тобто націоналізм
без ксенофобії. «Всі українці повинні собі … з`ясувати, що дійсний новітній
націоналізм – це не партійна справа, зрозуміти, що національно повинні
думати й стреміти всі українці без різниці партій – від анархістів і
комуністів до крайніх правих. Бо навіть правдивий космополітизм,
інтернаціоналізм без націоналізму неможливі. Майбутнє загальне
об’єднання людства в одну одностайну громаду з природописної конечності
не може ніколи відбутися поза народами»1. Таке визначення ідеології
націоналізму, ставлення до якого і на сьогодні є досить суперечливим в
українському суспільстві, залишається актуальним з точки зору формування
української політичної нації. Щоправда, залишається нез’ясованим, що автор
мав на увазі, говорячи про «загальне об’єднання людства». Радше за все,
йдеться про віртуальний вислів, вживаний з метою надання більшої
переконливості основній тезі.
Отже, ідеалом українців, за С.Рудницьким, має бути вільна Україна в її
етнографічних межах. Причому, під національним самовизначенням він
визнавав лише повну незалежність, заперечуючи «розмови про автономію»,
базікання «про саме заведення української мови в школу, уряд, церкву…»
Коли вже не добути повної самостійності, то «автономність України треба
так сильно поставити й так гарно захистити перед великими посяганнями
московських централістів, щоби Україна мала зі свого догідного
1

Рудницький С. До основ українського націоналізму // Там само. – С. 346.
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географічного положення тільки користь, а не шкоду»1. Особливо
наголошував, що національне самовизначення поза територіальними
межами не має сенсу, оскільки тільки «на питомій суцільній національній
території може бути питома національна держава»2.
С.Рудницький твердо стояв на позиціях не тільки самостійництва, а й
соборності. «Для всіх українців державна самостійність українців повинна
бути єдиною кінцевою метою»3. Поняття «соборність» і «самостійність»
трактувалися ним як взаємопов’язані і взаємообумовлені. Соборність,
неодноразово наголошував вчений, не може відбутися за умов політичної
належності українських земель до різних імперій. Відповідно, не могла
існувати незалежна Україна як територіально цілісна держава без об’єднання
розрізнених українських етнічних земель. Тема «суцільної національної
території» в її етнічно визначених координатах проходить як одна з
визначальних у його науковому доробку. Найважливішим завданням
української географії, а відповідно, і своїм власним, він вважав
обґрунтування ідеї українського національного самовизначення з чітким
визначенням національно-територіальних кордонів.
Проблема державно самостійної, соборної в етнічно-територіальному
просторі України особливо актуально постала в роки Першої світової війни.
Війна розколола не тільки український народ по лінії австро-російського
кордону, а й українську суспільно-політичну думку щодо майбутнього
України, значно поляризувавши її. В середовищі значної частини українців
Наддніпрянщини війна ще більше укріпила синдром історичної єдності двох
слов’янських народів. Сприймаючи Російську імперію як свою батьківщину,
прихильники такої орієнтації в українсько-російських відносинах
заперечували ідеї будь-якого автономізму, надто ж державного
відокремлення України від імперії.
Невизначеною щодо української незалежності і соборності залишалася і
позиція українських галицьких політичних партій. Принаймні проблема
соборності всіх етнічних українських земель у роки війни не була для них
пріоритетною, а їх проавстрійська позиція була контрпродуктивною з точки
зору вирішення «українського питання», оскільки в плани Австро-Угорщини
не входило об’єднання всіх українських земель у єдиній державі, нехай
навіть під її протекторатом.
Саме в розпал війни (1916 р.) з’являється праця С.Рудницького «Чому ми
хочемо самостійної України?», яка заперечувала позицію як проросійської,
так і проавстрійської української політичної еліти. Політична думка
українського народу, на його переконання, має показати величезну відпорну
силу, щоб на всьому етнічному українському просторі українська нація «не
була згноблена імперіалістичними змаганнями двох держав». На жаль, з
гіркотою констатує автор названої праці, поки що немає одностайності в
українській політичній думці щодо майбутнього України.

1
2
3

Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? // Там само. – С. 79, 81.
Рудницький С. До основ українського націоналізму // Там само. – С. 281.
Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? // Там само. – С. 89.

166

Україна – людина

До теми невикористаних для «української справи» можливостей, що їх
давала війна, точніше її результати, С.Рудницький повертався неодноразово і
в своїх наступних працях. Зокрема, він піддав гострій критиці
«безкритичний ентузіазм» галицької інтелігенції, порівнюючи її з
селянською дитиною, що «за кільканадцять копійок, які дав дядько, хоче
закупити крам великого міста»1. Йдеться про те, що коли після розвалу
Австро-Угорської імперії галичани почали «з незмірним трудом» будувати
свою державність, молоді галицько-українські активісти, які перебували на
Наддніпрянщині, не поспішили на допомогу Галичині, а «стали на Великій
Україні, щоби бути стрижнем повстання проти тодішнього українського
гетьманського уряду». Їхня аргументація проста й принадна: «Ми
заступаємо ідею соборної України. Чим є супроти неї Львів і Галичина?»2
Велика Україна, на їх переконання, «швидше й краще зорганізується в
державу, чим маленька Галичина й прийде на поміч останній». Тобто
віддали перевагу «журавлеві в небі» перед «синицею в руках», втративши
можливість бодай на певній українській території утримати українську
державність.
У контексті «втрачених можливостей» розглядає С.Рудницький і Акт
злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською
Народною Республікою (січень 1919 р.). Його оцінка проголошеної тоді
української соборності є нетрадиційною як для тодішніх, так і для більшості
сучасних уявлень, від чого вона, як на наш погляд, не стає менш
переконливою. Аналізуючи постфактум причини поразки у боротьбі за
незалежну соборну Українську державу, С.Рудницький зокрема писав:
«Величезної шкоди принесла всій українській справі передчасна сполука (не
федерація, а просте з’єднання) Галичини з Великою Україною на тактикополітичному полі. Окрема Галицька держава не стояла на перешкоді ні
французькій, ні англійській політиці. Нерозважлива злука створила певні
проблеми для Франції і Англії і дала неабиякий козир у руки Польщі. З цим
козирем в руках вона й здобула собі мандат військової окупації Галичини. За
Галичиною прийшла черга інших українських етнічних територій… Такі
наслідки нерозумно сприйнятого «соборництва»3.
При цьому С.Рудницький наголошував, що «ми не тільки повинні, але й
мусимо бути соборниками! Та до неї мусимо йти розумними шляхами, а не
«незрілою принципіальністю», яка так багато лиха принесла державному
будівництву Великої України». Тож «не вигукуймо про соборність, а
працюймо для неї!»4 Заклик, надзвичайно актуальний і для нашого
сьогодення, і не тільки в плані вирішення міжрегіональних проблем сучасної
України.
Що ж стосується позиції С.Рудницького щодо злуки, тобто чи була вона
доцільною на той час з практичної точки зору, необхідно враховувати, що й
після її ратифікації Трудовим Конгресом як «Універсалу Соборності»
1
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4
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реально продовжували існувати два уряди – УНР і ЗУНР, відповідно дві
армії, різні соціально-економічні політики і зовнішньополітичні орієнтації
тощо.
Повертаючись до сказаного, нагадаємо: географія у баченні
С.Рудницького набувала специфічно українознавчого змісту. Це виразно
проявилося і в його намаганні розбудовувати географічну науку й освіту в
Україні в їх тісному поєднанні. При цьому, з прагматичної точки зору,
особливого значення він надавав саме географічній освіті. «Дотепер (йдеться
про 1920 р., коли вийшла його фундаментальна праця «Українська справа зі
становища політичної географії» – Т.Г.) не маємо наукового підручника
землезнання України, навіть популярно-наукового. А відтак, ціле наше
громадянство відзначається фатальною недостачею географічного знання»1.
Брак географічних знань, на його переконання, не тільки шкодив
ідеології українства, а й мав фатальні наслідки в практичній справі. «Не
з’ясовуючи собі ось хоч би величини України й її народу, не тільки наші сірі
інтелігенти, але й наші визначні політичні діячі зводять українську справу до
спільного знаменника зі справами «інших малих народів»2. На думку
С.Рудницького, це стало перешкодою на шляху національно-державного
самовизначення України, надто ж її соборності в етнографічних кордонах.
Національна територія, на переконання С.Рудницького, є основою «нашої
державної будучини», отже, й «нерушимою святостю, яку мусить оберігати
кожний український громадянин, не то уряд чи який-небудь його
представник». Насправді ж, говорить він далі, наші офіційні чинники зі
злочинною легкодушністю «значать етнографічні границі української
національної території цілком хибно, на необчислиму шкоду українському
народові»3. «В останніх часах, – пише він, – наші політичні діячі (йшлося
про українські уряди 1917-1920 років – Т.Г.) не то що шафували межовими
українськими землями направо й наліво, але навіть не підносили домагань на
величезні простори українських земель»4.
«Шкоду», на думку вченого, обумовлював не лише «брак знань» про
національну територію. Зробивши своїм гаслом національне самовизначення,
українці змушені були зректися і зреклися політичних актів, які утримували їх у
складі тієї чи іншої імперії. Проте «боялися, наче вогню, виступати з
територіальними домаганнями в ім’я економічних, політичних чи стратегічних
інтересів». Таку нерозважливість С.Рудницький демонструє на прикладі
дипломатичних поступок усіх українських урядів періоду національновизвольних змагань 1917-1920 рр. Так, уже Центральна рада «поставила
Бессарабію і Крим de jure, Наддністрянську Україну, Донщину, Кубанщину й усе
Підкавказзя de facto поза скобками своїх національно-територіальних домагань.
Це саме було за Гетьманщини. Дипломатичні акти Директорії віддають Польщі
чи Румунії величезні й переважні простори суцільної української території»5.

1

Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії // Там само. – С. 94.
Там само.
Рудницький С. Огляд національної території України // Там само. – С. 212.
4
Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії // Там само. – С. 94.
5
Рудницький С. Огляд національної території України // Там само. – С. 211.
2
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Такі базові категорії українознавства як нація, національна територія,
національний менталітет, націоналізм тощо С.Рудницький також пояснює з
точки зору географічної науки. «Від території і її природи й від расовості
людського матеріалу залежить уся суть нації». Наголошуючи в той же час, що
найважливішою прикметою нації в першу чергу є територія, в другу – расовість,
потім мова, традиція, культура1. У зв’язку з чим видається суперечливим
твердження, що «серед характерних прикмет нації Рудницький на першому місці
називає антропологічну расовість – своєрідну будову і вигляд тіла»2.
Велику увагу у своїх працях С.Рудницький приділяв обґрунтуванню
геополітичного призначення України, чи, як писав один із його сучасників,
обґрунтуванню геополітичних претензій українців. Перш за все, завдяки його
працям, значна частина яких видавалася у Відні німецькою мовою, Європа
принаймні німецькомовна дізнавалася про Україну. Адже на початку ХХ ст., як
зазначав С.Рудницький, слова «Україна» й «українці» звучали в Європі
порожньою луною. Хоча сказане правомірно розглядати як самодостатню
цінність його праць, основну увагу вчений зосереджував на іншому.
«Геополітичне призначення України», з його точки зору, полягало в тому, що
позитивне вирішення українського питання, тобто утворення української
національної держави в етнографічних кордонах означало б розв’язання
останнього «великого національного питання в Європі». Розкриваючи суть даної
тези, він пише: «Утворення Української національної держави в етнографічних
границях є одиноким способом, щоб запобігти заколотам і конфліктам у
південно-східному куті Європи»3. Не втомлювався вчений доводити і
геополітичні вигоди для Європи існування незалежної України як національнотериторіальної цілісності, враховуючи її географічне розташування між Сходом і
Заходом, між Півднем і Північчю.
Насамкінець звернемося до ще однієї проблеми, відлуння якої і на сьогодні
більш ніж очевидне. Аналізуючи причини невдач українських визвольних
змагань 1917–1920 рр., С.Рудницький приходить до однозначного висновку, що
їх суть полягала «у завзятій війні всіх проти всіх». Війні, яка загрожує не тільки
українській державності, а й самому існуванню українського народу. Всі бачать,
пише він, що все йшло і йде «не так», як мало йти, та всі ми обмежуємося тим,
що шукаємо винних, обкидаємо їх лайками, спихаємо вину з себе на других. Всі
українські партії і псевдопартії атакують одні других з безмежною ненавистю:
хлібороби-державники, хлібороби-демократи, народна партія, народні
республіканці, християнські суспільники, трудовики, радикали, соціалістисамостійники, соціальні демократи різних мастей, ще більше різнорідні соціальні
революціонери, комуністи, анархісти і т. ін., і т. ін., їм же ім’я єсть легіон! Все це
їло б одно другого!4 На жаль, події останніх років свідчать, що уроків історії
сучасні українські політики так і не засвоїли. Переконливі приклади для такого
невтішного висновку дають, зокрема, перманентні виборчі кампанії останніх
років, точніше практика їх ведення.
1

Рудницький С. До основ українського націоналізму // Там само. – С. 281.
Талько Т. Філософсько-культурологічні та антропологічні підвалини політичної географії
Степана Рудницького // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького.
Монографія. – К., 2003. – С. 91.
3
Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії // Рудницький С.Л.
Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передм. О.І.Шаблія. – С. 142, 145.
4
Рудницький С. До основ українського націоналізму // Там само. – С. 273.
2

169

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

Джус О.В. (Івано-Франківськ)
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
СОФІЇ РУСОВОЇ В ЕМІГРАЦІЇ
У статті розкрито виховно-освітній потенціал мемуаристики 1920 –
1930-х рр. визначного українського педагога і громадського діяча Софії
Федорівни Русової; на її основі простежено еволюцію сприйняття вченою
еміграції як чинника трансформації особистості; виокремлено основні
"уроки", поради і настанови С.Русової-політичної емігрантки прийдешнім
поколінням українців.
Тлумачний словник української мови трактує термін "еміграція" як
"переселення із своєї батьківщини в іншу країну, зумовлене соціальноекономічними, політичними або релігійними причинами, виселення,
вигнання, екзиль", а також як "перебування за межами батьківщини
внаслідок такого переселення"1. Закономірно (і такої думки дотримуються
сучасні психологи), що зміни, зумовлені еміграцією, не проходять безслідно
в житті людини-переселенця, особливо якщо вона провадила громадсько і
політично активний спосіб життя на рідних теренах.
Яскравим прикладом такої трансформації може слугувати життя і
творчий доробок (насамперед мемуаристика) видатної представниці
емігрантства міжвоєнної доби Софії Федорівни Ліндфорс-Русової –
Педагога, Громадянки, Державотворця, Жінки-Матері. Вона "прийшла на
світ", коли безсмертний Т. Шевченко "палав гнівом проти гнобителів нашого
народу; доростала тоді, як М.Драгоманов розгортав свої сили, коли із
Західної Європи ширилися ідеї поступу, національної і соціяльної
справедливости", народилася й "літ доходила в добу великих людей і
великих ідей", у ті ідеї людяності, рівності, волі, демократії "сама увірувала
й пішла на працю для здійснення її", "собі за приклад" взяла "великих
людей"2.
Мемуарна спадщина Софії Русової еміграційного періоду має велике
виховне і дидактичне значення, адже, по-перше, відходили один за одним
"сильні духом велетні", а з ними – ціла епоха духовного життя України, за
визначенням ученої, – епоха “романтики, краси відродження народнього
слова, великих культурних змагань"3. По-друге, на схилі літ діячка хотіла
поділитися із сучасниками, залишити нащадкам усе найцінніше, що ввібрала
її пам’ять за довгі роки життя. По-третє, вона сподівалася, що її спомини
майже за 50-літній період життя українського громадянства "допоможуть

1
Новий тлумачний словник української мови. У 3-х томах. – К.: Аконіт, 2007. – Т. 1. –
С. 644.
2
Див: Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції. – Івано-Франківськ: Плай,
2002. – С. 195.
3
Русова С. М.К.Заньковецька // Жіноча доля. – 1934. – Ч. 21. – С. 6.
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декому ліпше зрозуміти і хиби й заслуги наші в справі визволення
України..."1
Уроки еміграції міжвоєнної доби як трансформаційного чинника
особистості у мемуарах С.Русової, аналіз яких став метою нашого
дослідження, покликані застерегти сучасне українство від уже здійснених
упродовж історії помилок, попередити зневіру в ідеалах, за які боролися
наші попередники, і націлити на розбудову незалежної України. Вся
мемуаристична творчість шведко-француженки за походженням і українки
"по духу" пронизана одним закликом: "Покажіть себе гідними павших
братів. Скріпіть ще могутнійш нашу боротьбу і, як сказав великий Мазепа,
всі в один гуж, в один такт, щоб було одно стадо, єдиний пастир. А перемога
остаточно наша... слава Україні!"2
Спогади просвітительки можна умовно поділити на дві групи. Перша
стосується численної когорти людей, котрих вона особисто знала і які
залишили помітний слід у її долі. Переважно це невеликі за розміром
посмертні згадки: про М.Грушевського, що "...мав у своїх руках ту ясну
наукову правду про Україну, якої страхаються низькі, підлі її окупанти і
вони відокремили його силоміць від життя України, щоб не міг він для неї
працювати"3, та про "славетного українського вченого і патріота,
політичного еміґранта" М.Драгоманова, котрий, за її словами, "майбутнє
життя українського народу будував на трівких широких підвалинах – освіти,
волі, гуманности"4. Зі статей М.Драгоманова Софія Русова зрозуміла, що
“рідна мова”, про неї вона так багато читала "в усіх клясиків-педаґоґів − це й
є в Києві мова українська". Як писала педагог, до сімнадцяти літ "я не
розуміла, що в мойому, як мені здавалось, такому раціонально педаґоґічному
дитячому садку, я вчу дітей чужою їм мовою, російською...”5 Перу Софії
Русової належить також посмертний спомин про першого президента
Чехословацької Республіки Томаша Масарика й обширні спогади про
визначного політичного і громадського діяча, соціолога Микиту Шаповала.
Не могла не відгукнутися вчена і на річниці від дня смерті людей, під
впливом діяльності або творчості яких вона формувалася як громадська
діячка і педагог. Три спомини міжвоєнної доби Софії Русової доповнюють її
Шевченкіану6; така ж кількість присвячена "великому активному
громадянину", чулому "на всяку неправду", мужньому у щоденній боротьбі
за українську ідею Миколі Лисенку7; дві статті – Марії Заньковецькій; по
одній − наддніпрянському та буковинському композиторам Якову

1

Русова С. Мемуари. Щоденник. – К.: Поліграфкнига, 2004. – С. 12.
Там само. – С. 8.
3
Русова С. Михайло Грушевський // Жінка. – 1935. – Ч. 1. – С. 2.
4
Русова С. Сорок літ!.. // Жар. – 1935. – Ч. 1. – С. 2.
5
Русова С. Картина споминів про Михайла П. Драгоманова / Праці Українського
педаґоґічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі: Драгоманівський збірник / За ред.
В.Сімовича. – Прага: Сіяч, 1934. – С. 137.
6
Див. детальніше: Джус О.В. Шевченкіана Софії Русової // Обрії (Івано-Франківськ). –
2000. – С. 3-6.
7
Русова С. Спогад про М.Лисенка // Жіноча доля. – 1937. – Ч. 23. – С. 12.
2
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Степовому та Миколі Бойченку, діячам міжнародного жіночого руху Джейн
Адамс і Любові Шелухиній, французькому історику Ернесту Ренану тощо.
Як педагог, Софія Русова однією з перших серед українців відгукнулася
на смерть художника й організатора освіти в Україні періоду УНР Петра
Холодного, з яким вона працювала і для якого Україна була "не символом,
не теоретичним настроєм, а дорогим та рідним божеством, якому присвятив
він усе своє життя, всі творчі сили, та працював чесно – безкорисно,
забуваючи при тім особисті інтереси"1. Писала про видатного бельгійського
педагога-психолога Овідія Декролі, з яким зустрічалася на "літніх курсах
Ліги Миру та Свободи", котрий "глибоко зрозумів душу дитини і на
психологічних даних збудував свою нову педагогіку"2.
Як літературознавець, не могла обминути своєю увагою трагічні дати в
житті визначних українських письменників, чий життєвий шлях завершився
у 1920 – 1930-х рр. або й набагато раніше, але з якими вона була особисто
знайома. Як правило, ці праці є обширними, вони не лише розкривають зміст
діяльності та провідні ідеї літературної спадщини, а й характеризують епоху,
в яку жив письменник, через що сприяють пізнанню нашої минувшини.
Такими зокрема є посмертні згадки "Дмитро Маркович", "Пам’яті
В.О’Коннор-Вілінської", спогади про Олександру М.Барвінок-Куліш із
нагоди 20-річчя від дня її смерті; про Дніпрову Чайку (Л.БерезинуВасилевську) тощо.
З особистою поміткою автора "Пишу лише про тих людей, яких я знала
персонально", 1934 р. з’явилися спогади Софії Русової "Серед ідеалістів 70-х
років". Вони відтворюють особливості визрівання та способи поширення
національної ідеї в українському суспільстві останньої третини ХІХ ст. – у
часи, коли "загальний стан соціяльного і політичного народнього життя був
такий жахливий, що вся енерґія скерована була перш за усе, щоб розбити,
розвалити той режим, ту страшну силу, яка душила, пригноблювала і
фізично й духовно усі верстви народа на усій безмежній території царської
Росії". Не належучи ніколи до політичних партій, вчена найбільше
"симпатизувала" партії "Народна воля", особливо її "народничому духові". У
народництві останньої третини ХІХ ст. їй імпонували "шляхетна атмосфера
протесту проти всякого поневолення, смілого виступу на оборону прав
народу, прав людини"3. Саме тому чи не вперше в українській мемуарній
літературі були відтворені образи народників-революціонерів – реальних
осіб, яким С.Русова співчувала і з якими співпрацювала: народного вчителя з
її рідної Олешні на Чернігівщині С.Тупчаєвського; М.Маковіїва,
Л.Жебуньова, М.Ковалевського, Д.Лизогуба і багатьох інших, які за
"хожденіє в народ" пішли хто в Сибір, а хто й на смерть.
Другу групу творів мемуарного жанру становлять спогади Софії Русової
про свій життєвий шлях і найрідніших їй людей. До цієї групи належать
"Мої спомини", наукова розвідка "Життя українського ідеаліста кінця ХІХ
віку Ол.Ол.Русова" та "Щоденник" ученої, рукописний оригінал якого
1
2
3

Русова С. П.І.Холодний // Нова хата. – 1931. – Ч. 4. – С. 6.
Русова С. О.Декролі // Українська школа. – 1933. – Ч. 1-2. – С. 7.
Русова С. Серед ідеалістів 70-х років (Спомини) // Трудова Україна. – 1934. – Ч. 5. – С. 13.
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зберігається у Центральному державному архіві вищих органів влади та
управління України та в Центральному державному архіві громадських
об’єднань України, і вперше опублікований у 2004 р. на замовлення
Державного комітету з інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
України в серії соціально значущих видань. Щоденник Софії Федорівни ми
свідомо відносимо до мемуаристики, оскільки це не просто приватні
переживання окремих подій звичайної людини, а за словами самої вченої,
"кавалочок історії, частинки укр. Великого народу на противній чужині",
який "може, на що колись людям згодиться"1.
Зазначимо, що перша з праць – найфундаментальніша з мемуарного
доробку вченої, вже достатньо відома в Україні, всебічно проаналізована у
дослідженнях І.Зайченка, О.Проскури, Г.Груць, І.Пінчук, В.Сергійчука
тощо.
Водночас цікавими, на наш погляд, і маловідомими є історія створення
"Моїх споминів" та оцінка їх сучасниками. Вивчення архівних джерел і
епістолярної спадщини С.Русової підтверджує, що біля витоків видання
"Моїх споминів" ученої стояв громадський діяч і видавець Євген Вировий,
який ще в 1925 р. виявив бажання опублікувати їх у празькому часопису
"Нова Україна", а в 1926 р. передав першу частину праці до редакції
видавництва "Минуле України"2. Проте його спроби видати спогади
закінчилися невдачею. Того ж року С.Русова звернулася з проханням до
Дмитра Дорошенка посприяти в опублікуванні "Моїх споминів" у
Німеччині. Відомий історик порадив їй звернутися з цим питанням до
видавництва "Червона калина" у Львові3.
Як свідчить листування вченої, найбільше зусиль до видання цієї праці у
Чехословацькій республіці докладав М.Шаповал, який навіть погодився
написати вступне слово до неї. Проте завдяки старанням М.Грушевського,
тодішнього керівника історичної секції Всеукраїнської академії наук
(ВУАН), у С.Русової з’явилася можливість видати "Мої спомини" в Києві.
Вони побачили світ 1928 року в ІІ і ІІІ книгах редагованого М.Грушевським
збірника "За сто літ". У дещо переробленому вигляді "Мої спомини" були
опубліковані на сторінках львівського часопису "Нова хата" в 1935-1936 рр.
У листі до С.Русової від 3 серпня 1936 р. співредактор видань видавничого
кооперативу "Хортиця" у Львові А.Жук повідомляв, що вона хотіла б
перевидати її окремою книгою. Отримавши згоду авторки, "Хортиця"
реалізувала цей намір у 1937 р.
Про популярність "Моїх споминів" свідчать відгуки та рецензії як від
знаних в українському науковому світі вчених, так і від широкого
громадського загалу. Абсолютна більшість їх – одностайно позитивна.
Зокрема найкращою повістю, "так живо і барвно" написаною, в якій
оживають "усі дорогі нам постаті минулого віку, що стояли на сторожі
нашого слова, пісні і нашого людського достоїнства", назвала книгу спогадів

1
2
3

Русова С. Мемуари. Щоденник. – К.: Поліграфкнига, 2004. – С. 480.
ЦДАВО України, ф. 3889, оп. 1, спр. 22, арк. 30-31 зв.
Там само, арк. 75-75 зв.
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С.Русової літературознавець із Галичини Марія Деркач1; щиро вітала її вихід
редактор "Нової хати" Лідія Бурачинська2. Проте найглибше аналізував
видання "Моїх споминів" 1928 р. Т.Максимович у "Записках історикофілологічного відділу" ВУАН, а опублікованих у 1937 р. – С.Сірополко.
Метою першого рецензента, на нашу думку, стала скрупульозна, але дещо
тенденційна перевірка свідчень мемуаристки "на иншому матеріалі”, бо, за
його словами, “пам’ять людська не тривка, легко зраджує і найсумлінніше
бажання мемуаристове зафіксувати точні факти не завсігди забезпечує
точність. До того-ж не завсігди знаходимо в мемуаристів "об’єктивність
сумлінної суб’єктивности". Критичні зауваження рецензента стосувалися
фактичних помилок С.Русової навіть щодо дати її народження (?), оскільки
він вважав, що вчена народилася не в 1856, а в 1853 р. Їх він виводив "не так
з старечого ослаблення пам’яти, як з психологічного типу мемуаристки, з її
загального сприймання життьових вражінь, з її малої уважливости до
точности в фактах". Та попри виявлені хиби й неточності, рецензент всетаки змушений був визнати, що "С.Русова була яскравим типом людини 70-х
років, прозеліткою й пропагандисткою "нових" ідей і настроїв. До цього
треба додати неабиякий педагогічний хист й любов до молоди"3.
Відгук С.Сірополка на "Мої спомини" Софії Русової (як і
Т.Максимовича) містить низку зауважень. Вони стосуються фактичних
помилок, допущених автором при визначенні посад чи професій окремих її
сучасників, невдалих приміток, наведених у тексті спогадів, коректурних
недоречностей у ініціалах і прізвищах згадуваних осіб. Гостру реакцію
викликали у С.Сірополка рядки споминів, де Софія Федорівна захищає
М.Шаповала від неправдивих закидів "з вуст тих самих професорів, яких він
видобув з невідомости й безділля до світла науки, до служби українському
народові". Але загалом рецензент визнав, що "Мої спомини" С.Русової
"містять в собі багатий матеріял для пізнання життя української інтеліґенції
– старшої й молодшої її ґенерації, – правда, подекуди в суб’єктивному
освітленні авторки", а свої зауваження мотивував надією на те, "що шановна
авторка прийме їх на увагу при новому виданні своїх споминів"4.
Наведені уривки з рецензій вказують на велике зацікавлення
українського громадянства спогадами С.Русової. За нашим переконанням,
цей інтерес і сьогодні залишається високим, тим більше, що перевидана в
Україні книга "Моїх споминів" і надалі залишається недоступною для
широкого читача. Обмеженим є й тираж "Мемуарів", які лягли в основу
"Моїх споминів" ученої (1856-1925) і були видрукувані 2004 р. "відповідно
до оригінального тексту, без купюр"5.
1
Деркач М. Що писали про жінок і що писали жінки у 1937 р. // Жінка. – 1938. – Ч. 1-2. –
С. 13.
2
Л.Б. Софія Русова: Мої спомини // Нова хата. – Ч. 11. – С. форзацу.
3
Максимович Т. Чернігівські мемуаристки // Записки історично-філологічного відділу
Всеукраїнської академії наук. – К., 1929. – Кн. ХХVI. – С. 358-365.
4
Сірополко С. Софія Русова. Мої спомини. Львів, 1937. Вид. "Хортиця". 280+4 неч. Стор.
Ціна 3 зол. // Тризуб. – 1938. – Ч. 8. – С. 27-28.
5
Сергійчук В. Прийняла назавжди Україну в серце // Русова С. Мемуари. Щоденник. – К.:
Поліграфкнига, 2004. – С. 8.
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Маловідомою навіть для науковців є праця-спогад Софії Русової "Життя
українського ідеаліста кінця ХІХ віку Ол.Ол.Русова", що вийшла накладом
Наукового товариства ім. Т.Шевченка у Львові 1938 р. у збірнику "Студії з
поля суспільних наук і статистики". Вона – неоціненне першоджерело для
дослідників наукової та громадської праці знаного у тогочасних українських
демократичних колах діяча, одного з основоположників української
статистики Олександра Русова. Водночас викладені тут думки
характеризують і саму С.Русову: як дружину, помічника і соратника свого
чоловіка в намаганнях "помогти народові в його економічній і правовій
безпомічності...", у прагненні подолати "страшну прірву, яка розділяла
інтеліґентні верстви від селянства"1.
Чимало невеликих за розміром спогадів-"замальовок" Софії Русової
розкривають окремі події чи факти, які зафіксувала її пам’ять, і якими на
старості вона щиро ділилася з читачами ("Великдень у Кам’янці", "Двадцять
літ тому", "Дещо з давнього минулого", "Пам’яти лицарів", "Подорожні
враження" та ін.). Загалом вони становлять вагомий пласт творчого доробку
вченої, є "суб’єктивним, але абсолютно чистим джерелом інформації"2.
Вимушену еміграцію тисяч українців вчена сприймала двояко: з одного
боку, "милість" чужого уряду (мається на увазі "Російська допомогова акція"
чехословацької адміністрації) "каменем давила душу"3, з іншого, – саме в
Чехословаччині Софія Русова могла вільно і голосно заявити, що вона –
українка, має "право бути людиною, жити незалежно і всіма силами
працювати для української культури, тішучись тією надією, що коли-небудь
ці зернятка перекинуться на Батьківщину й дадуть якийсь врожай..."4 Але в
ненадрукованих "Записках політичної емігрантки" простежується біль, туга і
велика печаль жінки-патріотки, змушеної покинути найдорожче – рідну
землю, могили батьків, чоловіка, сина, сестер, братів: "Таке воно страшне –
слово емігрантка...! Не така се проста річ емігрувати, покинути навіки
рідний край, приневолити себе жити на чужині і не один місяць, не один рік,
а безвість часу, не знаючи певного дня повороту до дому"5. Трагізмом, болем
розлуки ("син не знає, де мати, дружина не знає, де батько її дітей"),
розпачем і страхом перед майбутнім ("по один бік руїна і привид смерті, по
другий бік чужина й безпросвітня мандрівка, голод, самітність. Тяжка Божа
кара!" – пронизана одна з перших еміграційних публікацій С.Русової "Свята
на чужині". І разом з тим у ній чітко простежується надія на повернення
додому, віра в те, що "талановиті народи не вмирають", що й "тут можна
працювати усе для неї, для рідної неосяжної України»6.

1
Русова С. Життя українського ідеаліста кінця ХІХ віку Ол. Русова // Студії з поля
суспільних наук і статистики. – Львів: Накладом НТШ (комісія національної економії,
соціології і статистики), 1938. – Т. V. – С. 115.
2
Сірополко С. Софія Русова. Мої спомини. Львів, 1937. Вид. "Хортиця". 280+4 неч. Стор.
Ціна 3 зол. [рецензія] // Тризуб. – 1938. – Ч. 8. – С. 28.
3
Русова С. Мої спомини. – Львів: Хортиця, 1937. – С. 276.
4
Русова С. Чому я опинилася на еміграції // Трибуна України. – 1923. – Ч. 1. – С. 16.
5
ЦДАВО України, ф. 3889, оп. 2, спр. 29, арк. 12.
6
Русова С. Свята на чужині // Українська трибуна. – 1922. – Ч. 12. – С. 3.
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Останнє, власне, і стало "рецептом" перебування Софії Русової та її
однодумців за межами рідної землі. В хвилини розпачу, зневіри і розпуки
вчену підтримували пройняті щирістю і теплом слова найближчих друзів,
зокрема М.Шаповала: "Я розумію Вашу тугу: за 50 літ праці... хоч би тиха
пристань була!... Яка безумна машина життя і як страшно ми (народ) попали
під її колеса! Я не осуджую минулого, я маю досить почуття, щоб плакати за
ним, за його духом жертви і чистоти, але я маю досить розуму, щоб бачити,
куди ми мусимо йти тепер і організовувати трудові маси, бо вони –
український народ. Не лише описувати їх злидні й неволю, але
орґанізовувати для праці, науки, боротьби... Доки можливо – робімо тут
українську працю. Підготовляймо ґрунт на рідних землях. І десь таки ми
зробимо основу дальшого істнування. Але напрям один – на свободу,
культуру, орґанізацію, Україну!
Будьте з нами і разом переможемо машину. Ми Вас будемо – скільки сил
захищати..."1
Та С.Русову не стільки треба було "захищати" на чужині, скільки сама
вона стала опорою українців-емігрантів, берегинею національних інституцій
культури й освіти за межами рідної землі, за висновком Микити Шаповала –
Господинею-Матір’ю великої Родини-України, хоч і відірваної від неї, та все
ж для неї2.
Тому навіть у такій "інтимній" сфері творчості, як мемуаристика,
С.Русова майже не дозволяла собі демонструвати слабкість. Великі та
маленькі особисті "трагедії" знаходимо лише в її "Щоденнику" чи в листах
до найближчих друзів: нерозуміння, а подекуди і вороже ставлення
найрідніших їй людей до "українства" мами й бабусі, власні самопошуки
("трохи запізно в 75 літ себе запитувати, як жити? Що доброго робити?
Треба вже так доживати, щоб нікому не мішати, не перешкоджати... ще як
нікого нема та граю на форт. [фортепіано – О.Дж.], наче якому Богу
молюсь..."); самокритика і несприйняття себе як громадського діяча ("старая
некрасивая, нікому не цікаво мене слухати", "почуваю усім єством, що мені
треба зникнути з світа Божого...", "я так зневірилася сама в собі, почуваю
себе ні на що не здатною...", хоча "ще так багато думок в голові, хочеться
ними поділитися з людьми... все хочеться прочитати доклад за Порожнечу
Душі!"3) тощо.
Але в мемуаристиці для широкого загалу – міркування про "всі гріхи
нашої... політичної недосвідчености", осмислення політичних помилок,
допущених організаторами й активними учасниками національних
визвольних змагань, спроба аналізу причин невдач і втрат ("мало було щиро
свідомих і політично зрілих українців", не було "людей із адміністративним
досвідом; перешкоджали чужинці, а також "малороси", т.зв. "мартовські
українці", які ставилися до справи легковажно, а то й байдуже"). Один із
важливих уроків, які винесла Софія Русова з періоду "короткої свободи"
1

ЦДАВО України, ф. 3889, оп. 1, спр. 24, арк. 113-114.
Шаповал М. Свято Матері (З нагоди 75-ліття Софії Русової) // Самостійна думка. – 1931. –
Ч. 6-7. – С. 8.
3
Русова С. Мемуари. Щоденник. – К.: Поліграфкнига, 2004. – С. 310-425.
2
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1917-1919 рр., – обов’язок "дати народові якнайкращу, правдиву, реальну
освіту"1 і потреба сильної армії, бо, за її словами, саме школа "дає зброю
проти злиднів, проти приниженого стану серед других народів", а військо є
"певною обороною незалежности і волі народу"2, щоб в історії України не
було більше "вимушено-добровільних" вигнанців.
Водночас С.Русова з розпачем і болем спостерігала як одні за одним
відходили у вічність її друзі, соратники, однодумці, що "сміло йшли
назустріч европейському поступові, европейській науці, новим
европейським формам життя", "не жахаючися смерти, переходили кордони,
перепливали річки і знаходили – чужину, злидні, розчаровування,
туберкульозу й передчасну смерть на чужинецькому еміґранському
кладовищі"3. Була свідком деморалізації, взаємних непорозумінь і
"розброду" в середовищі еміграції. Бачила, як українство світу чекало
підтримки від "сильних світу цього" – Гітлера, нібито визволителя від
більшовицької навали чи "совітів", яких населення Галичини вітало "яко
визволителів". А за півроку до смерті, озвучуючи думки-мрії тисяч
українців-вигнанців, які до самої могили несли любов до всього рідного і
вмирали з надією, що хоч "по їх смерті для України прокинеться доля", у
своєму щоденнику Софія Федорівна писала: "чи гляну ж я хоч одним оком
на свою Україну, чи не почую я себе і там, в тій новій Україні, яка постала за
ці 20 літ, теж "чужою", одиноким свідком давно минулого життя. Страшно
жити так довго, переживати ріжні епохи і помалу ставати архівною
ремінісценцією безо всякої ціни або вартості..."4
Важко сьогодні сказати, чи такою хотіла бачити Софія Русова свою
батьківщину, до якої зверталася як до найближчої особи ("ніколи... не
знатиме моя Україна дорога, як я її люблю. В останню страшну годину за неї
Господа молю. Читала тільки-що Євангеліє, і віриться, що воскресне вона,
відвалить хтось камінь, що давить її життя..."5). Але еміграційні
трансформації Софії Русової, втілені у мемуаристичних творах, є своєрідним
підґрунтям для роздумів сучасних українців. Їхнім найважливішим уроком
для сьогоднішніх поколінь громадян України є збереження незалежності
нашої держави, усвідомлення громадянського обов’язку "не шукати захисту
в Європі"6, а виконувати його тут, у рідному краю.
Віриться, що сучасне українство усвідомить результати "роботи над
помилками" тих, хто наближав незалежність нашої Вітчизни, хто закладав її
підвалини, і хто чітко зрозумів, що еміграція насамперед політична – це
"гріх перед своїм народом і біда власна…"7

1

Русова С. Двадцять літ тому // Нова хата. – 1937. – Ч. 8. – С. 3.
Русова С. Пам’яти лицарів (Спогади) // Календар-альманах "Дніпро" на звичайний рік
1930. – Львів, 1929. – С. 8.
3
Русова С. На еміґранському кладовищі в Празі // Життя і знання. – 1935. – Ч. 6. – С. 187.
4
Русова С. Мемуари. Щоденник. – К.: Поліграфкнига, 2004. – С. 491.
5
Там само. – С. 479.
6
Там само. – С. 9.
7
Там само. – С. 397.
2

177

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

Седляр О.В. (Львів)
КОЛОМИЙСЬКИЙ ПЕРІОД
ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АНДРІЯ ЧАЙКОВСЬКОГО (1919–1935 рр.)
Український адвокат та письменник Андрій Чайковський мешкав у
Коломиї протягом 1919–1935 рр. У цей час (особливо у 1923–1928 рр.) він
досить активно займався громадською діяльністю, яку можна умовно
поділити на кілька напрямів. А. Чайковський був автором кількох десятків
публіцистичних статей, де він запропонував свої роздуми над станом і
перспективами українського національного руху в Польщі. Він також брав
участь у діяльності різних українських громадських організацій, активно
виступав проти “латинізації” греко-католицької церкви в Галичині у
20-х рр. XX ст. Громадська діяльність А. Чайковського в Коломиї цікава,
передовсім, як приклад участі в українському громадському житті
міжвоєнної Польщі діяча старшого покоління, чий світогляд загалом
сформувався ще наприкінці XIX ст.
Андрій Чайковський (1857–1935), відомий український громадський діяч,
адвокат та письменник протягом останнього періоду свого життя мешкав у
Коломиї. Цей “коломийський” період його життя та громадської діяльності
припав на міжвоєнну добу, час існування відновленої Польської держави –
Другої Речі Посполитої.
А. Чайковський як громадський і політичний діяч та як особистість
сформувався наприкінці XIX ст. – тобто в “австрійську” добу. Він був
представником покоління, яке активно заявило про себе у 80-х рр. XIX ст., а
в наступному десятилітті доклало чи не найбільше зусиль у розбудову густої
організаційної мережі українського національного руху в Галичині.
Напередодні Першої світової війни А. Чайковський належав до числа лідерів
галицьких українців регіонального рівня – він тоді мешкав у Бережанах і був
головою повітової організації УНДП, очолював деякі місцеві українські
товариства.
У 1914 р. А. Чайковський переїхав до Самбора. У 1918–1919 рр. він як
повітовий комісар Самбірського повіту перебував на державній службі
ЗУНР. Безпосередньо перед захопленням поляками Самбора 16 травня
1919 р. А. Чайковському з родиною вдалося евакуюватися і переїхати до
Коломиї. Раніше він ніколи там не мешкав, влаштовуватися довелось у
важких умовах воєнного часу, однак побутові клопоти турбували його
набагато менше порівняно з шоком, викликаним окупацією Східної
Галичини поляками, а згодом – фактичною ліквідацією незалежної
Української держави. Незважаючи на це, А. Чайковський у Коломиї
продовжував займатися громадською діяльністю, хоча вже й не так
інтенсивно, як до світової війни.
Мета цієї статті – розглянути громадську діяльність А. Чайковського
протягом часу, коли він мешкав у Коломиї (1919–1935 рр.), виділити основні
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її складові, а також коротко проаналізувати різницю у довоєнних та
післявоєнних (коломийських) поглядах А. Чайковського як громадського
діяча.
Порушена автором цього дослідження тема майже не розглядалася
раніше в українській історіографії. З одного боку, на даний час взагалі є
небагато досліджень українського національного руху в Галичині на
повітовому рівні, з іншого – А. Чайковський у міжвоєнний період був більше
відомий як український письменник, а не громадський діяч, тому, скажімо,
його сучасники (а за ними – і сучасні науковці) звертали увагу, передовсім,
на його літературну діяльність. Серед існуючих на сьогодні розвідок,
присвячених коломийському періоду життя та діяльності А. Чайковського,
можна відзначити брошури М. Васильчука та Л. Кречковського,
О. Мандзюк1. Вони мають науково-популярний характер і містять більше
інформації про літературну, ніж про громадську діяльність А. Чайковського.
Джерельну базу статті склали головно публіцистичні дописи
А. Чайковського 1920-х рр., опубліковані у перемиському часопису
“Український голос”, а також його приватні листи до різних осіб (переважно
до Івана Огієнка, Кирила Студинського, Олександра Барвінського,
митрополита Андрея Шептицького)2. Допоміжне значення мають спогади
рідних та знайомих А. Чайковського3 (сам він спогадів про своє життя у
Коломиї не залишив), а також матеріали періодичної преси про громадську
діяльність коломийських українців.
Серед неопублікованих матеріалів найціннішою є колекція публіцистичних
статей, рефератів та листів А. Чайковського, яка зберігається у відділі рукописів
(фонд 124 – Андрій Чайковський) Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
України в Києві. Автор використав також деякі документи із фондів 146
(Галицьке намісництво), 206 (Товариство “Рідна школа”) та 348 (Товариство
“Просвіта”) Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Коли А. Чайковський прибув у травні 1919 р. до Коломиї, то ще зберігалася
надія стримати польський наступ4. Цю надію розвіяла румунська окупація
Покуття, яка тривала з 25 травня до 17 серпня 1919 р.5 Наприкінці травня
створено спільну військову і цивільну румуно-польську адміністрацію,
діяльність якої викликала багато нарікань від українського населення6.

1
Васильчук М., Кречковський Л. Андрій Чайковський: штрихи до портрета на тлі Коломиї. –
Коломия: Вид.-поліграф. тов-во “Вік”, 1994. – 30 с.; Мандзюк О. Андрій Чайковський.
Коломийські сторінки життя і творчості 1919–1935 рр. – Коломия: Вік, 2000. – 29 с.
2
Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження: У 3 т. (далі – Андрій Чайковський...) /
Упор. Б. З. Якимовича за уч. З. Т. Грень, О. В. Седляра; редкол.: Б. З. Якимович (голова) та ін. –
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, Наукова бібліотека, 2002. – Т. 2. – С. 224-310.
3
Бемко Л. Мій дідо – Андрій Чайковський // Андрій Чайковський... – Т. 3. – С. 111-128;
Зубенко І. Андрій Чайковський (Жмут споминів замість вінка на могилу) // Андрій
Чайковський... – Т. 3. – С. 152-162; Ставничий А. Спомини внука // Андрій Чайковський.... –
Т. 3. – С. 102-110.
4
Андрій Чайковський... – С. 242.
5
Мартинець Г. Напад румунів на ЗУНР 25 травня 1919 р. // Українська Галицька Армія. –
Вінніпеґ, 1966. – Т. III. – С. 117-118.
6
Кройтор В. Проблема Покуття у відносинах між Румунією та ЗУНР // Галичина (ІваноФранківськ). – 2001. – Вип. 5-6. – С. 233.
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Становище українців погіршилося, коли румуни залишили Покуття і
передали всю владу польській адміністрації. Розпочалися переслідування
колишніх українських державних службовців, військовиків, навіть тих, хто
занадто активно, на думку поляків, допомагав українській владі.
А. Чайковського, як колишнього повітового комісара ЗУНР ув’язнили, але за
кілька днів перевели на становище конфінованого, тобто під фактичний
державний арешт та нагляд поліції1.
Психологічний стан та матеріальне становище А. Чайковського тоді були
дуже важкі. На його очах загинули спочатку ЗОУНР, а потім у боях з
більшовиками й УНР. А. Чайковський, вже тоді літня людина, розумів, що,
мабуть, не доведеться йому більше побачити “України вольної”2. Душевні
страждання доповнювалися матеріальними труднощами – А. Чайковський з
численною родиною не мав власного житла3, не мав роботи (бо як
“конфінований” не міг виїжджати з Коломиї) і, відповідно, заробітку.
Загалом становище українського населення на Покутті було тоді дуже
складним: відчувався гострий брак продовольства та промислових товарів,
який посилювався реквізиціями та зловживаннями місцевої влади та
війська4. Ставитися жорстко до місцевого українського населення, а
особливо до української інтеліґенції, польську владу спонукали й реґулярні
звіти поліції, де підкреслювалося, що абсолютна більшість української
інтеліґенції вороже ставиться до Польської держави і не припинила
підривної роботи проти неї5. Ми не маємо інформації про участь
А. Чайковського у будь-яких аґітаційних акціях проти Польщі у ІІ пол. 1919–
1920 рр. Очевидно, враховуючи існування поліційного нагляду за ним у той
час, А. Чайковський справді не брав участі в антипольських акціях (хоча у
приватних розмовах з перевіреними людьми він, напевно, дозволяв собі не
приховувати власні думки), однак і з існуючим становищем він також не
змирився.
З часом, дещо відійшовши від шоку, викликаного поразкою української
державності, та налагодивши побут своєї родини на відносно задовільному
рівні, А. Чайковський повернувся до участі в громадському житті галицьких
українців. Його громадська діяльність у міжвоєнний період (політикою
А. Чайковський тоді практично не займався) помітно відрізнялася від
довоєнної. У Коломиї він, головно через похилий вік, вже не займав
становища, подібного до того, яке він мав у бережанській чи навіть
самбірській українських громадах.
Звичайно, А. Чайковський зберіг свій авторитет заслуженого
громадського діяча, “сеніора” українського громадського руху і брав участь
1

Андрій Чайковський... – С. 228-229.
Там само. – С. 232.
3
Мандзюк О. Андрій Чайковський. Коломийські сторінки життя і творчості 1919–1935 рр. –
Коломия: Вік, 2000. – С. 7.
4
З Коломийщини // Громадська думка (Львів). – 1920. – Ч. 120. – 23 травня; Dąbkowski T.
Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912–1923. – Warszawa: In-t krajów socjalistycznych
PAN, 1985. – S. 177.
5
Центральний державний історичний архів (далі – ЦДІА) України у Львові, ф. 146, оп. 8,
спр. 3822, арк. 3 зв., 13, 32, 46-47.
2
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у діяльності деяких українських товариств та окремих акціях коломийських
українців. Однак ця діяльність втратила реґулярний характер, притаманний,
передусім, бережанському періодові його життя. А. Чайковський у Коломиї
був більше моральним авторитетом (щоправда, не завжди і не для всіх), ніж
реальним організатором і лідером громадського руху. Показовим є те, що в
міжвоєнний період майже всі, хто згадував А. Чайковського, називали його
письменником, а не громадським діячем, і дуже скупо інформували інших
про його громадську діяльність.
Громадську діяльність А. Чайковського в коломийський період його
життя можна умовно поділити на кілька напрямів. По-перше, його публічні
роздуми (у вигляді публіцистичних статей в українських періодичних
виданнях) над станом і перспективами українського національного руху в
Польщі. По-друге, участь у діяльності українських громадських організацій
та деяких заходах (ювілейні вечори, концерти тощо), організованих
переважно коломийськими українцями. Нарешті, він активно виступав проти
“латинізації” греко-католицької церкви в Галичині.
А. Чайковський неодноразово висловлював свої міркування про
особливості українського національного руху в Польщі та пропонував низку
заходів, які слід здійснити для подальшого розвитку цього руху. Його думки
на цю тему, поміщені в газетних статтях чи приватних листах, не становлять
собою повного, логічно завершеного та належно оформленого аналізу
поточної ситуації з чіткими рекомендаціями на майбутнє. Очевидно,
А. Чайковський, який тоді вже не брав активної участі в політичному житті
українців, не вважав створення такого аналізу з рекомендаціями своєю
метою. Однак ми можемо визначити основні питання, які хвилювали його
протягом міжвоєнного періоду та реакцію А. Чайковського на них.
На початку 20-х рр. XX ст. А. Чайковський, розглядаючи перспективи
українського національного руху в Польщі, заявив у дописах до
“Українського голосу”, що він оптиміст і вірить у краще майбутнє
українців1. А. Чайковський також пояснив, що він добре знає про помилки,
яких припустилися українці в минулому, але одночасно твердо вірить “в
силу духа українського народа”. Звичайно, українці не мають сидіти,
склавши руки, а продовжувати працювати. При цьому слід інтенсифікувати
працю, залучати до неї всіх, змушувати до праці ледачих, нейтралізувати
тих, які шкодять. Слід також пам’ятати, що “злочинцем є не лише той, хто з
наміром шкодити задля побічних цілій поповняє злочин, але і той, хто в
даний момент бересь орудувати ділом, не маючи до цього ні снаги, ні
кебети”2.
Українське суспільство має пам’ятати всі злочини і бойкотувати
злочинців; не слід також боятися оприлюднювати інформацію про дії
окремих осіб, які шкодять українській справі. Одночасно слід “пильно

1
Чайковський А. Вірю в силу народнього духа! // Український голос. – 1922. – Ч. 31. – 30
липня; Чайковський А. Не треба зневірюватися! // Український голос. – 1922. – Ч. 27. – 2 липня.
2
Чайковський А. Вірю в силу народнього духа! // Український голос. – 1922. – Ч. 31. – 30
липня.
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стежити і за добрими, світлими проявами, і публично реєструвати заслуги
одиниць, їх посвяту і геройство”1.
Хоча А. Чайковський у цих дописах лише загалом окреслив бажану, на
його думку, тактику українського національного руху, однак у них досить
чітко простежується вплив поразки визвольних змагань на погляди автора.
Вимога участі всіх українців у національній роботі, оголошення злочинцями
тих, хто береться не за свою справу, заклик пам’ятати всі (і добрі, і погані)
вчинки окремих осіб і ставитися до цих осіб у жорсткій залежності від їхніх
вчинків – це, на мою думку, були результати осмислення А. Чайковським
подій української історії 1917–1920 рр.
Його оптимізм не був всеохопним. В публічних виступах А. Чайковський
не дозволяв собі песимістичних прогнозів, але в приватних листах добре
помітно відчай, який його часом опановував. В одному з листів до
О. Барвінського у 1925 р. він писав: “Відчуваю глибоко це упокореня, в
якому ми під сю пору опинилися, та той хаос, який у нас настав, а ще
більший біль мій з того, що не бачу способу, якби цьому зарадити”2. Хоча ці
прояви відчаю були епізодичними, однак повторювалися реґулярно
протягом 20–30-х рр. XX ст. Їх наявність свідчить не лише про труднощі та
слабкі місця українського національного руху в міжвоєнній Польщі, а й про
те, що А. Чайковський, можливо, напівсвідомо продовжував переживати
поразку української державності до кінця свого життя.
Незважаючи на свої слова з цитованого вище листа до О. Барвінського,
що він не знає, як покращити становище українців у Польщі, А. Чайковський
неодноразово пропонував проекти певних заходів, що мали б покращити і
матеріальне становище українського населення, і рівень ефективності
українського національного руху. Ще у 1921 р. він запропонував створити
мережу українських підприємств, які виготовляли б все необхідне для
зруйнованої війною країни, на кошти, одержані від дуже прибуткової
торгівлі під час сильної інфляції3.
З часом А. Чайковський переконався, що будь-які дрібні вдосконалення
не допоможуть українцям. Він зробив для себе висновок, що “нам треба
переродитись в иншу новітну людину, треба забути дотеперішну австрійську
традицію, аванси, урядничу карієру, бо вона для нас замкнена […] Усе треба
перемінити, відродити. Ми мусимо переродитись в инших людей. […]”, хоча
й “не легко воно перетворити в людині нову ідеологію”4.
У повоєнній Польщі українці спочатку теж “йшли втертим шляхом по
лінії найменчого опору”, але виявилося, що Польська держава у ставленні до
українців відрізняється від австрійської. Тому й українці мають змінитися.
Насамперед слід переглянути ставлення до класичної гімназійної освіти,
звернути більше уваги на “реальні школи”5. Не завадило б також посилити
1

Там само.
Андрій Чайковський... – С. 249.
Чайковський А. “Сим побідиши” // Український голос. – 1921. – Ч. 51. – 18 грудня.
4
Андрій Чайковський... – С. 250–251.
5
Чайковський А. Колись і тепер. Думки про наш пластовий рух // Діло. – 1930. – Ч. 123. – 6
червня; Чайковський А. Нема того злого, щоби на добре не вийшло // Український голос. – 1925.
2
3
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дисципліну серед гімназійної та університетської молоді1. Українці і далі
мали підтримувати свої кооперативи та сільські крамниці, але “крамарі
мусять бути солідними, вдовольнятися малим, бо пропадуть”2.
Однак основну увагу українці мають звернути на свою землю. Слід,
нарешті, припинити господарювати по-старому, архаїчними та
малопродуктивними методами. Українське село можуть врятувати лише
високоспеціалізовані господарства, які будуть використовувати нові методи
господарювання та об’єднаються в кооперативи для збуту своєї продукції.
Допомогти селянам організувати свою працю по-новому мають інтеліґентні
українці, вихідці з села, які не мають в містах роботи3.
З часом ці поради А. Чайковського* були значною мірою втілені в життя
українською громадою4. Важко сказати, наскільки ефективним у
довгостроковій перспективі міг би бути його заклик звернути основну увагу
саме на сільське господарство, однак показовими тут є акцентування
А. Чайковським уваги (до речі, дуже характерне для нього протягом
1920-х рр.) на важливості дисципліни, інтенсивної праці новими методами,
пошуки ним нових занять для українського “інтеліґентного пролетаріату”.
Слід також додати, що А. Чайковський, окрім рекомендацій українській
громаді загалом, подавав на публічне обговорення свої поради народним
вчителям5 та адвокатам6.
Хоча здобутки українців у міжвоєнній Польщі були помітними, однак
неприхильне до них (а часто – і відверто вороже) ставлення польської влади та
помилки самих українців не дали змоги оптимістичним поглядам
А. Чайковського на їх майбутнє рішуче переважити песимістичні. Після
тривалих роздумів він таки дійшов до висновку, що “з нас ще будуть люди” і що
всі випробування, які переживають українці, підуть їм лише на користь7.
Наприкінці “пацифікаційного” 1930 р. він писав І. Огієнку: “Це, що дотепер у
нас діялося, то добре. У нашій пробі погані примішки відпадуть, схрупіють,
говорячи по-галицьки. Але те, що остане чистим, буде таке тверде, незаймане,
що усякі залицяння й обіцянки сплинуть по ньому, мов вода, – те остане
випробуване, стане недоступним для всякої іншої ідеології”8.

– Ч. 25. – 21 червня; Чайковський А. Що нам робити, як “йдуть на нас”? // Український голос. –
1924. – Ч. 12. – 23 березня.
1
Андрій Чайковський... – С. 275-276; Чайковський А. Занедбана фондація. В справі бурси
ім. митр. Шептицького і бурсового виховання взагалі // Діло. – 1928. – Ч. 126. – 9 червня.
2
Андрій Чайковський... – С. 251.
3
Чайковський А. Нема того злого, щоби на добре не вийшло // Український голос. – 1925. –
Ч. 25. – 21 червня.
*
Зрозуміло, що А. Чайковський був не єдиним, хто пропонував подібну модернізацію
методів господарювання.
4
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів ф, 124, од. зб. 65,
арк. 1 зв.
5
Чайковський А. Про завдання народнього учителя на селі // Учитель. Педаґоґічно-науковий
збірник. – Львів, 1925. – Т. 1. – С. 10-18.
6
Чайковський А. Чого треба вимагати від українського адвоката? // Життя і право. – Львів,
1931. – Ч. 2. – С. 9-14.
7
Андрій Чайковський... – С. 251.
8
Наша культура. – 1953. – Ч. 4-5. – С. 4-5.
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Протягом міжвоєнного періоду А. Чайковський майже не обговорював
публічно політичних справ. На відміну від довоєнних часів він не займав
помітного місця в партійній ієрархії навіть на реґіональному рівні.
Очевидно, А. Чайковський, який і раніше не мав серйозних амбіцій як
політик, вирішив, зважаючи на свій вік, усунутися від участі в політичній
боротьбі. Хоча він і далі симпатизував націонал-демократам (УНТП, згодом
Українському національно-демократичному об’єднанню), однак не брав
активної участі в діяльності їх коломийського осередку.
У 1923 р. після ухвали Ради послів держав Антанти остаточно передати
Східну Галичину Польщі А. Чайковський опублікував дві статті в
“Українському голосі”. У першій з них він аналізував ситуацію в Європі,
передбачав неминучі зміни існуючого становища і закликав українців не
гарячкувати, а спокійно працювати над підвищенням рівня національної
свідомості та добробуту свого народу і чекати цих змін1. У другій –
А. Чайковський засудив суперечки, які розпочалися серед українців після
рішення Народного з’їзду УНТП 21 травня 1923 р. перейти на позиції
“реальної політики” і домагатися автономії українських земель у Польщі2.
Цими двома статтями фактично й обмежилася участь А. Чайковського в
публічних дискусіях на політичні теми. Дещо більше про його ставлення до
окремих подій можна дізнатися з приватних листів. Наприклад,
А.Чайковський був незгодний з бойкотом виборів до сейму та сенату
1922 р.3, задоволений результатами виборів 1928 р.4, а “пацифікаційну”
акцію 1930 р. та інші репресивні дії польської влади стосовно українців
оцінював як “катастрофальні переживання народа”5, додаючи, щоправда: “Я
все кажу з найглибшого мого переконання, що колись дякуватимемо
Провидінню, що нас віддало в таку тверду школу... З нас ще будуть люди!”6
Досить показовими є також його роздуми стосовно поточної ситуації в
радянській Україні та її перспектив. У 1927 р. А. Чайковський вважав, що
“на радянщину нема нам що покладатися. На мою думку, радянщину
незадовго чорт візьме. Усе розпочинають “великим помахом крил”, а усе
скінчиться фіяском”7. У 1933 р. йому здавалося, що існуючий стан справ
(після завершення колективізації) “мимо терору довго не триватиме”, хоча
А. Чайковський одночасно визнавав, що “не можна виміркувати, як воно є
справді”8.
Участь А. Чайковського у громадській діяльності галицьких українців
також зазнала помітних змін порівняно з довоєнним періодом. Його
громадська активність зменшилася, хоча А. Чайковський набагато активніше
брав участь у громадському русі українців (особливо коломийських)
1
Чайковський А. Нема причини до розпуки! // Український голос. – 1923. – Ч. 16. – 22
квітня.
2
Чайковський А. Пора перестати!.. // Український голос. – 1923. – Ч. 28. – 15 липня.
3
Андрій Чайковський... – С. 252-253.
4
Наша культура. – 1953. – Ч. 4-5. – С. 15.
5
Андрій Чайковський... – С. 292.
6
Наша культура. – 1953. – Ч. 4-5. – С. 16.
7
Андрій Чайковський... – С. 276.
8
Там само. – С. 299.
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порівняно з його участю у політичних акціях. Змінився й характер
громадської діяльності А. Чайковського у 20-х рр. XX ст.: він менше брав
участь у діяльності місцевих товариств, натомість активніше займався
літературною діяльністю (яку сам вважав різновидом громадської, бо писав
для свого народу) та набагато більше цікавився справами церкви.
На початку 1920-х рр. у Коломиї діяльність українських громадських
інституцій була ледве помітною. Все доводилося відновлювати.
А. Чайковського обрали першим післявоєнним головою коломийської філії
“Просвіти” у 1922 р.1 В першу чергу філія розпочала “відновлення”
читалень, також збирала кошти на “Дар Просвіті”, для фонду “Учітеся, брати
мої”, влаштувала концерт на честь Т. Шевченка2. Згодом А. Чайковський,
якого загальні збори “Просвіти” обрали почесним членом товариства
25 грудня 1925 р.3, хоча й не був членом виділу коломийської філії
“Просвіти”, але часто брав активну участь у загальних зборах філії4.
У 1926–1928 рр. А. Чайковський був головою коломийського осередку
“Рідної школи”. 18 вересня 1927 р. його переобрали до виділу на планових
загальних зборах; це ж рішення ухвалили і надзвичайні загальні збори
30 жовтня 1927 р. – А. Чайковський продовжував виконувати обов’язки
голови коломийського осередку “Рідної школи”. Однак 12 березня 1928 р.
Головна управа цього товариства листом ч. 2359 передала “урядування
Старшині з дня 30/10 [1927 р.] крім Д-ра А. Чайковського”5. Чому прийняли
саме таке рішення – усунути А. Чайковського з посади голови осередку і зі
складу виділу – із впевненістю сказати важко.
Очевидно, це було результатом інтриг та внутрішньої, міжфракційної
боротьби в осередку. А. Чайковський жорстко виступав проти місцевих
“демагогів” з лівими поглядами і, мабуть, став для них дуже небажаним
головою філії “Рідної школи” в Коломиї. Його звинувачували в тому, що
Старшина коломийського осередку цього товариства під його керівництвом
завела в приватній гімназії урядування польською мовою, нібито “з власного
почину”6. А. Чайковський у відповідь зауважив, що право приймати будьяке рішення з цього питання Старшині надали загальні збори осередку; до
того ж Старшина фактично виконала ухвалу письмового плебісциту, на
якому члени коломийської філії “Рідної школи” і батьки учнів української
приватної гімназії вирішили “школи не впрягати в боротьбу язикових спорів
з польською владою”7.
А. Чайковський детально пояснив свою нібито “непатріотичну” позицію
в рефераті, підготованому для зборів делегатів осередків “Рідної школи”. Він
зауважив, що шкіл з програмою, яка буде відрізнятися від державної, влада
або не дозволить, або не дасть їм “права прилюдності”, тобто випускники
1

ЦДІА України у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 2947, арк. 1.
Дописи з краю. Коломийщина // Громадський вістник (Львів). – 1922. – Ч. 59. – 5 травня.
ЦДІА України у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 774, арк. 25.
4
Там само, спр. 2943, арк. 37, 42, 62-62 зв.
5
Там само, спр. 1125, арк. 45-45 зв.
6
Український голос. – 1927. – Ч. 43. – 23 жовтня.
7
Український голос. – 1927. – Ч. 46. – 13 листопада.
2
3

185

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

таких шкіл будуть змушені ще раз складати іспити в державній школі. Тому
ті люди, які закликають “Рідну школу” до зміни навчальних планів і
пропонують не зважати на “право прилюдності” – підступні демагоги, адже
знайдеться дуже мало батьків, які витрачали б гроші на “Рідну школу” лише
“задля самої освіти” (без державного свідоцтва про її одержання) своїх
дітей1. Тому агітатори, які закликають: “хай по школах вчать наших дітей,
чого ми собі бажаємо”, фактично працюють на ліквідацію “Рідної школи”2.
Позицію А. Чайковського поділяли далеко не всі і незадоволеним таки
вдалося домогтися свого і за допомогою Головної управи товариства
усунути його зі складу виділу філії “Рідної школи” в Коломиї.
Окрім праці в коломийських філіях “Просвіти” та “Рідної школи”
А. Чайковський входив до складу деяких інших, менш відомих громадських
організацій. Так, у 1921 р. він став членом комітету охорони й опіки могил,
полеглих у Коломиї3, в середині 1920-х рр. очолював “заряд” каси хворих у
Коломиї4, у 1926 р. його обрали головою делегатури Союзу українських
адвокатів у Коломиї5. У 1925 р. А. Чайковський став першим головою
Українського товариства письменників і журналістів, хоча й очолював його
недовго6. Він також досить часто виступав із промовами під час
різноманітних концертів, урочистих вечорів тощо7.
Специфічним різновидом громадської діяльності А. Чайковський вважав
свою літературну працю, підкреслюючи, що він пише не “на експорт”, а
“лише для свого любого, дорогого українського народа”8. Підсумовуючи
свої здобутки, він писав І. Огієнку: “[…] я мав найкращі, найщиріші заміри:
оживити заникаючу нашу історичну традицію, поширити національну
свідомість. Я знаю, що осягнув не мало хоч би тим, що кількох письменників
пішло моїм слідом і взялося до писання історичних оповідань”9. Протягом
міжвоєнного періоду А. Чайковський писав художні твори переважно на
історичну тематику, головно про історію українського козацтва.
Літературні критики далеко не завжди прихильно оцінювали результати
роботи А. Чайковського-письменника10. Йому здавалося, що критики або
взагалі не вважають його письменником, а лише “оповідачем”11 або просто
1
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 124, од. зб. 57,
арк. 48-51.
2
Там само, арк. 50-51.
3
Покуття (Коломия). – 1921. – Ч. 5. – 7 серпня.
4
Наша культура (Вінніпег). – 1952. – Ч. 10-11. – С. 9-10.
5
Ганкевич Л. Десятиліття Союзу українських адвокатів // Ювилейний Альманах Союзу
Українських Адвокатів. – Львів, 1934. – С. 58.
6
Наша культура (Вінніпег). – 1952. – Ч. 10-11. – С. 7.
7
Дядько Дмитро. Вистава української книжки в Коломиї // Український голос (Перемишль).
– 1929. – Ч. 51. – 22 грудня; Франківське свято. Коломия // Новий час. – 1926. – Ч. 41. – 13
червня.
8
Ювілей Андрія Чайковського // Новий час. – 1929. – Ч. 32. – 25 березня.
9
Андрій Чайковський... – С. 304.
10
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 124, од. зб. 146;
Нова зоря (Львів). – 1931. – Ч. 71. – 20 вересня; Нова зоря. – 1931. – Ч. 73. – 27 вересня; Нова
зоря. – 1931. – Ч. 75. – 4 жовтня; Нова зоря. – Ч. 77. – 11 жовтня.
11
Наша Анкета. Чому ви стали письменником? Відповідь д-ра Андрія Чайковського //
Новий час (Львів). – 1928. – Ч. 132. – 29 жовтня. – С. 5.
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ігнорують . Це його засмучувало, однак набагато більше значення для
А. Чайковського мало те, що його письменницька праця не пропала марно.
Він писав І. Огієнку: “Я знаю, що мої історичні повісті та оповідання читає
пильно українська молодь так на селі, як і в місті […], що багато активних
українців завдячують моїм історичним працям своє освідомлення [...]”2.
Нарешті,
найрезонанснішим
виявом
громадської
діяльності
А. Чайковського у 1920-х рр. була його участь у протестаційній кампанії
проти т. зв. “латинізації” греко-католицької церкви. На початку і особливо в
середині 1920-х рр. у Галичині розгорілася полеміка стосовно доцільності
впровадження обов’язкового целібату для греко-католицьких священиків3.
А. Чайковський на прохання священиків4 виступив проти введення целібату.
Він висунув такі аргументи: 1) одруження священиків є каноном східної
церкви, який підтвердив Рим під час укладення Берестейської унії5; 2) не
варто молодих священиків “наражувати на спокусу до неморальности і
деморалізації”6; 3) найголовніше те, що із введенням целібату УГКЦ
перестане бути українською народною церквою, а священики-целєбси
будуть “в першу чергу інтернаціоналами, а далеко по тім українцями”7.
А. Чайковський боявся, що коли УГКЦ “відберуть національну ціху, тоді
вона не буде нашою, а навпаки – стане для них ворожою і поведе нас до
латинізації і винародовлення”8. “Латинізація” церкви здавалася
А. Чайковському неминучим передвісником асиміляції українців, бо “поляки
не признають українців рим. католиків”9. Цьому слід опиратися за будь-яку
ціну, однак шанси в українців невеликі, адже якщо Рим вирішив справді
латинізувати греко-католиків, то так воно й станеться10. З нотками відчаю
А. Чайковський навіть заявив: “Але ми мусимо [виділено А. Чайковським. –
О.С.] мати нашу народну церкву, а коли нею перестане бути гр. кат. церква,
то ми пошукаємо собі иншої, такої, де і наш обряд, і наші церковні традиції,
і наша народність українська будуть збережені”11.
З часом виявилося, що “латинізація” УГКЦ зовсім не була незворотним
процесом, хоча б тому, що проти неї виступила значна частина грекокатолицького
духовенства,
фактично
підтримана
митрополитом

1

Андрій Чайковський... – С. 238.
Там само. – С. 304.
Москалюк М. Проблема целібату в християянсько-суспільному житті Галичини 20-х – 30-х
років XX століття // Галичина (Івано-Франківськ). – 1997. – Вип. 1. – С. 58-62.
4
Андрій Чайковський... – С. 250.
5
Чайковський А. Жонате чи безженне священство? (У відповідь на брошуру безженного
священика “Жонатий клир а безженство клиру”) // Андрій Чайковський... . – Т. 1. – С. 369.
6
Андрій Чайковський... – С. 377.
7
Там само.
8
Чайковський А. Чого в нас не повинно бути? // Український голос. – 1925. – Ч. 12. – 22
березня.
9
Андрій Чайковський... – С. 258.
10
Там само. – С. 252.
11
Чайковський А. Чого в нас не повинно бути? // Український голос. – 1925. – Ч. 12. – 22
березня.
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А. Шептицьким1. Однак у Станіславівській єпархії, єпископом якої був
Григорій Хомишин (до неї належала й Коломия, де мешкав А. Чайковський),
нововведень було більше, ніж деінде. Досить швидко боротьба з
“латинізацією” стала для А. Чайковського принциповою справою. Він не
шкодував негативних епітетів для єпископа Г. Хомишина у приватних
листах2, відверто критикував ставлення Риму до українських грекокатоликів3 і навіть міркував про створення церкви з українським
національним характером на основі протестантської євангельської4 або
автокефальної православної церкви5.

Хоча А. Чайковський ніколи не виступав проти УГКЦ як такої, не закликав її
вірних до переходу на протестантизм чи православ’я і сам залишився грекокатоликом, однак його публічні виступи викликали очікувано негативну реакцію
з боку “окциденталістів” (прихильників зближення УГКЦ з римо-католицькою
церквою)6. Особливо обурливою видалася їм стаття А. Чайковського
“Православ’я”, опублікована в “Ділі”. Там він стверджував, що “у кожного
українця, котрому лежить добро України на серці, котрого ідеалом є соборна
незалежна Україна, на першому місці повинен стояти український націоналізм, а
на другому віроісповідання”7. Цю фразу він розумів так: є українці-православні
та українці-католики (греко-католики), однак вони всі – єдина нація і не повинні
нехтувати одні одними. Православ’я як таке не може бути ворожим для
українців-католиків, їм слід боротися не з самим православ’ям, а з
русофільством у православній церкві8.
У відповідь станіславівський єпископ Г. Хомишин написав «Відозву до всеч.
духовенства Станиславівської Єпархії»9. У ній він назвав згадану статтю
А. Чайковського (не називаючи імені автора) “пропаґандою православя”,
здійсненою відверто хамським способом, “щоб розторощити гр. кат. Церкву,
щоб впровадити у неї хаос [...], а сам нарід щоб до решти поневолити та віддати
під владу православного митрополита”10. Г. Хомишин також підкреслив, що
А. Чайковський “детронізує Бога, а на його місце ставить український
націоналізм”, заперечив звинувачення у “латинізації”, рішуче виступив проти
впровадження української мови до Богослуження та проти толерування
православ’я11.

1
Єгрешій О. Взаємовідносини митрополита Андрея Шептицького і єпископа Григорія
Хомишина // Галичина (Івано-Франківськ). – 2001. – Вип. 5-6. – С. 317; Москалюк М. Проблема
целібату… – С. 61-62.
2
Андрій Чайковський... – С. 250.
3
Чайковський А. Православіє на Покуттю // Український голос. – 1928. – Ч. 30. – 22 липня.
4
Андрій Чайковський... – С. 258.
5
Чайковський А. Православя // Діло. – 1928. – Ч. 202, 203. – 9, 11 вересня.
6
Вовчик М. “Православє на Покуттю” // Нова зоря. – 1928. – Ч. 56. – 26 липня; Назарук О.
Гр.-католицька церква і українська ліберальна інтеліґенція. Загальний огляд української кирині
на церковній области в краю і на еміґрації. – Львів: Накладом “Правди”, 1929. – С. 86.
7
Чайковський А. Православ’я // Діло. – 1928. – Ч. 202, 203. – 9, 11 вересня.
8
Там само; Чайковський А. Чого в нас не повинно бути? // Український голос. – 1925. –
Ч. 12. – 22 березня.
9
Хомишин Г. Відозва до всеч. духовенства Станиславівської Епархії // Нова зоря. – 1928. –
Ч. 83. – 28 жовтня. – С. 3-5.
10
Там само. – С. 4-5.
11
Там само. – С. 3-4.
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Г. Хомишин писав: “[...] що иншого є толєранція горожанська в
суспільнім пожиттю, а що иншого в справах віри і моралі. [...] Де ходить о
права Божі, о засади віри і моралі, там устають всякі звязи людські і крови.
[...] Ставити однак на рівні і толєрувати правдиву віру і єресь, чесноту і
проступок, правду і лож, то не є толєранція, але занепад всякої віри і чесноти
і правди”1. З цим А. Чайковський не погоджувався принаймні він не
визнавав православ’я єрессю, через яку “устають всякі звязи людські і
крови”. Хоча в цитованій “Відозві” станіславівський єпископ багато в чому
помилявся, аналізуючи наміри А. Чайковського (той зовсім не намагався
особисто перейти у православ’я чи поставити український націоналізм на
місце Бога), однак слушно наголосив, що значно зросла увага
“націоналістів” до церкви як української національної інституції.
А. Чайковський хотів спочатку навіть подати на Г. Хоминина до суду за
“обиду чести”, але згодом вирішив “не робити шкандалу”2 й обмежився
лише відкритим листом до єпископа (неопублікованим у галицьких
часописах). У ньому він спростував закиди в поширюванні православ’я,
атеїзмі та націоналізмі3. А. Чайковський зауважив: “Та ж націоналізм для
кожного розумно думаючого чоловіка лише прикмета, котрою народи від
себе одріжняються”4. Для нього люди відрізнялися за національністю, а не за
віросповіданням, бо останнє – надто “інтімна справа”, про яку стороннім
знати не обов’язково. Він також підкреслив, що “кожний культурний чоловік
повинен чужу віру шанувати, коли хоче, щоб його віру іновірець шанував”5 і
підсумував так: “Чи знайдете у моїх писаннях хочби одне словечко проти
церкви? [...] Я лиш критикував Ваше поведення, Ваші розпорядки, бо я Вас
не вважав і не вважаю за непомильного”6.
Після 1928 р. А. Чайковський більше не обговорював публічно справ
церкви. Його позиція вже була загальновідома і тому не було сенсу
повторювати свої аргументи знову. Боротьба за національний характер
УГКЦ принесла йому більше негативних емоцій, ніж позитивних, хоча
“орієнталісти” її й не програли. А. Чайковського відверто засмутили
прислужництво значної частини українського духовенства7 та агресивність
Г. Хомишина8, натомість його дуже потішила підтримка митрополита
А. Шептицького9. З часом інтерес А. Чайковського до коломийських
євангелістів та до православ’я, добре помітний у 1925–1928 рр., значно
зменшився10.
1

Там само. – С. 4.
Андрій Чайковський... – С. 281.
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 124, од. зб. 44,
арк. 2–2 зв.
4
Там само, арк. 2 зв.
5
Там само, арк. 5 зв, од. зб. 43, арк. 2.
6
Там само, од. зб. 43, арк. 8 зв.
7
Андрій Чайковський... – С. 250; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,
відділ рукописів, ф. 124, од. зб. 65, арк. 1.
8
Андрій Чайковський... – С. 257.
9
Там само. – С. 281.
10
Там само. – С. 297.
2
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У 1930-х рр. А. Чайковський майже відійшов від участі в громадських
акціях українців, помітно зменшилася також кількість його дописів до
періодичних видань. Все більше давалися взнаки похилий вік та постійне,
хоч і повільне, погіршення здоров’я. Зрештою, він і сам відчував, що його
час закінчується, що йому все важче стає орієнтуватися в потоці інформації
про нові події, явища, процеси.
Вранці 2 червня 1935 р. А. Чайковський помер після довгої і тяжкої
хвороби1. Враховуючи його значний внесок у розвиток українського
національного руху та української літератури, всі провідні українські
галицькі часописи подали після смерті А. Чайковського великі за обсягом
некрологи2, а на його похорон, що відбувся в Коломиї 4 червня 1935 р.,
прибули делегації від окремих місцевостей чи українських інституцій.
А. Чайковський у міжвоєнний період займав особливе місце серед діячів
українського національного руху. З одного боку, він не належав до групи
діячів, які більшу частину свого часу витрачали на політику чи громадську
діяльність, з іншого – активно цікавився громадським життям, багато
дописував до українських періодичних видань на різні теми, плідно
працював як письменник, і завдяки цьому привертав до себе увагу українців.
Вона здається непропорційно великою, якщо пам’ятати про відносно
незначну, порівняно з довоєнними часами, участь А. Чайковського у
політичних акціях та роботі українських громадських організацій.
Популярність А. Чайковському забезпечували численні художні твори
(передовсім) та публіцистичні статті. Нехай літературні критики бачили в
його творах чимало недоліків, а публіцистика, хоч і щира та запальна,
видавалася часом недостатньо глибокою – це мало впливало на авторитет
А. Чайковського. Він залишався шанованим “сеніором” українського руху,
одним із тих, хто стояв біля джерел організованого українського
громадського життя, живою ланкою між уже підзабутими останніми
десятиліттями XIX ст. і бурхливою сучасністю.
Протягом 1920-х рр. А. Чайковський набагато частіше, порівняно з
довоєнними часами, звертав увагу на необхідність жорсткої дисципліни,
мобілізації всіх сил на потреби українського руху, шкідливість нереальних
проектів та балаканини без реальних дій. Йому часто здавалося, що українці
даремно витрачають час на суперечки, міжпартійні чвари, занадто
потурають амбіціям окремих осіб. А. Чайковський вважав шкідливою
діяльність українських лівих (хоча й не виступав відкрито проти них), але
постійно був готовий виступити з критикою дій українських націоналдемократів, якщо ті дії здавалися йому неефективними. Із відомих
українських політичних та громадських діячів він найбільше симпатизував
В. Липинському3, хоча й майже не був з ним знайомий особисто та не
підтримував тривалого листування.
1

Чайковська Н. Останні дні Андрія Чайковського // Андрій Чайковський... – Т. 3. – С. 7-12.
Діло (Львів). – 1935. – Ч. 145. – 4 червня; Нова зоря. – 1935. – Ч. 41. – 6 червня; Новий час.
– 1935. – Ч. 122. – 4 червня.
3
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 124, од. зб. 100,
арк. 1-1 зв.
2
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Хоча А. Чайковський і декларував себе прихильником “одної сильної руки з
доброю нагайкою”1, однак це не означає, що повністю зникли його довоєнні
ліберальні переконання. Він визнавав необхідність дотримання прав людини,
виступав за релігійну та національну толерантність (А. Чайковський не був
прихильником “інтегрального” націоналізму), щоправда, з однією важливою
умовою: це не мало шкодити розвиткові українського національного руху.
Психологічна травма, викликана поразкою визвольних змагань, була
настільки великою, що її вплив відчувався до кінця життя А. Чайковського. Він
до останніх своїх днів шукав причини поразок, намагався зробити все, аби вони
не повторилися знову. Розуміючи, що прийшов час молодших поколінь,
А. Чайковський зменшив свою участь у діяльності українських громадських
організацій і майже усунувся від політичного життя. Він зосередився на
літературній діяльності, бо відчував, що саме цим може найбільше допомогти
своєму народові. Хоча А. Чайковський своїми гострими публіцистичними
статтями спричинив незадоволення у певних осіб та кіл української
громадськості, однак загалом він мав значний авторитет серед українців
(передовсім, галицьких) аж до кінця свого життя.

Білик Н.І. (Тернопіль)
СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗЕНОНА КУЗЕЛІ В БЕРЛІНІ
У статті на основі архівних джерел та друкованих матеріалів
досліджено суспільно-культурну діяльність Зенона Кузелі (1882–1952),
одного з організаторів курсів українознавства в Берліні. Встановлено місце
вченого та просвітянина в становленні українознавчих студій у Німеччині.
Серед стратегічних завдань реформування освіти в Україні –
відродження й розбудова національної системи освіти, як найважливішої
ланки виховання свідомих громадян незалежної держави. Проте наукове
вирішення сучасних освітніх проблем неможливе без відродження забутих
імен фундаторів українознавства, без переосмислення вітчизняного
педагогічного досвіду.
Завдання статті – проаналізувати внесок Зенона Кузелі в організацію
курсів українознавства в Берліні, встановити роль ученого та освітянина в
становлення українознавчих студій у Німеччині, ввести до наукового обігу
маловідомі публікації діяча.
Окреслена проблема не стала досі предметом спеціального дослідження.
До неї побіжно зверталися сучасники невтомного подвижника українства в
еміграції – В. Янів2, Р. Смаль-Стоцький1, І. Мірчук2 – у статтях-присвятах,
1

Там само, арк. 1 зв.
Янів В. Життєвий шлях Зенона Кузелі // Збірник на пошану Зенона Кузелі / За ред.
В. Яніва. – Записки НТШ. – Т. CLXIX. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто; Сідней, 1962. –
С. 3-14.
2
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що ввійшли до «Збірника на пошану Зенона Кузелі» (Париж–Нью-Йорк–
Мюнхен–Торонто–Сідней, 1962). Культурна діяльність професора Кузелі
серед української молоді фрагментарно висвітлена на сторінках праці
В. Яріша про життя української громади в Берліні3.
Поворотним моментом у біографії Зенона Кузелі, тоді відомого вченого й
провідного діяча «Союзу визволення України», став переїзд до Берліна
влітку 1920 р. Завершивши багаторічну працю в таборах українських
полонених, у німецькій столиці професор Кузеля почав працювати
«спочатку як співробітник пресового відділу»4 посольства Української
Народної Республіки. В січні 1921 р. він очолив видавництво «Українське
слово», а через рік обійняв і посаду головного редактора. За час існування
видавництва, яке було ліквідоване в 1926 р. через брак фінансових джерел
серед української еміграції, було видано близько 50-ти томів (серед книжок
переважали твори українських класиків, словники тощо). Водночас З. Кузеля
редагував газету «Українське слово» (1921), пресовий орган «Української
громади у Берліні», створеної за активної участі та матеріальної підтримки
гетьмана Павла Скоропадського. На сторінках тижневика, а згодом
щоденника, публікували свої дописи Д. Дорошенко, Б. Лепкий та інші діячі
української політики й культури, котрі поділяли «ідею незалежности і
суверенности Української Держави та Гетьманство, як найбільш відповідну
форму державного устрою України»5. Окремо слід згадати співпрацю
професора З. Кузелі з відомим істориком С. Томашівським на ниві видання
ілюстрованого часопису «Літопис політики, письменства і мистецтва» та
журналу «Політика», що припала на 20-ті рр.6 Саме в публікаціях З. Кузелі
на сторінках «Літопису…» знаходимо детальну інформацію про тогочасне
суспільне життя українців, зокрема про зародження українознавчих
осередків у Німеччині.
Серед української еміграції в Берліні значну частину становила
студентська молодь, яка через події Першої світової війни, а згодом через
поразку визвольних змагань 1917–1921 рр. була позбавлена можливості
навчатися на українських теренах. Тому багато юнаків і дівчат записувалося
до німецьких навчальних закладів, де, однак, не мали змоги проходити
українські виклади. Як писав З. Кузеля у статті «Курси українознавства у
Берліні», що вийшла в співавторстві з В. Доманицьким, «з кожним
семестром зростаюче число української молоді, що студіює на тутешніх
вищих школах (університеті, техніці, торговельній академії і т.д.), викликало
потребу уладження курсів українознавства, на яких наша еміграція,
1
Смаль-Стоцький Р. Спогади про Зенона Кузелю // Збірник на пошану Зенона Кузелі. –
С. 44-51.
2
Мірчук І. Зенон Кузеля в Берліні // Збірник на пошану Зенона Кузелі. – С. 52-62.
3
Яріш В. Українська культура й мистецтво в Берліні // Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в
Берліні. 1918–1945. – Торонто, 1996. – С. 52-56.
4
Мірчук І. Зенон Кузеля в Берліні. – С. 53.
5
Оповістка про відкриття передплати на часопис «Українське слово» // Українське слово. –
1921. – Ч. 5. – С. 4 (Тут і надалі цитати подаємо за правилами сучасної пунктуації зі
збереженням особливостей мови а в т о р а ).
6
Яріш В. Українська культура й мистецтво в Берліні. – С. 54.
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відірвана від рідного краю, відсвіжила б та поширила б свої відомости з
обсягу української історії, мови, літератури тощо»1.
З ініціативи Зенона Кузелі в будинку Українського посольства було
організовано влітку 1921 р. тримісячні курси українознавства, на яких для
молоді виступили з лекціями відомі українські вчені. Так, д-р Василь
Сімович викладав упродовж 12 год українську мову, професор Богдан
Лепкий читав впродовж 25 год лекції з історії української літератури, а сам
д-р Зенон Кузеля присвятив 14 год студіям з української антропології й
етнології. «Успіх цих викладів, на які ходило тоді 15–20 слухачів (на
приблизно 30 записаних), піддав гадку продовжувати курси щорічно, а
навіть покласти під них трівку основу, з організуванням сталого народного
університету з відповідними семінарами й шкільними засобами»2, – писав
З. Кузеля про ґенезу українознавчих осередків у Берліні.
Наступного року до проведення курсів українознавства долучилася
«Спілка студентів-українців у Німеччині», заснована 22 січня 1921 р. у
німецькій столиці з метою проведення культурно-освітньої праці серед
української молоді. Спочатку до членів організації належало близько 120
чоловік, згодом філії товариства були закладені в інших університетських
осередках, а кількість членів зросла до 180.
Керівництво спілки доручило «доцентові вінсдорфської техніки
В. Доманицькому спросити відповідних лекторів, поробити підготовчі кроки
й заправляти технічним боком курсів»3. 9 червня 1922 р. відбулося засідання
Ради лекторів, котрі «радо згодилися безкористовно взяти участь у курсах, і
виробили зараз подрібний план викладів, що в 46 годинах на протязі семи
тижнів передбачав вичерпати найголовніші дисципліни українознавства»4.
Приміщення безкоштовно надала «Українська громада у Берліні», яку на той
час очолював Богдан Лепкий, близький родич Зенона Кузелі.
Курси, початок яких припав на 15 червня, відбулися за визначеним
планом. На відкритті зі вступною промовою виступив професор Б. Лепкий, а
першу лекцію прочитав д-р З. Кузеля, присвятивши її розвитку студій з
українознавства.
З публікації З. Кузелі та В. Доманицького довідуємося про проведення
впродовж визначеного періоду наступних викладів:
Д-р З. Кузеля: Вступ до українознавства (2 год.).
Д-р З. Кузеля: Географія України (6 год.).
Проф. В. Сімович: Українська мова (6 год.).
Проф. Б. Лепкий: Вибрані питання з українського письменства (6 год.).
Проф., д-р С. Томашівський: Виклади з обсягу української історії (6 год.).
Проф., д-р С. Томашівський: Церква й національна ідея (1 год.).
М. Гехтер: Статистично-економічна географія (2 год.).
Проф. В. Коваль: Українська кооперація (2 год.).
1
З.К. і В.Д. Курси українознавства у Берліні // Літопис політики, письменства і мистецтва. –
1924. – 26 січня. – С. 60.
2
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
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Асистент В. Доманицький: Аграрне питання на Україні (5 год.).
Генерал Омелянович-Павленко: Національна оборона (4 год.).
О. Скоропис-Йолтуховський: Міжнародне становище України (2 год.).
Таким чином, до українознавчих курсів долучилися чільні представники
української науки, культури та політики, які перебували в еміграції в
Німеччині. Зміст їх викладів відобразив тогочасний рівень знань українських
вчених з царини українознавства. Так, курс д-ра Зенона Кузелі «Географія
України» охопив напрями досліджень ученого: «Фізична географія
України», «Праісторія України у зв’язку з антропологією й етнологією»,
«Етнологія України», у статті також зазначено про використання
«демонстрацій» на заняттях тощо.
Відомий український письменник Богдан Лепкий, котрий до війни
викладав українську мову та літературу в Ягеллонському університеті в
Кракові, познайомив учасників курсів з такими питаннями, як «Вступ в
історію літератури», «Слово о полку Ігоревім», «Іван Котляревський»,
«Тарас Шевченко», «Іван Франко», «Погляд на найновішу літературу». У
статті «Богдан Лепкий у Німеччині» Зенон Кузеля зазначив про здобутки
митця на цій ниві: «Великою славою тішилися його виклади з обсягу
української літератури, яка ледве чи коли мала кращого інтерпретатора для
слухачів. Особливою фреквенцією визначалися його виклади на «Курсах
Українознавства», що були введені двома наворотами, в 1921 р. заходом і в
мешканню Українського посольства, а в рік пізніше Громадським Комітетом
у приміщення «Української Громади». На обидвох курсах виклади Лепкого
мали багато слухачів, а ще більший моральний успіх»1.
Талановитий історик Степан Томашівський у лекціях з історії України
приділив увагу проблемам: «Сучасне й минуле», «Умови історичного життя
України», «Початки державності на Україні», «Галицько-Волинська
держава», «Гетьманщина», «Історичні основи української державності»,
котрі викликали гарячі дискусії серед учасників як студентів, так і
викладачів. Державницька позиція вченого виразно звучала й у
формулюванні теми його лекції «Церква й національна ідея».
У програмі курсів було передбачено виступи Є. Вирового про
«Українське шкільництво» (2 год.) та «Історію розвитку громадської думки»
(3 год.), котрі не відбулися через від’їзд лектора. Однак замість них було
виголошено два «дискусійні» реферати: перший «Сучасний стан української
цукрової промисловости» прочитав асистент В. Доманицький, автором
другого «Головні течії новітньої педагогіки на Україні» став слухач курсів
Д. Олянчин.
Загалом курси українознавства, що тривали з 15 червня до 2 серпня,
охопили 44 год лекцій, кожна з яких в середньому тривала 45 хв. За
свідченням організаторів, окремі з них «затяглися за годину, то можна
рахувати, що фактично відбулося 60 год»2 занять.
Народознавчі студії викликали досить жваве зацікавлення серед
1

Кузеля З. Богдан Лепкий у Німеччині // Діло. – 1933. – 7, 8 липня. – С. 4.
З.К. і В.Д. Курси українознавства у Берліні // Літопис політики, письменства і мистецтва. –
1924. – 26 січня. – С. 60.
2
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української громади в Німеччині. Так, у перший день на курси записалося 46
осіб, тоді як за весь час проведення їх відвідало 86 чоловік. У статті З. Кузелі
та В. Доманицького наведено таблицю, що відображає статистичні дані про
чисельність учасників занять, серед яких переважали студенти з Берліна й
Вінсдорфу (див.: табл. 1).
Загальне число

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Лекторів
Постійних
слухачівстудентів з Берліна
Постійних
слухачівстудентів з Вінсдорфу
Постійних
слухачів
нечленів Спілки
Гостей
Разом

Таблиця 1
Пересічно кожна особа
відвідала годин
абсолютно
у % від.
14,5
32 %

осіб
10

годин
145

27

476

17

41 %

15

336

22

50 %

13

148

11

28 %

21
86

168
1213

5
14

11 %
32 %

На думку організаторів курсів українознавства, число учасників було
доволі великим, коли врахувати, що вся українська колонія в Берліні на той
час нараховувала 200–300 чоловік. Постійних слухачів, згідно з записами,
нарахували 55 чоловік, з них 13 не були студентами. Слідкуючи за
відвідуванням курсів упродовж усього часу їх існування, автори статті
зазначили, що найбільшою популярністю користувалися перші тижні занять,
що припали на червень, тоді як з кінця липня багато студентів виїхали з
Берліна на канікули. Водночас варто врахувати сильну ідеологічну
розпорошеність серед еміграції, що часто унеможливлювало внутрішню
співпрацю. Тому слід зробити висновок, що учасниками курсів були,
безперечно, лише особи, близькі до гетьманського руху, представники якого
стали активними організаторами українознавчих студій поряд із «Спілкою
студентів-українців у Німеччині».
Серед учасників курсів найбільше зацікавлення викликали насамперед
історичні та філологічні лекції, про що свідчать відомості (див. табл. 2),
підготовлені З. Кузелею та В. Доманицьким для часопису «Літопис…».
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва дисципліни (кількість слухачів на лекціях)
Вступ до українознавства
Економічна географія (48+38)
Географія України (51+34+39)
Українська мова (42+39+33)
Історія України (48+38+29+16+24)
Історія української літератури (30+26+28)
Міжнародне становище України
Аграрне питання (16+16+14)
Національне оборона (19+9)

Таблиця 2
Пересічно слухачів
49
43
41
38
31
29
16
15
14

Лекції З. Кузелі, В. Сімовича, Б. Лепкого, С. Томашівського, пройняті
ідеєю вільної, соборної, духовно незалежної України, будили серед загалу
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патріотичні почуття, вселяли віру у відродження рідної держави в
майбутньому, таким чином виховували молоду українську еліту, готову
продовжити визвольну боротьбу минулих поколінь. Про націєтворчу
спрямованість поглядів відомих учених свідчать їх праці, опубліковані на
сторінках «Літопису…» впродовж 1923–1924 рр. Варто лише назвати такі
статті Б. Лепкого, як «Ще про «Історію Русов», «Перший німецький голос
про Гоголя», «Марко Вовчок (біографічний нарис)», «Новий історичний
роман», «Чи українці?», у яких виразно проявилася національна ідентичність
автора. Соборницька позиція С. Томашівського відображена в статтях
історика «З галицької трагедії», «Державоспосібність української
демократії», «Головні моменти української державности», «Щоб бути
нацією», «До передісторії ЗУНР» тощо. Перу З. Кузелі належали дописи
«Шевченкіана», «Українська книжкова та графічна виставка у Празі»,
«Невідомі твори М. Лисенка», «Доля української науки», «Ілюстровані
переклади Гоголя» тощо. Їх «український» зміст, безперечно, перегукувався
з лекціями на курсах українознавства в Берліні.
Таким чином, визнання українознавчих студій було зумовлене високим
рівнем викладання насамперед циклу гуманітарних дисциплін, що
становлять основу українознавства як науки про самопізнання українського
народу. За словами З. Кузелі й В. Доманицького, «курси показали, що їх
потреба та що в найближчому році їх треба б поновити»1. Хоча цей задум не
вдалося згодом реалізувати, досвід освітньої інституції був використаний в
організації нових українознавчих осередків за кордоном, і в Німеччині
зокрема. Мова йде про створення, за активної участі Зенона Кузелі,
«Товариства вищої освіти» (1923–1924) та Українського наукового інституту
в Берліні (1926), де вчений розвинув багатогранну діяльність на ниві
українознавства.
Варто зазначити, що подібно до «берлінських», загальнодоступні курси із
суспільних наук проводилися для українських емігрантів у Відні впродовж
1921–1922 рр. під керівництвом М. Грушевського, тоді керівника
Українського соціологічного інституту. Українознавчі дисципліни
переважали на філософському факультеті Українського вільного
університету (УВУ), заснованого в 1921 р. у Відні, а згодом перенесеного до
Праги2. З переліченими науковими закладами З. Кузеля підтримував тісні
зв’язки, про це свідчить пропозиція вченому очолити кафедру етнографії в
УВУ у Празі, де «його іменувано 1921 року звичайним професором»3.
Однак діяч продовжив працювати на німецьких теренах. Обставини
вимагали іншого формату проведення освітньої роботи серед української
молоді в Берліні, яка прагнула продовжити навчання за кордоном. На часі
була потреба в підготовці юнаків і дівчат до вступу в німецькі вищі
навчальні заклади. За дорученням уряду УНР З. Кузеля організував
«Товариство вищої освіти», у якому вчений спочатку працював секретарем,
1

Там само.
Гомотюк О.Є. Злет і трагедія українознавства (90-ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.).
– Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 458-461.
3
Янів В. Життєвий шлях Зенона Кузелі. – С. 9.
2
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а згодом на посаді голови приймальної комісії для середніх шкіл. При
активній участі З. Кузелі посвідчення «Товариства» були визнані німецькою
владою, на їх підставі українських студентів було звільнено від
«університетських оплат»1. Від 1925 р. діяч став представником НТШ при
стипендіальній фундації ім. Гумбольдта, яка за його рекомендацією надала
близько двадцяти стипендій для українців.
У 1940 р. вчений очолив комісію у справах допомоги студентству при
берлінському осередку Українського національного об’єднання. А згодом
продовжив роботу на цій ниві, організувавши в Берліні «Комісію допомоги
українському студентству» (КоДУС) як філію створеної в 1940 р. у Кракові
організації УЦК. Саме з КоДУСом діяч тісно співпрацював багато років,
обіймаючи посаду голови товариства впродовж 1945–1952 рр., до останніх
днів свого життя. Подвижницьку працю З. Кузеля спрямував на підготовку
молодого покоління українознавців, оскільки відчував особливу потребу
«зміни варти» та необхідність збереження духовних традицій у науковій
думці України. За визначні заслуги в розвитку українознавства КоДУС,
після смерті вченого, заснував «особливу наукову стипендію його імени для
студій українознавства, особливо етнографії»2.
Ця відзнака, у поєднанні з численними прижиттєвими нагородами Зенона
Кузелі, була яскравим свідченням визнання з боку сучасників багатогранної
діяльності вченого та просвітянина в розбудові українознавства, фундамент
якого заклали не тільки його наукові дослідження, а й праця на ниві
організації курсів українознавства в Берліні, що стали основою наступних
українознавчих осередків у Німеччині й поза її межами. Досвід освітніх
інституцій потребує переосмислення в контексті сучасних реалій, коли
українська молодь, навчаючись за кордоном, втрачає почуття національної
ідентичності, стає байдужою до України.

1

Там само. – С. 9-10.
Кульчицький О. Зенон Кузеля як організатор і голова Комісії допомоги українському
студентству // Збірник на пошану Зенона Кузелі. – С. 63-65.
2
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Рябченко О.Л. (Харків)
«ПЕДАГОГ – НОВАТОР, БАТЬКО
УСІХ СЛІПОГЛУХОНІМИХ».
ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ
І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРА
І.П. СОКОЛЯНСЬКОГО
У статті досліджується життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність
Івана Панасовича Соколянського (1889 – 1960 рр.) – одного з найвидатніших
діячів у галузі виховання і навчання аномальних дітей, засновника вітчизняної
педагогіки сліпоглухонімих у роки його перебування в Харкові.
Драматизм нашої минувшини виразно і болісно позначився на долі не одного
славетного сина України, відкинувши знання про їхню подвижницьку працю на
периферію історичної пам’яті. Серед тих, хто своєю самовідданою працею,
знаннями і розумом розвивав українську науку й культуру, слід відзначити й
професора І.П. Соколянського – людини з надзвичайним талантом новатора,
відомого педагога-експериментатора. Становлення особистості є результатом
досить складного переплетіння різноманітних факторів: як внутрішніх, так і
зовнішніх. Перегортаючи скупі сторінки життєпису майбутнього «батька всіх
сліпоглухонімих», виникає питання: «А чи присвятив би Іван Панасович своє
життя проблемам сурдопедагогіки, якби доля не звела його ще у ранньому
дитинстві з глухонімими дітьми?» Глуха дівчинка-підліток була його нянькою,
завдяки їй за допомогою міміки і виразних жестів він навчився спілкуватися з
іншими глухими дітьми, які мешкали в станиці і стали його близькими друзями.
Пізніше, коли доля закинула юнака в Петербург, на лекціях П.Ф. Лесгафта він
вперше довідався про існування спеціальних шкіл для глухонімих в Америці і
відкрив для себе «науку про людину». Мабуть, це і визначило подальші
професійні уподобання І.П.Соколянського.
Так склалося, що свою практичну роботу Іван Панасович розпочав в Україні,
спочатку в Умані та Києві, а з 1923 р. – у Харкові. Це був час, коли відбувалося
становлення української радянської системи освіти і багато уваги приділялося
визначенню ключових завдань педагогіки в суспільстві, він почав розробляти
теоретичні проблеми педагогічної системи. Його концепція, цілком відповідно
до духу того часу, відрізнялася певною політизацією та прагматичністю1.
І.П.Соколянський, наприклад, вважав, що відмінності «поміж «пролетарською»,
«радянською», «марксистською», «науковою педагогікою» не існує, а «поміж
радянською й буржуазними системами педагогічними нічого спільного немає»2.
Він визнавав педагогіку як науку про «організацію суспільно-скерованої
поведінки (діяльності) людської особистості (колективу)», «про організацію
класово-скерованої поведінки особистості людської»3. Захопившись з’ясуванням
1
Кузьменко М.М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20–30-х років: соціальнопрофесійний статус та освітньо-культурний рівень. – Донецьк: НОРД-ПРЕСС, 2004. – С. 315.
2
Соколянський І. Дещо з основних питань радянської педагогіки // Радянська освіта. – 1928.
– № 12. – С. 7.
3
Там само. – С.8.
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«поведінки», учений вказує на те, що поведінка визначається двома чинниками –
біологічними (організм) та соціальними (оточення), тобто взаємодією
середовища й організму. Як випливає з поглядів вченого, його висновки були
наслідком захоплення вченням І.П.Павлова, В.М.Бехтєрєва, Н.Є.Введенського
про фізіологію нервової діяльності. Вчені відзначають, що це прагнення
базуватися на даних фізіології нервової діяльності у педагогічних пошуках було
характерною рисою науково-педагогічної діяльності І.П.Соколянського
протягом усього життя1. Ці погляди, на думку його сучасника та колеги
В.Павловського, і зумовили виникнення «соціобіологічного напрямку» на чолі з
І.П.Соколянським, що розкривав механізм поведінки особи та колективу2. Саме
за ці погляди, за цю його тезу «соціальне обумовлює, а біологічне ускладнює», у
1930-ті рр. вчений піддавався безпощадній критиці.
І.П.Соколянський невтомно працював над теоретичними і практичними
проблемами організації соціального виховання дітей в Україні, зокрема його
турбувала дитяча безпритульність, ліквідацією якої він переймався разом із
А.С.Макаренком. Разом із О.І.Поповим та Г.С.Сальком на замовлення
Наркомосу УСРР він розробив «програмовий документ» – порадник із
соціального виховання дітей, а, як відомо, його організація та обгрунтування
належали до ключових проблем теорії та історії педагогіки в УСРР 1920-х рр.
І.П.Соколянського справедливо вважають засновником системи освіти
дефективних дітей. У своїх дослідженнях учений не обмежувався поодинокими
питаннями сурдопедагогіки, – його праці були спрямовані на вдосконалення
всієї системи навчання і виховання аномальних дітей. Щойно прибувши до
Харкова, він організував «Відділ сліпоглухонімих при педагогічній лабораторії
дослідної станції Управління соцвиху». З цього часу вчений розпочинає
послідовну науково-дослідну роботу в цьому напрямі. Як зазначає
М.Д.Ярмаченко, значення цього закладу полягало не тільки в тому, що в ньому
знаходили притулок окремі сліпоглухонімі, і навіть не в тому, що тут із
сліпоглухонімих
виховували
повноцінних
людей,
здатних
до
самообслуговування, продуктивної праці як фізичної, так і розумової, а в тому,
що тут уперше в світі почалася серйозна науково-дослідна робота в
найскладнішій галузі дефектології3. «Це єдиний свого роду заклад на всю
Європу і досліджував він не що інше, як духовне формування людини»,
писалося у газеті «Вісти»4.
У цей же час за ініціативою І.П.Соколянського у Харкові при школі сліпих
було організовано спеціальний навчальний заклад – школу-клініку для
сліпоглухонімих дітей. Саме сюди з Одеси було переведено Олю Скороходову,
яка у майбутньому стала письменницею, захистила кандидатську дисертацію і
працювала в Інституті дефектології у Москві. У долі цієї дівчинки вирішальну
роль зіграв Іван Панасович. Великою заслугою вченого є те, що для навчання
сліпоглухонімих він створив нову, цілком оригінальну методику, протилежну
традиційній. Суть початкової роботи з такими дітьми І.П.Соколянський вбачав
1
Мещеряков А. Памяти Ивана Афанасьевича Соколянского // Обучение и воспитание
слепоглухонемых. Труды Института рефлексологии. – М., 1962. – Вып. 121. – С. 5.
2
Павловський В. Програмово-дидактичні шукання жовтня в українській педагогічній
літературі // Рад. освіта. – 1927. – № 11. – С. 46-56.
3
Ярмаченко М.Д. Історія сурдопедагогіки. – К.: Вища школа., 1975. – С. 272.
4
Лісовий П. Сліпі бачать, глухі чують, німі говорять // Вісти. – 1926. – 24 вересня.
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не в навчанні їх словесній мові, якою володіють здорові люди, а у «формуванні у
сліпоглухонімих дітей так званих побутових навичок і умінь...»
Заклади Харкова для сліпоглухонімих дітей неодноразово відвідували
зарубіжні дослідники. У 1925 р. у місті перебувала делегація вчителів з Франції,
Англії та інших країн. Вони щиро захоплювалися досягненнями харківських
сурдопедагогів. Пізніше Л. Вілсон у своєму дослідженні запише, що «ця школа
щодо свого обладнання, педагогічного персоналу та тих результатів, що вона їх
досягла, являє собою щось єдине, чого я не бачила в жодній країні... Наслідки,
що їх досягла школа, дивовижні»1. У серпні 1935 р. школу-клініку відвідали
делегати Міжнародного конгресу фізіологів і залишили лише позитивні відгуки,
зокрема газети писали, що «клініка є видатним науковим закладом не лише
Радянського Союзу, але і світової науки» і «такий інститут, як інститут
сліпоглухонімих у Харкові, навряд чи можна знайти де-небудь у світі...»2.
Аналізував І.П. Соколянський і реальний стан навчально-виховної роботи в
школах глухонімих того часу та викрив деякі суттєві недоліки у цій справі.
Найістотнішим недоліком традиційної системи навчання глухонімих було те, що
вона не сприяла вихованню у таких дітей потреби користуватися звуковою
словесною мовою при спілкуванні. Заучування глухими учнями хоч би й великої
кількості мовного матеріалу не приводило до цілком надійних і позитивних
наслідків. Саме тому І.П. Соколянський наголошував на тому, «що треба не
тільки навчити говорити, а треба виховати в учня потребу реалізувати своє
вміння, непереможну, жагучу потребу говорити звуками, артикуляторним
апаратом, а не руками, не мімікою». Таку потребу, на думку вченого, можна
виховати лише працюючи за ланцюговою методикою, коли робота починається з
цілих фраз. Саме така методика і була запроваджена у 1924 р. у Харківському
дитячому будинку глухонімих.
Центром педагогічної думки в Україні у 1920-ті рр. вважався Харків. Саме в
цьому місті при Інституті народної освіти, що виник внаслідок реорганізації
університету, на початку 1922 р. серед групи викладачів і студентів виникла
думка створити науково-педагогічний центр, основною метою роботи якого було
б «всебічне вивчення дитини як об’єкта виховання»3. Так виник науковий гурток
при ХІНО, який згодом злився з Науковим товариством при Інституті,
утворивши педагогічну секцію. Серед дійсних членів цієї секції, обраних на
установчих зборах 26 лютого 1922 р., був і І.П. Соколянський4. З 1923 р. він
остаточно пов’язує свою долю з ХІНО спочатку як викладач дефектології для
студентів факультету соціального виховання, а з квітня 1924 р. і до ліквідації
Інституту у 1930 р. Іван Панасович був деканом цього факультету. З теплотою і
ніжністю згадують його студенти, зокрема Оксана Іваненко, якого вона називала
«чудовим учителем»5.
Багато сил і часу І.П. Соколянський віддавав і роботі на науково-дослідній
кафедрі педології при ХІНО, яка була заснована навесні 1923 р.6 Спочатку Іван
Панасович був дійсним членом цієї кафедри, а згодом, після перейменування
1

Wilson L.W. Neu schools in neu Russia. – 1928. – Р. 32.
Харьковский рабочий. – 1935. – 22 августа; Коммунист .– 1935. – 24 августа.
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО
України), ф. 166, оп. 5, спр. 753, арк. 8.
4
Там само, арк. 13.
5
Іваненко О. Моя Марія // Завжди в житті. Спогади. – К., 1985. – С. 53.
6
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 754, арк. 25.
2
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цього закладу у науково-дослідну кафедру педагогіки і організації при ній секції
педагогіки особистості (або фізичної дефективності), його було призначено
керівником цієї секції1.
Робота проводилася у двох напрямах: практичному – розробка нових і
вдосконалення наявних методик роботи з фізично-дефективними дітьми та
науково-теоретичному – збір та вивчення матеріалів для висвітлення проблеми
поведінки людини в педагогічному процесі. Професор І.П. Соколянський
визначав педагогіку як науку про організацію певних форм поведінки людини2.
«Педагогічний процес треба розуміти як процес організації обумовлених форм
класової поведінки (для періоду диктатури пролетаріату) людської особистості
та колективу»3. Уточнення проміжної фази становлення радянської держави
виявилося не випадковим, тому що педагог-теоретик
переймався ідеєю
майбутнього позакласового суспільства. На думку вчених, використання
марксистських фразеологічних словосполучень «радянське суспільство
(суспільство трудящих)» наповнювало історичним змістом його тлумачення, але
збіднювало саму теорію4.
Наукові дослідження І.П. Соколянського цього періоду про навчання
глухонімих дітей рідній мові, розроблені ним нові принципи методики читання з
губ, про мовний режим глухих мали велике значення для розвитку
сурдопедагогіки, ними користувався педагогічний колектив Харківського
дитячого будинку глухонімих, вони є актуальними й нині.
Аспірантки І.П. Соколянського – лікарі Д.О. Тумалевич, Л.І. Уланова та
педагог О.І. Прохорова розробили й експериментально перевірили одну з
найскладніших проблем у галузі організації поведінки сліпоглухонімих –
формування первісних реакцій у дітей дошкільного віку в звичайних умовах
педагогічного процесу5.
Наприкінці 1926 р. на основі кафедри педагогіки в Харкові було створено
Український науково-дослідний інститут педагогіки (УНДІП) і проф.
І.П.Соколянський був одним із активних організаторів цього закладу. Він став
його першим директором та завідувачем відділу дефектології, а в 1929 р., коли в
Харкові було організовано Науково-дослідний інститут дефектології,
І.П.Соколянський також став його першим директором. Вченого, як і раніше,
цікавили методологічні та практичні питання педагогіки. Його статті, яких
протягом 1920-х рр. було опубліковано понад п’ятдесят, трапляються у всіх
відомих педагогічних фахових і популярних виданнях того часу: «Шлях освіти»,
«Радянська освіта», «Український вісник рефлексології та експериментальної
педагогіки», «Хрестоматия по детскому движению», «Дитячий рух» тощо. Вони
свідчать про різноплановість наукових інтересів Івана Панасовича – у них
йдеться і про поведінку особистості, дитячий рух і школу, і про соціальне
виховання.
На відміну від тих теоретиків, які вважали, що Україна переживає «глибоку
кризу сім’ї», І.П.Соколянський не заперечував інституту сім’ї як виховного
1

Там само, оп. 6, спр. 4579, арк. 382.
Соколянський І. Педагогічна практика // Рад. освіта. – 1926. – № 12. – С. 1-8.
Соколянський І. Організація педагогічного процесу за комплексовою системою, методика
й методична техніка // Рад. освіта. – 1926. – № 1. – С. 11-16.
4
Кузьменко М.М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20-30-х років: соціальнопрофесійний статус та освітньо-культурний рівень. – С. 315.
5
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 4579, арк. 387.
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фактора. Він вважав, що є дві педагогічні системи – науково-педагогічна,
побудована на наукових засадах, і батьківська, родинна1. Вчений звертав увагу
на підвищення «вимог перед родиною за виховання», що було викликано рядом
судових процесів того часу в Україні над «педагогами», які катували та
знущалися з дітей у різних установах соцвиху. Він вказував на те, що таке
жахливе поводження з дітьми саме й є проявом «родинної педагогіки», яка панує
в сім’ях. Тому черговою суспільно-науковою проблемою І.П.Соколянський
вважав виховання в сім’ях «справжніх способів поводження з дітьми», а не
«знищення родини, не її руйнація, як того хотіли б марнотяпи, не війна з
родиною як такою, а з тими досередньовіковими забобонами, що міцно
тримають в своїх лабетах здорову природу родини»2.
Ім’я проф. І.П. Соколянського було широковідомим у колах харківської
інтелігенції. Його з любов’ю називали «батьком усіх сліпоглухонімих»,
«геніальним педагогом»3. Як людина небайдужа, він переймався проблемами
громадського життя, культурного будівництва, що єднало творчу еліту Харкова
1920-х рр. Улюбленим місцем зустрічей був кабінет головного редактора газети
«Вісти» В.Еллана-Блакитного, де вимріювалося, зароджувалося і здійснювалося
багато творчих поривів. Тут загартовувалася дружба Івана Панасовича з
Олександром Довженком, Остапом Вишнею, Антоном Макаренком, від якої
ніхто не відмовився і не зрадив у наступні часи лихоліття.
У періодиці того часу часто критикувалися негативні явища в школах,
методи впливу на дітей. Нерадивим педагогам, які не могли організувати
навчально-виховний
процес,
пропонували
звертатися
до
робіт
І.П.Соколянського, де «ви прочитаєте те, що не раз чули від Івана Панасовича на
ФСВ... читайте уважніш, перечитуйте й згадуйте все, що колись чули від проф.
Соколянського!»4 Тих же педагогів, які не зможуть нічого взяти від науки цього
вченого, пропонувалося «якось перевчити».
І.П.Соколянський намагався протистояти абсурдним доводам його колег про
шкідливість казки, яку саме з кінця 1920-х рр. було оголошено найбільш
небезпечною у справі виховання дітей. Ще в середині 1920-х казка «яко
педагогічний чинник» не заборонялася5, але час показав, що реконструкція
суспільства по-сталінському – справа зовсім не казкова. Дитячим письменникам
у цей період пропонувалося писати не те, «що йому дається від натхнення, ... а
те, чого вимагає соціальна педагогіка даної доби»6. На думку О.І.Попова, казка
здатна лише руйнувати той матеріалістичний світогляд, який потрібно
виховувати в дитини. «Казка ніби удає з себе «невинного дурника». Але за
спиною цього «дурника», під машкарою «забавки» часто ховається відверте
обличчя клясового ворога пролетарської дитини»7. Так, відому казку «ІвасикТелесик», яку любило слухати і знало не одне покоління дітей, вчений вважав
«напоєною приватно-власницькою ідеологією буржуазної родини» і саме для
виховання таких ізольовано-родинних настроїв у дітей вона використовувалася
1
Соколянський І. Педагогіка школи та родини в системі соціального виховання // Рад.
освіта. – 1928. – № 10. – С. 3.
2
Там само. – C. 4.
3
Смолич Ю. Твори у 8 томах. – К., 1986. – Т. 7: Розповіді про неспокій. – С. 30.
4
Шахрай О. Хто винний і кого слід карати? // Рад. освіта. – 1928. – № 7-8. – С. 75-80.
5
Путь просвещения. – 1925. – № 5-6. – С. 191-192.
6
Попів О. Дитяча література на переломі // Шлях освіти. – 1930. – № 4. – С. 73.
7
Там само. – С. 87.
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дожовтневою педагогікою. Крім того, вона подана в «аспекті грубоелементарного, але цілком виразного куркульського «достатку»: «а в батенька
їсти-пити і хороше походити, злото-срібло, пироги, запас пшона ... взагалі в казці
багато їдять – якась примітивно-глитайська вакханалія їжі... їдять-їдять. І чого
тільки не їдять: і рибу, і м’ясо зміючки, і пироги...». Натомість жовтенятам
пропонували художній матеріал про соціалістичне будівництво, про особливості
його усвідомлення дітьми1. А на рукопису статті учениці І.П.Соколянського по
Харківському інституту народної освіти, на той час аспірантки УНДІПу, згодом
відомої дитячої письменниці О.Іваненко, про організацію дозвілля для
молодших школярів і дошкільнят рецензент написав: «Чому авторка не пропонує
запровадити такі гри серед підростаючого покоління, як, приміром боротьба за
промфінплан?» І саме в цей момент наступу на казку, на т.зв. «чуковщину», коли
в Харкові було навіть видано книгу «Ми проти казки», за редакцією Івана
Панасовича у приватному видавництві «Космос» виходять казки Г.Х.Андерсена
українською мовою. Як згадує О.Іваненко, саме в Інституті педагогіки «підняли
забрала в цих нападах» і що І.П.Соколянському «доводилося «каятися» на
багатьох зборах і доводити, що не можна закреслювати таких здобутків світової
культури»2. І, мабуть, не лише О.Іваненко відчувала на тих засіданнях себе
дворушницею, та вони мовчали, хоч душею і протистояли цій нісенітниці. А
самого завзятого ідеолога «антиказкової» кампанії О.І.Попова було усунуто від
виконання обов’язків директора УНДІПу за дозвіл видання казок
Г.Х.Андерсена3. Дуже жаль, що на той час в Україні не проводилося опитування
стосовно читацьких інтересів дітей, бо в Уельсі, де були опитані діти двох шкіл,
виявилося, що казки полюбляли читати нарівні з іншими жанрами навіть діти 11
– 15 років!4
З початку 1930-х рр. напади на І.П.Соколянського не припинялися. В УНДІПі
часто відбувалися дискусійні засідання, на яких обговорювали нові завдання
соціального виховання. Наприклад, на одній із секцій Інституту серйозно
обговорювали питання, як бути з ляльками. «У багатьох з нас були малі діти, –
писала О.Іваненко, – наші маленькі дівчатка воліли гратися в ляльки. Після
багатьох розмов і дискусій вихід був знайдений: викинути з життя назву
«лялька», а ввести «людське зображення»5. Педагоги-теоретики, взявши за
основу принцип соціальної зумовленості поведінки дітей, почали переглядати
методичні засади традиційної педагогіки та критикувати її представників за
«аполітичність» і «асоціальність». Так, О.І.Попов визначив, що основним
завданням соціального виховання є «підготовка активного учасника процесу
соціалістичного будівництва, борця за диктатуру пролетаріату, за комунізм»6. У
це завдання теорія І.П.Соколянського явно не вписувалася. 15 – 20 лютого
1931 р. в УНДІПі відбулася дискусійна сесія, на якій внаслідок «критики і
самокритики з’ясовано, що треба повернутися від схоластичних формальних
спорів про предмет педагогіки до обслуговування завдань комуністичного
виховання та перевиховання і молодих, і дорослих поколінь, виходячи з завдань,
1

Дюшен В., Мартинова Л. Альманах для жовтенят. – Харків, 1929. – 318 с.
Іваненко О. Завжди в житті. Спогади. – К., 1985. – С. 136.
Російський державний архів економіки, ф. 4394, оп. 1, спр. 151, арк. 38.
4
Які книжки найбільше подобаються дітям // Шлях освіти. – 1930. – № 4. – С. 195.
5
Іваненко О. Завжди в житті. Спогади. – К., 1985. – С. 137.
6
Попів О. Актуальні справи дитячої літератури, як педагогічного чинника // Рад. освіта. –
1930. – № 1. – С. 30-35.
2
3
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що їх ставить партія».1 Саме на цій сесії характеризувалася робота т.зв.
Харківської педагогічної школи і чи не найбільше дісталося І.П.Соколянському,
як одному з її керівників. Основним недоліком його теоретичних робіт
вважалося намагання вирішити всі педагогічні проблеми за допомогою вчення
І.П.Павлова про умовні рефлекси. Теза Івана Панасовича про те, що поведінка
визначається двома чинниками – біологічними (організм) і суспільними
(оточення) викликала найбільше грубих нападків новоспечених педагогів: «Мені
здається, що тов. Соколянський за сліпо-глухо-німотою не почув, не побачив і не
міг висловити дійсних чинників, які являються чинниками у процесі створення
людини»2, чи інше – «хоча в роботах І.П.Соколянського і підкреслюється
класовий характер виховання, класовий характер поведінки, але він ніколи не
ставив педагогіку як науку соціальну. Педагогіку треба розглядати як науку
лише соціальну»3.
У своєму виступі вчений лише визнав усі свої «помилки» і його питання
«Куди повертатись?» залишилося скоріше риторичним, на зразок Тичининого:
«До кого говорить? Блок – у могилі, Горький – мовчить». Це не залишилося
непоміченим. Визнати свої помилки виявилося замало. На вимогу дати щось
нове замість того, що він «усував», І.П.Соколянський сказав: «Це трудно
зробити зараз. Коли б я це зміг, то було б дивним. Виходило б так, що ми давно
знали, як треба й що треба й чомусь досі мовчали. ... Мовчали тому, що мабуть
не так то легко перегадувати свої думки. Я навіть боюся, чи буду в силі хоч
поставити проблему конкретності повороту». І вже скоріше як іронія звучать
його заключні слова про те, що «наукою «про поведінку» людини, очевидно,
давно вже є історичний матеріалізм, а тому, чи варто перетворювати істмат на
науку про поведінку людини (діяльність), коли він такою й був»4. В цей час
Харківська педагогічна школа ще не здобула ярлика «фашистська», а
І.П.Соколянського та інших її керівників ще не називали «українськими
фашистами». Їм з «високої ласки» дали шанс на реабілітацію, а разом з тим і
нове завдання, нову ідеологічну настанову – вивести педагогіку на марксоленінські позиції. А раз партія наказала: «Потрібно!» – І.П.Соколянський
відповів: «Ми візьмемось за виправлення помилок під проводом пролетаріату на
чолі з його комуністичною партією, разом з комсомолом, разом з піонерами,
разом з усіма трудящими будемо будувати соціалізм і збудуємо!»5
Не забарилася відгукнутися на «дискусію» і періодика, де стали з’являтися
дописи про «право-опортуністичні теорії педагогіки», про «націоналістівпетлюрівців» І.П.Соколянського та О.С.Залужного та інші «буржуазнонаціоналістичні елементи»6. Слово «людина» все частіше стало замінюватися
«елементом», «петлюрівським недобитком», «пройдисвітом» та іншими
принижуючими гідність і викликаючими підозрілість ідеологічними штампами.
Працювати в атмосфері недовіри, під пильним партійним оком було нелегко.
І хоч Іван Панасович запевняв під час дискусії, що «я зараз повний відчуття своєї
1
В боротьбі за марксо-ленінську педагогіку. Матеріали дискусійної сесії УНДІПу. – Харків,
1931. – С. 6.
2
Там само. – С. 79.
3
Там само. – С. 24.
4
В боротьбі за марксо-ленінську педагогіку…. – С. 288.
5
Там само. – С. 171.
6
Павловський І.Л. Прориви й хиби в роботі УНДІПу й завдання науково-педагогічної
роботи на Україні // Комуністична освіта. – 1931. – № 7. – С. 18-22.
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повної боєздатності», теоретичними проблемами педагогіки він перестав
перейматися і за десять років (з 1930 до 1940) не було опубліковано жодного
його наукового дослідження.
Фінал подвижницької діяльності видатного педагога в Україні виявився
трагічним. У 1933 р. піднялася нова хвиля ідейно-політичного наступу на
теоретичному «педфронті». У липні цього року на засіданні в Народному
комісаріаті освіти УСРР було заслухано доповідь І.Л.Павловського про стан і
роботу УНДІПу. У наказі за №62 від 16 липня відзначалося, що в цьому
Інституті «виявлено велику засміченість класово-ворожими буржуазнонаціоналістичними контрреволюційними елементами..., що створилося
внаслідок повної втрати політичної чуйності з боку директора УНДІП тов.
Пасіки, зокрема перетворення окремих секцій на притулок петлюрівських
недобитків та пройдисвітів...»1. 8 жовтня цього року оргбюро ЦК КП(б)У
ухвалило постанову «Про роботу Українського науково-дослідного інституту
педагогіки та Всеукраїнського товариства «Педагог-марксист», якою фактично
засудило представників «правоопортуністичної» Харківської педагогічної
школи2. Розпочинається нова хвиля арештів, у тому числі й з оточення
І.П.Соколянського. Репресовані були майже всі керівники УНДІПу, а у грудні
1933 р. було перший раз арештовано й Івана Панасовича «за належність до
антирадянської терористичної організації» і засуджено на три роки умовно. Під
слідством він перебував до березня 1934 р.3
Та жити і працювати вченому після звільнення доводилося у виключно
тяжких, нестерпних умовах. За ним встановлюється репутація «буржуазного
націоналіста». І хоч більшість із його оточення розуміли всю абсурдність цих
звинувачень, але не всі наважувалися з ним розмовляти, дехто навіть не вітався.
Моральна обстановка, що склалася навколо нього, характеризувалася ізоляцією,
була близькою до цькування, навіть аспірант відмовляється від його наукового
керівництва4. Сім’я І.П. Соколянського мешкала тоді в окремому приміщенні у
школі для сліпих (вул. К.Лібкнехта, 55). На двері його квартири показували, що
там живе «фашист». Діти нерідко кидали в нього каміння, коли він проходив
через двір5. Але якими б нестерпними були умови життя, Іван Панасович не
переставав працювати. В цей час він завідував школою-клінікою
сліпоглухонімих
дітей
при
Українському
державному
інституті
експериментальної медицини. Сліпоглухонімі діти, яких на той час у школіклініці перебувало десять, залишалися з ним, вони не могли його зрадити і саме
для їхнього духовного розвитку вчений створює читальну машину, авторське
свідоцтво на винахід якої було отримано Українським інститутом
експериментальної медицини у 1936 р. За допомогою цієї машини сліпі діти
отримали можливість розпізнавати звичайний шифр, хоч для вироблення
навички читання потрібно було 900 год занять.
У 1937 р. розпочинаються повторні арешти відомих педагогів. Цього разу їх
звинуватили в «шкідництві на фронті народної освіти», у запровадженні
1

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, спр. 3, арк. 17.
Кузьменко М.М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20–30-х років: соціальнопрофесійний статус та освітньо-культурний рівень. – С. 347.
3
Архів Служби Безпеки України у Харківській області, спр. № 021593.
4
И.А. Соколянский. Библиографический указатель. – М., 1989. – С. 11.
5
Там само. – С. 11.
2
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«антиреволюційної теорії у школах», яка полягала у використанні комплексної
системи чи в застосуванні бригадно-лабораторних методів навчання1. Тобто те,
що у 1920-х рр. вважалося «лінією партії» в педагогіці, що отримувало на
засіданнях Колегії Головного управління соціального виховання високу оцінку,
зараз слугувало головним мотивом для того, щоб назвати Харківську
педагогічну школу «фашистською»! Керівниками цієї «фашистської педагогічної
школи» органи НКВС вважали професорів О.С.Залужного, О.І.Попова та
І.П.Соколянського, якого вдруге було позбавлено волі 13 жовтня 1937 р. Цього
разу його навіть звинувачували в тому, що він, будучи членом Надзвичайного
суду над «Спілкою Визволення України», намагався пом’якшити вирок
заарештованим у цій справі. 20 листопада Особлива трійка НКВС ухвалила
рішення «Соколянського Івана Панасовича заключити в табір на десять років»2.
Разом з І.П. Соколянським було заарештовано і його дружину, Тумалевич
Діту Олександрівну, вся провина якої зводилася до того, що «вона є дружиною
учасника
антирадянської
української
націоналістичної
терористичної
організації»3. 10 березня 1938 р. її звільнять, як записано в справі, на основі того,
що дружини засуджених Особливою трійкою репресіям не підлягають. Самого ж
Івана Панасовича також буде звільнено достроково – 28 квітня 1939 р.4 Відомий
український письменник Ю.Смолич у своїх «Розповідях про неспокій» написав,
що «за нього спеціально клопотався Горький»5. Можливо, що й так, враховуючи
листування Івана Панасовича та його учениці, О. Скороходової з письменником
та позитивну оцінку останнім подвижницької діяльності вченого6. Можливо,
були й інші причини. Бо не лише проф. І.П. Соколянський був звільнений
достроково, а й інші його колеги ще по УНДІПу, зокрема проф. О.І. Попов, у той
час як, наприклад, проф. О.С. Залужного, Н.Д. Коца було розстріляно.
Після звільнення Іван Панасович Соколянський – «геніальний новатор, що
вмів навчити сліпого розпізнавати кольори, глухого – розпізнавати гаму, німого
– передавати свої думки іншим», назавжди покине Харків. Розпочнеться новий
етап у його житті – Московський, де він продовжить свою наукові дослідження і
практичну роботу з аномальними дітьми. І лише за три роки до смерті, 8 січня
1957 р. настане довгождана реабілітація «за відсутністю складу злочину».

1
Архів Служби Безпеки України у Харківській області, спр. № 021593; № 022092;
№ 010070.
2
Державний архів Харківської області, ф. Р6452,оп. 1, спр. 4083, арк. 6.
3
Там само, арк. 1.
4
Архів Служби Безпеки України у Харківській області, спр. 021593.
5
Смолич Ю. Твори у 8 томах. – С. 197.
6
Горький М. Собрание сочинений в 30-ти т. – М., 1955. – Т. 30.
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Секо Я.П. (Тернопіль)
НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ
ЛЕВКА ЛУК’ЯНЕНКА В ДИСКУРСІ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ
1950–1970-х РОКІВ
У статті аналізується світоглядні засади відомого українського
громадського діяча Левка Лук’яненка наприкінці 1950-х років.
Ім’я Левка Григоровича Лук’яненка сьогодні відоме кожному українцеві.
Основні аспекти його біографії внесені до шкільних підручників з історії
України, а сам пан Левко й досі продовжує розпочату близько півстоліття
тому справу – боротьбу за незалежну Україну. І, певно, символічним є
співпадання дати його народження – 24 серпня 1928 р. з днем незалежності
України.
Постає логічне запитання, а чи варто вже зараз досліджувати його
діяльність, аналізувати погляди (те, що згодом все це стане предметом
серйозних наукових студій у мене не має жодних сумнівів)? Гадаю – варто.
Навіть сам Левко Григорович (зі сторінок своїх книг) закликає до дискусії з
багатьох актуальних питань сучасності, чим спонукає до інтелектуальної
роботи. Постать Л. Лук’яненка цікава ще й тим, що в його особі дослідник
може простежити своєрідну еволюцію ідеології українського національного
руху ІІ пол. ХХ ст. Адже в різні періоди своєї діяльності він виявився носієм
націонал-комуністичного,
націонал-демократичного
та
інтегральнонаціоналістичного світоглядів, що, зокрема, простежується в його виступах
та працях. Втім у межах даної статті увага акцентуватиметься виключно на
першому періоді діяльності політика, пов’язаного з Українською робітничоселянською спілкою (УРСС).
Сучасні дослідники (А. Русначенко, О. Бажан, Ю. Данилюк) класифікують її
як націонал-комуністичну. А Г. Касьянов підкреслює, що проект програми УРСС
– пряме продовження ідейних пошуків українських соціалістів початку ХХ ст., а
також націонал-комуністів 1920-х рр.1 Іншої думки дотримується Б. Захаров,
вбачаючи у «червоному налеті» лише випадковість, викликану особистим
досвідом, освітою та оточенням членів УРСС. Він пропонує вважати УРСС
першою дисидентською організацією «за засобами боротьби, і за метою»2.
Очевидно, що певні підстави для цього є, адже УРСС діяла на перетині двох
етапів розвитку національного руху – збройного й легального. Не випадково
А. Русначенко з певними застереженнями називає нелегальні організації типу
УРСС перехідними3.

1
Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-х – 80-х років. – К.:
Либідь, 1996. – С. 38.
2
Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987). – Харків: Фоліо,
2003. – С. 67.
3
Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х
років. – К.: В-во ім. Олени Теліги, 1998. – С. 98.
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У кожному з поданих варіантів дослідники підходили до вирішення
проблеми через структурний аналіз програми УРСС, порівнюючи її з
аналогічними зразками суспільно-політичної думки. У той же час, осторонь
залишався комплекс питань, пов’язаних із світоглядом ідеолога УРСС
Л. Лук’яненка. Іншими словами, у межах статті я розглядатиму ідеологію
організації крізь призму особи Л. Лук’яненка в наступних аспектах: 1) які
світоглядні засади притаманні тридцятирічному Л. Лук’яненку; 2) наскільки
вони відповідали програмовим засадам УРСС, автором котрих він був; 3) чи
вписувався Л. Лук’яненко зі своїми поглядами в націонал-комуністичний
дискурс 1950–1970-х рр.
Про обмеженість будь-яких дефініцій сказано чимало, особливо коли це
стосується
такої
багатогранної
істоти
як
людина.
І. Дзюба,
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» котрого вважається хрестоматійним
прикладом націонал-комуністичної думки 1960-х рр., відповідаючи на
питання Ю. Зайцева про власну належність до цієї течії сказав: «Очевидно,
якісь моменти переклику є, але це не означає, що я вкладаюся у цю
дефініцію»1.
Світогляд Л. Лук’яненка, якщо довіритися його життєпису в «Сповіді у
камері смертників», складався на перетині двох відмінних традицій –
родинного патріотичного виховання та державної системи освіти (про
виховання як таке навряд чи доводиться говорити особливо в воєнний
період)2. Саме тому поведінкова, морально-етична сфера згодом стала
своєрідним фільтром для перевірки отримуваних знань про закономірності
історичного розвитку суспільства.
Опозиційність до існуючого ладу складалася поступово під впливом
розмов із батьком, побаченого в Австрії, самостійних занять, та, особливо,
під час навчання на юридичному факультеті Московського державного
університету. Якщо відштовхуватися від тих книг, які, на думку самого
Л. Лук’яненка, справили в ці роки на нього найбільше враження, то стає
очевидно, що ніякого антикомунізму як цілісного світогляду в нього не
склалося. Паралельне читання з «класиками марксизму-ленінізму»
Гельвеція, Монтеск’є, Спенсера – авторів ХVІІІ–ХІХ ст., не могло
безпосередньо призвести до критичного погляду на комунізм, хоча,
безперечно, викристалізовувало ту разючу невідповідність між природними
правами людини та радянською дійсністю. Л. Лук’яненко не був знайомий і
з критичною літературою щодо марксової теорії та її ленінсько-сталінського
варіанту, яка видавалася на Заході. Це переконання посилює й той факт, що
аж до 1958 р. Л. Лук’яненко не мав однодумців, а отже, можливості для
обговорення, а також доступу до альтернативних джерел інформації.
Тоталітаризм, посередність ідеологічної пропаганди робили свою справу
щодо обмеження широти світогляду своїх жертв. І щоб вирватися з цих
лещат було потрібно багато часу. Це визнає Л. Лук’яненко: «Якщо навіть у
юнака виникала думка про потребу національного визволення, він дуже
1
Насправді було так. інтерв’ю Юрія Зайцева з Іваном Дзюбою / Вступ. ст. Ю. Д. Зайцева. –
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2001. – С. 68.
2
Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. – К., 1991. – С. 9-11.
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довго борсається в тенетах офіційної ідеології заки здумає нагромадити
достатню кількість фактів і аргументів на спростування брехливості та
теоретичної неспроможності офіційної ідеології та доведення теоретичної
правильності засновків теорії національного визволення»1. Саме тому,
напевне, велике враження на нього справила програма Революційної
української партії (РУП), написана на марксистській ідеології.
З іншого боку, знайомство з ідеологією націоналізму було спорадичним.
Л. Лук’яненко згадує в цьому контексті свої поїздки в львівські села, де він
вивчав суспільні настрої. Чи багато йому, вихідцю зі Східної України, могли
розповісти місцеві жителі, залякані владою, живучи в умовах доносів і
репресій? Характерною є репліка Л. Лук’яненка після виявлення сексота,
підсадного однокамерника Білика, який втерся у довіру: «Та він мені тут за
кілька місяців розповів про бандерівців стільки, скільки я досі за все життя
не чув!»2 І все ж, цього вистачало для зміцнення особистої віри в
необхідність боротьби за незалежність України. Варто відзначити, що
підтримка незалежності України не може вважатися антикомуністичним
гаслом.
Як бачимо, тридцятилітній Л. Лук’яненко не міг бути послідовним
антикомуністом. Мало місце швидше інтуїтивне відкидання окремих
елементів цієї ідеології, які закріплювали пригноблене становище
української нації, тоталітарну практику управління суспільством. Очевидно
також і те, що комуністична парадигма в розумінні Л. Лук’яненка
відрізнялася від тієї, яку пропагувала КПРС. Вона була надто партикулярна,
на відміну від месіанізму й всеохопності останньої. У її межах Л. Лук’яненко
шукав місце для України, тоді як за рецептами КПРС вона мала бути
асимільована. Отже, головний конфлікт Л. Лук’яненка вимальовується не в
протиставленні комунізм – націоналізм, а в іншій опозиції: націоналкомунізм – імпер-комунізм.
Стосовно програми УРСС, то, як відзначав Л. Лук’яненко, її перший
варіант виявився «дуже гострим», а тому виникла потреба його переписати.
У 1991 р. він обґрунтовував наявність комуністичних ідей у програмі
бажанням залучити людей із вищою освітою, які не знали інших, окрім
марксизму, ідеологій3. Згадуючи безкомпромісність Л. Лук’яненка в кінці
1980-х – 1990-х рр., вважаю ці слова інтерполяцією пізнішого досвіду на
власний світогляд кінця 1950-х рр. Адже й він сам не знав альтернативних
ідеологій. Те, що його однодумець по УРСС І. Кандиба рішуче відкидав
марксизм-ленінізм, також не дає підстав говорити про вимушеність його
використання в програмі організації. Відкидання однієї ідеології не означає
автоматичного знання альтернатив. У випадку з І. Кандибою маємо справу зі
сліпим відкиданням. Позиція Л. Лук’яненка послідовніша – теоретизувати в
межах відомої методології.
У матеріалах звинувачення по справі УРСС, використання марксистської
платформи пояснюється наміром «приховати дійсні антирадянські
1
2
3

Там само. – С. 33.
Лук’яненко Л. З часів неволі: Сосновка-7. – К.: МАУП, 2005. – С. 28.
Лук’яненко Л. Не дам загинуть Україні. – К.: Софія, 1994. – С. 8.
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націоналістичні цілі … організації»1. Тут існує неузгодження. Зокрема, якщо
першочергово планувалася підпільна робота, спрямована на демонтаж
радянського ладу, тоді навіщо прикриватися фіговим листком «марксизмуленінізму»? Якщо учасники УРСС відкрито написали своєю метою боротьбу
за незалежність України, знаючи напевно, яким чином на це реагує влада, то
чи можна назвати використання марксизму спробою підстрахуватися?
У «Нотатках учасника 1-ої наради спілки боротьби за демократизацію»
(грудень 1960 р.), Л. Лук’яненко, опонуючи думці І. Кандиби про
«остогидлість народові марксизму-леннізму», зауважив: «У нашу добу
необхідно проводити чітку і цілком певну межу поміж марксизмом як
наукою і марксизмом як практикою теперішнього партійного керівництва
суспільством. Більшість народу, якраз та частина суспільства, котра зайнята
у сфері матеріального виробництва, не має можливостей для вивчення такої
складної науки, як марксизм-ленінізм. Для цієї частини суспільства
сьогоднішня практика радянського економічного і суспільно-політичного
життя перебуває у відповідності з теорією марксизму-ленінізму, для неї
сьогоднішнє життя є так би мовити практичним втіленням марксизмуленінізму. Правда, люди старшого покоління пам’ятають ті давні часи, коли,
руйнуючи старий капіталістичний лад, вони самі проводили в життя теорію
марксизму-ленінізму. Тоді вона означала для них практичну можливість
користуватися демократичними свободами. Але з того часу багато води
сплило. Радянське суспільство зазнало великої еволюції від демократії через
її ліквідацію до авторитарності»2.
У власній відповіді на це складне запитання знову повернуся до
твердження про сприйняття цілого спектра комуністичних інтенцій
учасниками УРСС, які залишалися неподоланими в короткий час існування
організації. Радянська дійсність корелюється відповідно до ліберальних
цінностей, які, не протиставляються марксизмові, а навпаки, логічно ним
досягаються. Права людини, осмислені крізь призму корпоративних
класових прав, – один із постулатів цього вчення. Марксизм, в уявленні
Л. Лук’яненка, ще не вичерпав свого потенціалу й залишався інструментом,
спроможним змінити суспільство. Не ідеологія марксизму, а його радянська
практика викликає критику. Повне відторгнення від марксистської системи
відбулося значно пізніше, коли з’явилося концептуальне розуміння
помилковості суджень К. Маркса: «Не можна легковажити фактом, що
Марксова теорія про переваги великої держави – антитеза теорії
відокремлення нації – покладена в основу низки наук, що в сукупності
обґрунтовують великодержавну ідеологію від найвищого філософського
теоретичного осягнення світу через історичний матеріалізм до нижчого
рівня політичного пояснення практичних рішень, тобто вона розрахована
задовольнити запити людей в найширшому діапазоні їхніх теоретикопізнавальних здібностей. Яка б фікція не була в основі теорії, сама теорія
розроблена докладно і глибоко»3. Про пізніший час відмови Л. Лук’яненка
1
2
3

Там само. – С. 48.
Там само. – С. 36.
Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. – К., 1991. – С. 33.
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від марксизму свідчив З. Красівський, стверджуючи, що лише після суду в
таборах із Л. Лук’яненка «облетіло червоне пір’я»1.
Отже, можна стверджувати, що націонал-комуністичні елементи, якими
насичена програма УРСС, були безпосереднім виявом націоналкомуністичного світогляду Л. Лук’яненка. При всій суперечливості
націонал-комунізму, це була єдина платформа, яку в той час Л. Лук’яненко
міг застосувати як для власного осмислення об’єктивної реальності, так і для
зав’язки діалогу з іншими людьми та владою.
Шлях, яким дійшов Л. Лук’яненко до націонал-комунізму, полягав у
намаганні узгодити між собою ідеї соціального та національного звільнення.
Його породжувала практика радянського суспільного життя, що нехтувала
природними потягами людей до рідної культури в її найширшому розумінні.
Загалом на прикладі Л. Лук’яненка можна простежити цікавий феномен,
коли людина, виростаючи в межах однієї замкнутої системи, інтуїтивно
відчуває невдоволеність нею. Людина усвідомлює власну багатогранність,
що не вміщується у «прокрустове ложе» потреб, накинутих ззовні. Поява
людей типу Л. Лук’яненка стала повною несподіванкою для влади, адже їх
ворожість по відношенню до неї була не наслідком стороннього впливу, а
зумовлювалася внутрішньою незгодою. Механізм визрівання такої
опозиційності розкрив В. Мороз у есе «Репортаж із заповідника Берії»
(1967). Попередній тоталітарний період суспільного розвитку, на його
думку, витворив із суспільства «імперію гвинтиків» – людей, нездатних до
самостійного мислення та дій. Втім збереження цього стану є значно
складнішим завданням, ніж його досягнення. Адже особливістю тоталітарної
машини є те, що вона автоматично вимикається, досягши свого піку2.
Машина вже не працює, але страх, навіяний нею раніше, утримує
суспільство в рівновазі й надалі. Схожий мотив є в поезії Д. Павличка «Коли
помер кривавий Торквемада» (1955): «Здох тиран, але стоїть тюрма!»
Старше покоління, морально зламане тоталітаризмом, не могло бути дієвим
у подоланні його наслідків, однак, молода генерація несла в собі потенційні
можливості щодо цього.
В. Мороз метафорично інтерпретував цю генерацію як покоління
молодих гвинтиків. Після вимкнення тоталітарного механізму вони
звільнюються від почуття неповноцінності, бо є вже продуктами страху, а не
традицій. І яким би убогим не був їхній світ – але це світ, заснований на
здоровому глузді. Проти догм ніхто відверто не виступає, але вони
сприймаються як щось чуже. А основне – молодий гвинтик, вже незнайомий
із жахом своїх батьків, починає дивитися на догми з т.зв. мовчазного
скептицизму і непомітно пересувається на рейки мовчазної опозиції –
деструкційної – бо конструктивної опозиційної програми у нього ще не має3.
У цьому контексті шлях Л. Лук’яненка не одиничний. І. Дзюба, В. Рубан,
Ю. Бадзьо, кожен по-своєму прийшов до націонал-комунізму, який був не
1
Жага і терпіння. Зеновій Красівський у долі українського народу / Упоряд. Р. Коваль,
В. Рог. – К.: Діокор, 2005. – С. 115.
2
Мороз В. Есеї, листи, документи. – Мюнхен: Сучасність, 1975. – С. 48.
3
Там само. – С. 50.
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просто комунізмом із національним забарвленням, а якісно іншою формою
комунізму – формою виживання нації в пролетарсько-інтернаціоналістській
моделі світу. На ньому бодай почасти відбилися українська національна
традиція і український національний характер, що обіцяло більшу міру
людяності і свободи1. У часовому проміжку 1950–1970-х рр., окрім УРСС,
знаходимо сліди ще кількох груп, ідеологія котрих будувалася на націоналкомуністичних принципах, зокрема: «Вісник свободи України»,
«Національно-визвольна партія пролетаріату України», «Українська
національна комуністична партія», «Партія національного прогресу» тощо2.
Націонал-комунізм 1950–1970-х рр. хоча й був продовженням ідейних
шукань націонал-комуністів 1920-х рр., все ж мав свої відмінності. На думку
І. Лисяка-Рудницького, останній надихався справжнім революційним
почуттям, утопічною вірою в близький всесвітній соціальний переворот, тоді
як у І. Дзюби немає й сліду цього революційного хіліазму3. Л. Лук’яненко
всі ті утопії переніс у невизначене далеке минуле, поклавши на сучасників
завдання практичного державотворення. Варто відзначити, що націоналкомунізм для діячів 1920-х рр. був своєрідним світоглядним завершенням,
вищим здобутком людського інтелекту, до якого вони дійшли в умовах
відкритої полеміки, коли партійна позиція з національного питання ще не
набула догматичного змісту. Однак для Л. Лук’яненка та інших названих
осіб, націонал-комунізм був першим закономірним кроком до формування
власного світогляду. Перебуваючи в середині тоталітарної системи, вони не
могли дивитися на національне питання по-іншому, як крізь призму
пануючого марксизму-ленінізму. Не знаючи альтернативних підходів, вони
вимушено теоретизували в марксистських межах, шукаючи розв’язок
українського національного питання в ліквідації перегинів сталінізму і
поверненні до ленінізму (І. Дзюба) або ж взагалі повністю поверталися до
Маркса, відкидаючи ленінську практику міжнаціональних відносин
(Ю. Бадзьо). Однак поступово прийшло розуміння відносності й марксового
вчення, а отже, з’явилися підстави для серйозної ревізії комунізму як
пануючої ідеології. Концептуальна критика комуністичної практики з
позицій ліберальної ідеї, захисту прав людини стала наступним кроком
розвитку їхніх поглядів.
Отже, можна стверджувати, що програма УРСС відображає закономірний
період становлення світогляду Л. Лук’яненка, на якому чітко простежується
пошук національної ідентичності. Вона ще повністю не відділена від
марксизму, тісно переплетена з ідеєю соціального визволення, однак,
відчувається її потенціал, спроможність до самостійного існування.

1
Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна. – К.: Криниця,
2003. – С. 42.
2
Бажан О. Український національно-визвольний рух (друга половина 1950-х – 80-ті рр.:
основні течії, географія, система репресій) // Міжнародний науковий конгрес «Українська
історична наука на порозі ХХІ ст.», Чернівці, 26–28 травня / Відповід. ред. Л. Винар, Ю. Макар.
– Чернівці: Рута, 2001. – Т. 1. – С. 156.
3
Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських підрадянських дисидентів // Історичні
есе. В 2-х т. – К.: Основи, 1994. – Т. 2. – С. 478.
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Головною метою УРСС визначалася боротьба за таку самостійну
Україну, яка, «по-перше, високо забезпечуючи матеріальні й духовні
потреби своїх громадян на грунті незалежної економіки, розвивалася б у
напрямку до комунізму, по-друге, у якій би всі громадяни дійсно
користувалися б політичними свободами і визначали напрямок економічного
і політичного розвитку України»1. Вже в цьому фрагменті має місце
неузгодженість – рух до комунізму як пріоритет, а з іншого боку, –
громадяни самі визначають цей напрям (залишається альтернатива – не
будувати комуністичний лад). Отже, не комунізм як суспільно-політична
формація лежить в основі програми, а дещо інше – свобода. І саме до неї як
першоцілі апелює Л. Лук’яненко. Підтвердженню цього знаходимо згодом:
«Партійне керівництво сприяє розвиткові промисловості, сільського
господарства, але воно не хоче зрозуміти, що розвиток продуктивних сил не
тільки збільшує міру панування людини над силами природи й веде до
зростання (розширення) свободи волі, але й веде до загального розширення
свободи, що чим вище буде щабель панування людини над природою, тим
разючіше ставатиме невідповідність становища людини щодо сил природи, її
політичному становищу в суспільстві»2. Саме таке гегельянське розуміння
суспільного розвитку, в основі якого лежить розкриття свободи, характерне
для Л. Лук’яненка: «Розширення свободи – процес об’єктивний, і хоч би як
його не гальмувало бюрократичне чиновництво, йому не зупинити цей
процес»3. Свобода, як ціль, коректує послідовність дій УРСС. Першим
завданням постає боротьба за демократичні свободи та політичні права, і
лише після їх досягнення – боротьба за вихід України з Союзу і утворення
самостійної держави4. У «Нотатках» знаходимо розширене тлумачення цих
завдань: «Не завоювання самостійної України повинно бути метою, а
завоювання демократичних прав і свобод для всіх народів Радянського
Союзу. По-перше, суспільно-політичні умови життя всіх народів
Радянського Союзу загалом однакові і Україна не перебуває в будь-якому
винятковому становищі. По-друге, однаковість економічної основи і методів
політичного управління ставить проблеми, що мають загальносоюзне, а не
суто українське походження… По-третє, не один український народ, а всі
радянські народи позбавлені політичних прав і змушені терпіти злидні
котрих не було б при демократичних методах правління»5.
Автор програми не лише констатує замкнутість радянського суспільства,
а й встановлює причини такого стану – недостатність розвитку демократії та
надзвичайна складність внутрішньої і зовнішньої обстановки. Як наслідок, у
своєму розвитку держава пройшла еволюцію від демократичного правління
до авторитарності. Свободи, проголошені в 1917 р., неухильно
обмежувалися, а пік цього процесу припадає на час розширення особистої
влади Й. Сталіна. Підсумком стало формування партійної бюрократії, котра
1

Лук’яненко Л. Не дам загинуть Україні. – К.: Софія, 1994. – С. 11.
Там само. – С. 14.
Там само. – С. 14.
4
Там само. – С. 14-15.
5
Там само. – С. 40.
2
3
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«не тільки відняла від народу свободу слова, свободу друку, але й
безпідставно присвоїла собі право виступати від імені всього народу»1.
Як уже сказано, виділення прав людини, як інструменту осягнення
свободи в даному контексті, має не ліберальне, а марксистське походження.
У цьому нічого дивного. Детальний аналіз марксової теорії дав змогу
авторитетному польському досліднику А. Валіцькому стверджувати, що
комунізм, у тлумаченні його основоположника, є не чим іншим як засобом
досягнення свободи2. Ідея прав людини у Л. Лук’яненка в цей час не
протистоїть комунізму як цілісному світогляду. Комуністична партія
критикується за відхід від «канонічного марксизму». Л. Лук’яненко
теоретизує в межах марксизму і вказує не на помилки К. Маркса, а на
викривлення його думок радянськими державцями, що дискредитують
своїми діями світовий процес колоніального звільнення.
Коротко зупинюсь на співвідношенні марксистського ідеалу визволення
людства з ліберальним ідеалом індивідуальної свободи. На думку
А. Валіцького, «ці два ідеали були не лише різні, а й парадигматично
неспівмірні, взаємовиключні»3. Згідно зі вченням К. Маркса громадянська
свобода і свобода політична є породженням буржуазних виробничих
відносин і відносин власності, тоді як ліберали переконані в їх автономній
цінності. Суб’єктом свободи у ліберальній традиції є особа, яка далека, як
правило, від досконалості, прагне власних партикулярних цілей і неминуче
входить у колізії з іншими індивідами. Натомість К. Маркс цікавився
свободою людини як роду, нічим не скутим, оптимальним розвитком
людської родової сутності4.
Аналіз програми УРСС схиляє до думки про належність її автора саме до
марксистської традиції. На її сторінках жодного разу не трапляється
ліберальна ідея прав людини, захист одиничного представника суспільства
від свавілля бюрократичного апарату. Натомість багато згадок про порушені
права українського народу, нації, трудящих. Людина знову ж таки
залишається в тіні абстрактної групової величини. Той факт, що родовим
носієм виступає не клас, а народ/нація, не може вводити в оману стосовно
джерела походження ідеї свободи в Л. Лук’яненка. Навіть можна уточнити –
суб’єктом свободи в Л. Лук’яненка виступає «клас в нації» (термін доволі
умовний і не вживається ним), трудящі України – робітники і селяни.
Безперечно, центральне місце в комуністичній доктрині займає боротьба
класів та подолання відчуженості людей від результатів своєї праці. Для
Л. Лук’яненка ця проблема значно складніша – не лише класова боротьба, а
й національне звільнення. Лише реалізація цього двоєдиного завдання є
реальним кроком до утвердження свободи. Саме тому високо оцінюючи
роль пролетарських революцій, він відзначає, що «із двох національних
завдань всякого колонізованого народу, якими є, по-перше, звільнення від
1

Там само. – С. 15-16.
Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи: історія комуністичної утопії / Пер. з
польськ. Д. Андрухів. – К.: Всесвіт, 1999. – С. 18.
3
Там само. – С. 19.
4
Там само. – С. 29.
2
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власних експлуататорів, по-друге, повалення колоніального гніту та
завоювання національної незалежності, українська нація поки що вирішила
тільки одне, перше, а друге ще належить їй вирішити»1.
Проте подальше ознайомлення зі змістом програми ставить під сумнів і
розв’язання першого завдання. Аналізуючи становище робітничого та
селянського класів, Л. Лук’яненко приходить до невтішного висновку про
наявність по відношенню до них експлуатації з боку партії, котра цинічно
використовує позаекономічний примус (хоча Л. Лук’яненко вказував, що це
не стільки класовий, скільки суспільний конфлікт)2. Подолання цієї вади
залежить від глибоких реформ політичної сфери, насамперед через
відновлення дієвості рад народних депутатів. Інші вимоги економічного
характеру, розроблені автором, спрямовані не на віддалену перспективу, а на
тогодення. Відповідно головний акцент переноситься із «здійснення великих
ідей» на «поліпшення умов життя простої людини»3. Евдемонічна категорія
щастя постає основою соціальної справедливості не лише в майбутньому
«комуністичному раю», а має бути досягнута тогочасним поколінням.
Рецепт простий – матеріальна забезпеченість і політична свобода громадян4.
Однак в усій цій соціальній складовій я схильний вважати швидше
обов’язковий елемент програми, ніж реальні спроби підійти до розв’язання
цього непростого завдання. Для професійного юриста заглиблення в
соціально-економічну сферу надто проблематичне з фахового погляду.
Відсутність справді глибоких знань і досвіду капіталістичних країн також
ускладнювало розуміння помилковості марксової утопії. Не варто скидати з
рахунку привабливість самої комуністичної ідеї, котра створювала величезні
можливості для самореалізації найбідніших верств населення в галузі освіти,
кар’єри тощо. Перебуваючи в межах системи було вкрай важко в
«суспільній зрівнялівці» побачити силу, котра пригнічує розвиток
особистості задля стабільності колективу.
Значно цікавішими є погляди Л. Лук’яненка на національні проблеми.
Насамперед відзначу його намагання розмовляти з владою її мовою. Саме
тому поняття націоналізму набуває у програмі УРСС негативного змісту:
«Націоналізм – це не патріотизм. Націоналізм – це не політика, яка
спрямована на відокремлення України від Союзу. Націоналізм, як сказано в
словнику іншомовних слів – це ідеологія і політика, що покликані змінювати
панування і привілеї однієї нації за рахунок пригнічення другої; ідеологія і
політика, що заперечують дружнє співробітництво і взаємодопомогу між
націями; ідеологія і політика, що розпалюють національну ворожнечу і
расову ненависть»5. Націоналізм для Л. Лук’яненка, знайомого з боротьбою
під знаменами ОУН–УПА, безперечно, був суцільно позитивним терміном
(на відміну від німецького націонал-соціалізму), однак, у радянських умовах
потреба в розділенні націоналізму як негативної ідеології з патріотизмом як
1

Лук’яненко Л. Не дам загинуть Україні. – К.: Софія, 1994. – С. 12.
Там само. – С. 24.
Там само. – С. 30.
4
Там само. – С. 10.
5
Там само. – С. 25.
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природним виявом належності кожної людини до певного народу,
легітимізовувало ідею про незалежність нації. Боротьба за незалежність під
націоналістичними гаслами підпадала під штучно створений пропагандою
стереотип бандерівщини, «буржуазного націоналізму». Відповідно, поступ
до незалежності як природний вияв патріотизму, любові до рідної землі
сприйнявся значно легше. Звичайно, хід таких міркувань занадто
схоластичний. Адже як показав наступний досвід, КДБ знаходило
«український буржуазний націоналізм» і «антирадянську агітацію» навіть у
анекдотах. Проте усвідомлення цього відбулося значно пізніше. І вже
загартований життям, Л. Лук’яненко, обмірковуючи в кінці 1980-х рр.
тактику боротьби в період перебудови, прямо вказує своїм прихильникам,
що не варто приховувати своє самостійницьке єство, ховаючись за
відродження української мови, освіти, культури. Тому що навіть за ці
помірковані гасла КДБ карає як за «справжню самостійщину». Відповідно –
«окупаційну адміністрацію не обдурюємо, а свій простий люд залишаємо в
тумані»1.
Головне схрещення позицій Л. Лук’яненка й офіційної ідеології
відбувається навколо центрального питання – «відмирання націй і
національних мов за комунізму». Свою критику автор програми УРСС
загострює на питанні про умови, у яких можливе відмирання націй і
національних мов, тобто в тому місці, у якому партійні ідеологи свідомо
перекрутили марксове вчення. Л. Лук’яненко виділяє три послідовні етапи в
тому процесі.
На першому етапі, який розпочнеться тільки після перемоги
соціалістичної революції у всесвітньому масштабі, буде ліквідовано всілякі
національні суперечності, і нації отримають необмежені можливості для
свого всебічного розвитку. Осілість націй на своєму старому місці відкине
потребу відмовлятися від своєї мови, а отже, вони зберігатимуть особливості
своєї національної психіки і культури. Протягом другого етапу в розвитку
націй у період всесвітньої диктатури пролетаріату зникне поділ суспільства
на класи, зітреться різниця між містом і селом, між розумовою і фізичною
працею, зникнуть усі атрибути державності, зникне диктатура пролетаріату і
лише тоді почнуть витіснятися найслабші мови. Лише на етапі побудови
комунізму можливе відмирання націй. Л. Лук’яненко не вказує, коли це
станеться, лише підкреслює: «Нації з їх національними мовами існуватимуть
ще століттями»2.
Ця гіпотетична схема в аналізованому документі не обгрунтовується.
Між тим, її включення засвідчує, по-перше, прагнення провести думку про
необхідність збереження української нації за умов руху до комунізму
(офіційного курсу партії, який навряд чи поділявся Л. Лук’яненком); подруге, вказує на відсутність у автора будь-якої альтернативи в
національному питанні, спроможної реально конкурувати з марксистською.
У Л. Лук’яненка існували лише загальні міркування стосовно окремого
1
2

Лук’яненко Л. Що далі? – Лондон, 1989. – С. 47.
Лук’яненко Л. Не дам загинуть Україні. – К.: Софія, 1994. – С. 23.

216

Україна – людина

самостійного місця націй в історії, їх атрибутів (мова, культура, територія),
протяжності в часі, національних інтересів тощо. Однак вони позбавлені
системності й погано піддаються виділенню з тексту.
Проведений аналіз програми УРСС засвідчує, що використання
марксистської ідеології Л. Лук’яненком зумовлювалося не тактичними
конспіраторськими міркуваннями, а відображало його тогочасний світогляд.
У той же час, окремі елементи програми (деякі історичні екскурси,
соціально-економічний блок), стилістика (вживання патріотизму замість
націоналізму), вказують на намагання автора наблизитися до рівня
сприйняття можливих читачів програми, стати для них зрозумілими. Тобто в
даних випадках можна говорити, що сам автор у своєму інтелектуальному
розвитку пішов значно далі викладеного у творі. Аргументом на користь
цього може слугувати доручення Л. Лук’яненку на зустрічі 6 листопада
1960 р. переписати перший проект програми, значно пом’якшивши його
положення. Сама ж програма УРСС з її протиставленнями «справжнього»
марксизму радянській практиці повністю вписалася в український націоналкомуністичний дискурс 1950–1960-х рр. Наявність у документі звернень до
прав і свобод людини є ще одним прямим підтвердженням перебування
автора в марксистському, а не ліберальному дискурсі, хоча й свідчили про
його намагання вийти за встановлені межі.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Калуська Л.В. (Івано-Франківськ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
У ЗМІСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД
Пропонується цілісний інтегрований
українознавства у змісті дошкільної освіти.

підхід

щодо

використання

Народ – великий філософ. У його мисленні, звичаях, обрядах криються
зерна великої живодайної сили. Усна народна поетична творчість,
різноманітні звичаї, традиції, обряди, народне декоративно-ужиткове,
пісенно-танцювальне мистецтво, народні ремесла та інші скарби народної
культури – це те неоціненне багатство, яке необхідно якомога повніше
використовувати у роботі з дітьми, щоб не виростали наші діти духовними
покручами, без роду, без племені, байдужими до рідної землі, краю, свого
народу, до свого коріння.
Загальновідомо, що дитина пізнає світ з найближчого оточення. Її любов
до всіх і до всього народжується з любові до батька-матері, до родинного
кола. Витоки ж патріотизму, трепетне любовне ставлення до рідної землі
зароджується ще в ранньому віці, коли від найпростіших колисанок та
забавлянок батьки і педагоги розкривають перед дитиною красу рідного
краю та людей, які тут живуть і творять цю красу, коли дитині з колиски
наголошують: “... тут, де ми живемо, наш рідненький край, і про це, дитино,
завжди пам’ятай”. Недаремно за народними звичаями у першу купіль
дитини кидали листя дуба, ромашку. Звичаями у купіль дитини клали
чорнобривці, любисток, материнку і чебрець, щоб діти зростали з рідним
словом у ріднім краю, а запах материнки і чебрецю завжди повертав до
рідних порогів. На жаль, реалії життя не є надто втішними. Тому
актуалізується проблема використання українознавства в навчальновиховних закладах, звернення до живодайних українознавчих джерел.
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Говорячи про національне виховання, С.Русова акцентувала увагу на
тому, що “справу виховання бажано поставити якнайближче до природніх
нахилів дитини і до вимог життя, в якому дитина перебуває, в зв’язку з
світоглядом того народу, з психологією тієї нації, з яких походить дитина.
Національне виховання є певний грунт в справі зміцнення моральних сил
дитини і оновлення, відродження душі народа”1.
Якщо реалізацію змістових завдань, визначених у державних стандартах
дошкільної освіти, наповнити українознавчим змістом, поєднати в цьому
напрямі зусилля педагогів дошкільних закладів та батьків, то мета
патріотичного національного виховання буде досягнута.
Здавалося б: проблема використання українознавчого матеріалу не нова.
І не один рік начебто йде робота в цьому напрямі. Однак проглядаються в
практичній роботі дошкільних навчальних закладів суттєві недоліки при
використанні українознавчого матеріалу:
увага концентрується на зовнішній стороні засобів українознавства, тобто
оформленні куточків та ін.;
українознавчий матеріал використовується не на повну силу, а
обладнання, інтер’єр часто служать бутафорським прикриттям;
не завжди спостерігається систематичність і послідовність у використанні
українознавчого матеріалу;
не завжди витримується принцип добору українознавчого матеріалу
відповідно до віку дітей.
Підвищення рівня українознавчої компетенції дитини-дошкільника може
відбутися за умов усунення вищеперелічених недоліків, чіткої злагодженої
взаємодії адміністрації та педагогів дошкільних навчальних закладів з
батьками та родинами вихованців.
Наукою та практикою доведено, що знання міцніші і глибші тоді, коли
навчально-виховний процес вибудовується на основі інтегративних та
міжпредметних зв’язків. Це стосується і використання українознавства в
навчально-виховному процесі дошкільних закладів. Адже інтеграція – це
доцільне об’єднання та координація дій різних частин цілісної системи2. Ця
цілісність проглядається у блочному підході до вищеозначеної проблеми, у
запропонованій системі українознавчої роботи як на заняттях, так і поза
заняттями у різних видах дитячої діяльності (дод. 1, 2, 3).
На нашу думку, процес засвоєння дітьми українознавчих знань мав би
включати такі компоненти: когнітивний (лат. cognio – знання, пізнання,
пізнавальний; той, що відповідає пізнанню), що визначає базовий рівень
українознавчих знань відповідно до вікових сприймальних можливостей
дітей дошкільного віку; аксіологічний (від гр. acsio – цінний; аксіологія –
наука про цінності, їх природу), що характеризує рівень емоційно-ціннісного
ставлення до українознавчих матеріалів; праксеологічний (від гр. pracio –
діяльний; праксеологія – наука про діяльність), що свідчить про рівень
активності дитини у сприйнятті та використанні засвоєних знань.
1
2

Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – С. 43.
Великий тлумачний словник. – К.: Ірпінь, 2001. – С. 401.
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Їх показниками можуть виступати:
а) когнітивний компонент – поінформованість дітей дошкільного віку про
звичаї, традиції, обряди, ремесла і промисли, знання кращих зразків різних
жанрів фольклору тощо;
б) аксіологічний компонент – модальність емоційного ставлення до
запропонованих педагогом чи батьками українознавчих тем (позитивне,
негативне, індиферентне);
в) праксеологічний – практичне використання здобутих українознавчих
знань (наприклад, використання у спілкуванні зразків малих фольклорних
жанрів, прагнення виготовити щось на ткацькому дитячому станочку,
прагнення навчитися вишивати, виготовляти витинанки тощо).
Організацію роботи за цими компонентами можна було б згрупувати у
кілька змістових блоків.
Блок 1-й. – адміністративний: створення умов для українознавчої роботи з
дітьми;
Блок 2-й – підготовка педагогічних кадрів;
Блок 3-й – науково-методичне забезпечення;
Блок 4-й – взаємодія педагога з дітьми;
Блок 5-й – співпраця дошкільного навчального закладу з батьками;
Блок 6-й – діяльність родини щодо збагачення дітей знаннями з
українознавства;
Блок 7-й – вивчення адміністрацією та методичними службами рівня
засвоєння дітьми українознавчих знань.
Українознавчим змістом можуть бути наповнені всі складові Базового
компонента дошкільної освіти та програми, затверджені Міністерством
освіти і науки України.
Отже, систематичне використання різноманітних засобів українознавства
сприятиме ранньому прилученню дітей дошкільного віку до багатих скарбів
духовної культури, виховуватиме відчуття гордості за талановитих людей
нашої землі, формуватиме національну свідомість маленького громадянина
України.
Додаток 1.
Орієнтовна тематика українознавчих занять
Усі теми можна зреалізувати за рахунок серії інтегрованих занять, повсякденної роботи з
дітьми в різних режимних моментах, а також з допомогою батьків та родини вдома.
Осінь
• Щедра осінь (Ознайомлення з традиціями збору врожаю).
Зима
• Ялинка. Звідки вона? (Ознайомлення зі звичаєм ставити ялинку).
• Різдвяні звичаї нашого краю.
• Колядки, щедрівки, посівалки.
• Вертеп.
• Традиції зустрічі Нового року (13 січня).
• Свято Стрітення.
Весна
• Ознайомлення з обрядом зустрічі весни.
• Великодні звичаї.
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• Писанка.
• Весняні ігри та забави.
Літо
• Зелені свята.
• Свято Івана Купала.
• Спас яблучний.
•
Літо, літо, літечко! Вже достигло житечко. (Обряд обжинків).
Родинно-побутові звичаї, традиції, обряди
• У куточку народознавства.
• Наші друзі Оксанка і Тарасик. (Ознайомлення з традиційним українським одягом).
• Зачіски наших прабабусь. Догляд за волоссям.
• Український віночок.
• Хатина Тарасикової бабусі. (Ознайомлення з інтер'єром давнього житла).
• Збудуємо будинок за народними звичаями.
• Краса і затишок прабабусиної світлиці. (Запрошуємо на вхідчини до нової хати).
• А в біленькій хатині є маленька дитина.
• Народні прикмети, пов'язані з веденням господарства.
•
Додаток 2
Система взаємодії з дітьми щодо ознайомлення
з народними звичаями та традиціями
Ця система вибудувана так, що одна тема з українознавства розгортається в різних видах
дитячої діяльності та в різні режимні моменти. Це дає змогу уникати одноманітності при подачі
знань з українознавства, зробити весь процес ознайомлення цікавим і широко-аспектним.
Як зразок пропонуємо систему роботи щодо ознайомлення із святом Стрітення.
Підготовча робота
•
Спостереження за весняними явищами в природі.
•
Спостереження за птахами.
•
Вивчення веснянок, прислів'їв, приказок, загадок, закличок, народних веснянок та
хороводів.
Заняття
•
Дитина і навколишній світ. Ознайомлення зі святом Стрітення, зі звичаями,
традиціями, що його супроводжують.
•
Музичне тематичне заняття. "Свято Стрітення".
Прогулянка перша. Провести спостереження за птахами. Закріпити звичаї, пов'язані зі
святом Стрітення.
Друга половина дня. Самостійна художня діяльність. Діти вирізають з паперу або картону
пташок, ліплять їх із глини або пластиліну, або виготовляють із заздалегідь замішаного тіста.
Примітка: Відповідно до того, з чого зроблені пташки, проводиться гра. Якщо пташки
випечені з тіста, діти роздають їх працівникам дитячого садка і зичать при цьому теплої і гарної
весни.
Прогулянка друга. Ігри дітей з пташками, виготовленими з картону, пластиліну тощо.
Вечір. Вивчення хороводних ігор-веснянок, повторення закличок, прикмет, закріплення
звичаю, пов’язаного з прильотом птахів.
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Додаток 3
Орієнтовна українознавча календарна тематика
повсякденної роботи педагогів та батьків з дітьми
Місяці
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Тематика
Розглядання ілюстрацій із зображенням давнього гуцульського
житла.
Екскурсія в художній салон. Розглядання вишитих рушників
Читання віршів про наш край. Співання коломийок.
Вивчення прислів'їв про працю хлібороба, віршів, пісень.
Ознайомлення із звичаєм проведення “Толоки”.
Екскурсія вулицями міста, до пам’ятних місць.
Розглядання гуцульських народних іграшок.
Бесіда про працьовитість. Прислів’я, приказки про працю.
Традиційні гуцульські ремесла. Пісні.
Виставка українського національного одягу. Розглядання
предметів, закріплення назв.
Бесіди про працівників дитячого садка. Вивчення віршів, загадок.
Складання дерева родоводу. Збирання фотографій, розповідь про
предків.
Виставка вишиванок. Легенди про вишивки. Дитячий фольклор.
Ознайомлення з гуцульською говіркою.
Вивчення колискових, вірші про маму.
Розглядання ілюстрацій, екскурсія в музей.
Вивчення віршів до новорічного свята.
Вивчення прислів’їв, приказок, загадок про зиму, колядок,
щедрівок, вінчувань та посівалок.
Закріплення правил гуцульського мовного етикету.
Ігри з гуцульськими іграшками. Дидактична гра “Що з чого
зроблено?”
Закріплення знань про зимові звичаї та обряди на Гуцульщині.
Сюжетні ігри “Готуємо святу вечерю”, “Святий вечір у нашій
хаті”.
Екскурсія в художній салон, розглядання виробів
Ознайомлення з книгою “Гуцульщина”.
Вивчення прислів’їв, приказок, народних прикмет; слухання
гуцульських народних мелодій.
Вивчення лічилок та використання їх в іграх.
Розглядання керамічних виробів.
Екскурсія в ляльковий театр, кінотеатр. Бесіда про ввічливість,
культуру поведінки.
Спостереження за весняними явищами в природі. Ознайомлення з
весняними рослинами Карпат. Вивчення прислів’їв, приказок,
загадок.
Закріплення знань про звичаї та обряди.
Вивчення віршів про писанку,зустріч із писанкарями.
Розглядання писанок.
Розучування ігор “Просо”, “Овес”.
Вивчення мирилок, застосування їх в іграх.
Розглядання предметів декоративно-прикладного мистецтва.
Дидактична гра “Що з чого зроблено?”
Бесіда про маму. Читання легенди “Зозуля”. Вивчення віршів і
пісень про маму.
Спостереження за весняними явищами в природі. Закріплення
знань про тварин, птахів, риб нашого краю.
Ознайомлення з дикорослими лікарськими рослинами Карпат.
Читання легенд про рослини.
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Липень

Серпень

Вивчення купальських пісень.
Екскурсія в поле, на луг, спостереження за луговими та
польовими рослинами.
Розгляд ілюстрацій, виготовлених макраме.
Вивчення загадок, прислів’їв, приказок, віршів про фрукти.
Екскурсія-огляд фруктових дерев.
Розгляд дозрілих колосків жита і пшениці.
Екскурсія в поле.
Вивчення прислів’їв про хліборобську працю.
Додаток 4
Науково-методичне забезпечення проблеми
використання українознавчого матеріалу
в дошкільних закладах (авторське)

1. Калуська Л. Використання усної народної творчості в дошкільних закладах: Метод.
рекомендації. – Івано-Франківськ, 1990. – 38 с. (Співавтори: Н. Лисенко, Г. Мишаста).
2. Калуська Л. Дошкiльнятам про символи та обереги дому нашого: Метод. посiб. – ІваноФранкiвськ, 1994. – 28 с.
3. Калуська Л. Чарiвна скринька: Збірник фольклору для дошкільників. – IваноФранкiвськ, 1995. – 119 с. (Упорядник).
4. Калуська Л. Свята та розваги в дитячому садку. Навчально-метод. посiб. 2-ге вид. – К.:
Освiта, 1995. – 128 с. (Співавтори: О. Барабаш, О. Яновська).
5. Калуська Л. Рiдне слово в рiднiй школi: Метод. посіб. – К.: Вид. дiм “КМ Академiя”,
1998. – 93 с.
6. Калуська Л. Використання українознавства у формуванні особистості майбутнього
громадянина України // Обрії: Науково-педагогічний журнал. – 2001. – № 1.
7. Калуська Л. Дивокрай: Вибрані дидактико-методичні матеріали для працівників
дошкільних закладів: У 2-х кн. – Тернопіль: Мандрівець, 2004. – Книга перша. – 320 с.
8. Калуська Л. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали для працівників
дошкільних закладів: У 2-х кн. – Тернопіль: Мандрівець, 2004. – Книга друга. – 374 с.
9. Калуська Л. Народні ремесла у дитячому садку: Метод. посіб. для вихователів
дошкільних закладів. – Харків: Ранок-НТ. – 2005. – 64 с.
10.
Калуська Л. Абетка чеснот української дитини. Практико-орієнтований збірник
методичних матеріалів. – 2007. – 136 с.
11.
Калуська Л. Психологія нації, з якої походить дитина. – К.: Дитячий садок, 2007. –
№ 10. – С. 10-11.
12.
Калуська Л. Родинне сонце коло: Метод. порадник для роботи з батьками. –
Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 140 с.
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Назаренко Л.М. (Цюрупинськ)
СУТНІСТЬ АКСІОЛОГІЧНОГО
ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті здійснено аналіз історико-філософської, науково-педагогічної
літератури, документів, що складають правову основу сучасної освітньої
політики в Україні щодо організації громадянського виховання учнівської
молоді, а також розглядається сутність аксіологічного підходу до
розв’язання зазначеної проблеми.
У сучасній Україні реалізується освітня реформа, яка носить глобальний
характер, оскільки в основу її покладена нова філософія освіти, що
обумовлює зміни її ціннісної парадигми. Сутність цих змін пов’язана
насамперед з формуванням ціннісної складової особистості, визначенням
відносно неї провідних пріоритетів, цілей та ідеалів соціально-педагогічного
простору, у якому відбувається соціальне становлення школяра. Окрім того,
постає гостра необхідність якісно нових підходів до організації та змісту
навчально-виховного процесу. Оскільки освіта є підсистемою загальної
соціальної системи, зрозуміло, що у розгляді зазначеної проблеми
підсилюється актуальність громадянських цінностей, які втілюють у собі
соціальні та моральні цінності та вибудовуються на основі
загальнолюдських і національних. Слід зауважити, що категорія цінностей
поза людиною не існує, оскільки є особливим людським типом значущості
предметів і явищ. До цінностей належать події та явища, що мають
позитивне значення й пов’язані з соціальним прогресом та спонукають
суспільство до відповідних ідей, норм, ідеалів1. Цінності, що витримали
перевірку часом і несуть у собі гуманістичне начало – життя, здоров’я,
працю, творчість тощо, є споконвічними, тому мова має йти не про винахід
нових цінностей, а насамперед про їх переосмислення. Незважаючи на те,
що з боку науковців велика увага приділяється проблемі організації та змісту
громадянської освіти й виховання учнівської молоді, досі залишається
недостатньо розробленим питання забезпечення аксіологічного підходу,
який, на наш погляд, дає змогу, з одного боку, досліджувати процес
життєдіяльності особистості з погляду закладених у ньому можливостей
задоволення потреб школяра, а з іншого – вирішувати завдання його
становлення як громадянина.
Мета роботи – розглянути сутність аксіологічного підходу в організації
громадянського виховання учнівської молоді.

1
Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко,
В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 8. – С. 3-19.
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На думку деяких дослідників (Б. Ананьєв, В. Сластьонін, І. Зязюн),
основою нової ціннісної парадигми освіти має стати саме аксіологія –
філософська дисципліна, яку Б.Ананьєв визначає як науку про цінності
життя й культури, що досліджує важливі сторони духовного розвитку
суспільства й людини, зміст внутрішнього світу особистості та її ціннісні
орієнтації1. Як зазначають науковці Р. Ігнатенко2, В. Іздебська3,
Р. Скульський4, для педагогічної аксіології ціннісні орієнтації є однією з
основних характеристик особистості, а їх розвиток – основним завданням
педагогіки. Н.Ткачова приходить до висновку, що «ефективність
реформування освітньої системи України можливе тільки на підґрунті
поєднання двох груп гуманістичних цінностей: загальнолюдських та
національних»5. Академік П. Кононенко розглядає найвищі сучасні
громадянські цінності та ідеали наслідком «відродження української нації,
мови й культури, утвердження ідеалів людяності, рівності і свободи,
суверенної державності та якнайповнішої реалізації історичної місії народу
серед інших народів планети, визначену провіденційно на віки»6.
Проблема цінностей у широкому значенні завжди виникала в епохи
знецінення культурних традицій та дискредитації ідеологічних устоїв
суспільства. Тому громадянські цінності, відбиваючись через призму
індивідуальної життєдіяльності людини, виступали сполученням соціальної
культури та духовного світу особистості, зв’язною ланкою між соціумом і
індивідуальним буттям7. Аналіз філософсько-історичних джерел, творів
художньої літератури свідчить про те, що ця проблема непокоїла суспільну
та педагогічну думку ще з часів наших прапредків. Так, на сторінках
«Велесової книги» знаходимо ряд ціннісних повчань: «Муж правий, ідучи
додому, не тоді, коли говорить, що хоче правим бути. Але він правий, коли
слова його і звершення збігаються» (єдність слова й діла)8, «Питають нас
народи, хто ми. А ми відповідаємо, що ми люди нерозумного краю, і
правлять нами греки і варяги. То ж про що розкажемо дітям нашим?»
(повчання про те, що слід боронити рідну землю від ворогів)9. У книзі
вміщено також повчання про священний героїзм, сенс життя, духовну силу,
1
Аксиологические приоритеты в сфере образования и воспитания (история и
современность) / Под ред. З.И.Равкина. – М.: ИТОП РАО, 1997. – 370 с.
2
Ігнатенко П.Р. Аксіологія виховання: від термінології до постановки проблем //
Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (14). – С. 118-123.
3
Іздебська В. Ціннісні орієнтації особистості в контексті духовного світу студентства //
Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 17-19.
4
Скульский Р.П. Вивчення пріоритетних цінностей молоді та їх урахування в процесі
виховання майбутніх учителів // Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / За заг. ред.
О.В. Сухомлинської, ред. П.Р. Ігнатенка, Р.П. Скульского, упор. О. М. Павліченка. – К., 1997. –
С. 200-202.
5
Ціннісні парадигми освіти. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004. – С. 46.
6
Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник наукових
праць. – Львів: Сполом, 2006. – С. 302.
7
Девід Гудінь, Джон Леннокс. «Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі» /
Груповий пер. з рос. зі звіркою з англ. оригіналом під ред. М.А. Жука люка. – К.: УБТ, 2003. –
416 с.
8
Велесова книга «Волховник» / Упоряд. Г. Лозко. – К.: Вид-во «Такі справи», 2002. – С. 60.
9
Там само. – С. 99.
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єдність роду, місце людини в родословній, Матір-Славу. Виховання
громадянина «мудрого серця і доброго розуму», людини-гуманіста
заповідали нам традиції Київської Русі. У «Літопису руському» читаємо
«Щоб робити добро – необхідно спілкуватися і в своїй країні, і за її
межами»1. Володимир Мономах, звертаючись до дітей у відомих
«Поученнях…», зауважував: «Добро має бути діяльним»2.
Упродовж ХVІ-ХVІІ ст. в Україні формується система громадянського
виховання, основою якої є образ лицаря-козака, а громадянськими якостями
визнаються лицарська честь та звитяга, «готовність віддати життя за волю і
свободу України, чесність, самодисципліна, взаємодопомога»3. У цей період
виникають прообрази перших громадських молодіжних організацій:
козацьке побратимство, школа джур, об’єднання студентів у КиєвоМогилянській академії. Громадянські цінності знаходили своє відображення
в філософії видатних українських письменників ХІХ ст. Г. Сковороди,
І. Котляревського, М. Гоголя. Площина життєво-ціннісних орієнтацій
людини становила основну тематику поезій та драматичних творів Лесі
Українки. Поетеса застерігала від ідеологічної нетолерантності, засуджувала
песимістично-безнадійливі настрої,
категорично не згоджувалась із
життєвою позицією людей без міри покірливих і терплячих, вбачаючи в
їхній поведінці неконструктивну дію. Проблема людини – головна в її
творчості. Вона окреслюється як потреба вибору одного з декількох
можливих варіантів дій. В душі людини змагаються два почуття:
усвідомлення себе як вільної істоти і прийняття свого рабського існування.
Леся Українка відслідковує процес становлення борця – людини, здатної на
вольовий вчинок та утвердження сенсу4. Вживаючи філософську
термінологію, слід зауважити, що в центрі уваги Лесі Українки перебував
процес формування особистості, позначений суперечливими впливами порізному скерованих сил. Людина лише тоді живе справжнім життям, коли
прислухається до голосу свого серця, залишається вірною собі. Ця позиція
продовжує природну для української громадської думки “філософію серця“.
Образ громадянина, що на рівні серця і розуму ідентифікує себе зі своїм
народом, створив Т. Шевченко. Порівнюючи українську націю з іншими він
сміливо зазначав найсуттєвішу відмінність: єдність та взаємодію «людининароду (його життя) і слова»5, що споріднено із заповітом «Велесової
книги».

1
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підруч. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –
С. 291.
2
Цит. за: Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник
наукових праць. – Львів: Сполом, 2006. – С. 292.
3
Левківський М.В. Історія педагогіки: Підруч. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –
С. 158.
4
Коваль В. Формування патріотичної вихованості на матеріалі творів Лесі Українки //
Українська мова і література в школі. – 2000. – № 5. – С. 13-16.
5
Розвозчик П. Ідея національного пробудження в творчості Т. Шевченка: Дослідження з
елементами семінару-практикуму // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. –
№ 3. – С. 10-12.
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Філософи й педагоги ХХ ст. щиро сприйняли і розвинули педагогічну
спадщину великого Кобзаря. Так, в основі системи національного виховання
К. Ушинського лежала ідея народності, яку він розумів як своєрідність
кожного народу, зумовлену історичними та географічними умовами. У зміст
виховної роботи громадянознавчого характеру педагог пропонував такі
напрями, як: розвиток учнівського самоврядування, моральне виховання,
змістовне творче дозвілля, суспільно корисна праця, пізнання
навколишнього світу; серед ціннісних складових особистості визначав
добропорядність, розуміння громадського обов’язку перед товаришами,
уміння слухати інших, прагнення до свідомого служіння народу1. Основним
завданням вихователів мало стати формування «людини в людині», ідеалу
громадянина як досконалої людини, що сповідує ідеї народності2. У
М. Драгоманова ідеал громадянина спирається на демократичну,
гуманістичну й патріотичну основу та національну свідомість, котра
поєднується з толерантністю у взаєминах між людьми, з правдою і
справедливістю. Українську молодь він орієнтував на найвищі людські
взірці духу і праці, на високу моральну якість самовіддано служити рідному
народу, а не бути його «провінційним родичем, прихвоснем чужого»3. На
громадському характері навчання й виховання підростаючого покоління
наполягав І. Франко. Його ідеал громадянина – це людина міцного духу,
сповнена віри й звитяги, готова до боротьби за національну ідею.
Джерелом народження громадянина ХХ ст. В. Сухомлинський розглядав
гуманістичні цінності, гармонію суспільних та індивідуальних потреб
особистості, що було за своєю сутністю новаторським положенням у
педагогіці за часів комуністичної ідеології. У програмі роботи Павлиської
школи він заклав саме аксіологічний підхід до організації навчальновиховного процесу, де поряд із загальними категоріями моралі (моральний
ідеал, чесність, працьовитість, гідність, справедливість) ставиться завдання
реалізації й філософських – щастя, радість, совість, духовність, а також
привертається увага до громадянських цінностей – співчуття, служіння
колективній ідеї, стиль взаємин у колективі, створення «ситуації успіху»,
відчуття власної гідності, шанування прав і свобод особистості, захист
довкілля, справедливість, активна громадянська позиція4. Ідеал
громадянина-гуманіста,
створений
В. Сухомлинським,
залишається
актуальним і за умов сьогодення.
У Концепції громадянського виховання зазначено, що «Найважливішою
складовою громадянської освіти є моральність особистості. Вона включає
гуманістичні риси: добробут, увагу, чуйність, милосердя, толерантність,
совість, чесність, повагу, працелюбність, правдивість, справедливість,
1
Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. Пер. з рос. / Редкол.: В.М. Столетом
(голова) та ін. – К.: Рад. школа, 1983. – С. 69-167.
2
Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. – Т. 8. – С. 11-281.
3
Див.: Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник
наукових праць. – Львів: Сполом, 2006. – 458 с.
4
Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа: Обобщение опыта учеб.-воспит. работы в
сел. сред. школе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1979. – 393 с.
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повагу й любов до своїх батьків і роду»1. Поняття «громадянськість» у
цьому документі визначається як духовно-моральна цінність, світогляднопсихологічна характеристика людини, що зумовлена її державною
самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної країни. З цим
пов’язані більш або менш лояльне ставлення людини до встановлених у
державі порядків, законів, влади, відчуття власної гідності, знання і повага
до прав людини, чеснот громадянського суспільства, готовність та вміння
домагатися дотримання власних прав та обов’язків. Проявом сформованої
громадянськості особистості виступає її громадянська компетентність –
здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізувати
громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного
суспільства.
Нормативною базою громадянської освіти й виховання в Україні, що
сформована протягом останніх років, є певна сукупність правових актів
різної юридичної сили, що врегульовують суспільні відносини в галузі
освіти. Закони України «Про Освіту»2 і «Про загальну середню освіту»
містять загальні положення щодо ролі освіти у вихованні громадянина,
окреслює засади та принципи освіти, що безпосередньо відповідають
завданню розвитку демократичної громадянськості підростаючого
покоління. У Законі «Про загальну середню освіту» вперше згадується
поняття громадянської свідомості як засади загальної середньої освіти. Цей
закон також формулює завдання загальної середньої освіти, серед яких на
першому місті стоїть завдання виховання громадянина України. Деякі з
визначених цим документом завдань безпосередньо розкривають зміст
громадянської освіти: «виховання в учнів (вихованців) поваги до
Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і
громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за
свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; реалізація
права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського
народу та інших народів і націй»3.
Подальшу конкретизацію проблема ролі школи в процесі формування
демократичної громадянськості молоді одержала в Концепції загальної
середньої освіти, яка висуває перед 12-річною школою завдання підготовки
всебічно розвиненої, моральної, психічно і фізично здорової особистості,
виховання школяра як громадянина України, національно свідомого,
вільного, демократичного, життєво і соціально компетентної особистості,
здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у
різноманітних життєвих ситуаціях4. У цьому документі зазначається, що на
1
Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української
державності // Освіта України. – 2000. – 9 серпня. – С. 6.
2
Загальна середня освіта: Збірник нормативно-правових документів. Частина І. К.: ЗАТ
«Нічлава», 2003. – 436 с.
3
Там само. – С. 73.
4
Там само.
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рівні початкової школи створюються умови для набуття учнями досвіду
культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у
різних видах діяльності. В основній школі велика увага приділяється
формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному
вихованню. На старшому ступені завершується формування цілісної картини
світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності,
уміннями працювати з інформацією та практично застосовувати набуті
знання. Концепція наголошує на необхідності демократизації школи, яка
визначається її відкритістю перед суспільством, участю учнів, батьків,
педагогів і громадськості в її діяльності та відповідальністю перед
споживачами освітніх послуг і державою. Методологічною основою
визначення змісту освіти Концепція називає загальнолюдські і національні
цінності, зосередження на актуальних та перспективних інтересах дитини. А
детермінантою його є українознавче спрямування.
Національна доктрина розвитку освіти вбачає мету державної політики
щодо розвитку освіти у «створенні умов для розвитку особистості і творчої
самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей,
здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й
примножувати цінності національної культури та громадянського
суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну,
соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та
світової спільноти»1. У доктрині підкреслюється роль освіти у формуванні
цінностей громадянського суспільства, акцентується увага на необхідності
виховувати в молоді відчуття належності до європейської та світової
цивілізації.
Таким чином, аналіз науково-педагогічної літератури, документів, що
складають правову основу сучасної освітньої політики в Україні, дає змогу
зробити деякі висновки. По-перше, основи сучасного розуміння
громадянської освіти й виховання закладалися впродовж усього культурного
та історичного розвитку української нації. По-друге, найбільшої
актуальності ідея громадянського виховання набула на початку 90-х рр.
ХХ ст. у контексті визначення демократичних принципів та засад освіти
особистості в умовах незалежної України. Розвиток цієї ідеї зумовив зміни в
ціннісній парадигмі освіти, що актуалізувало розробку аксіологічного
підходу до організації та змісту виховання учнівської молоді, сутність якого
полягає в поступовому утвердженні у громадянській свідомості особистості
нової (переосмисленої) системи ціннісних орієнтацій, установок і ставлень
та, як результат, виховання ідеалу громадянина як людини демократичного
світогляду і культури. Отже, зміст виховної роботи навчального закладу має
бути зосередженим на формуванні в школярів громадянських цінностей, які
можуть бути згруповані в такі основні групи:
загальнолюдські:
добро,
милосердя,
правдивість,
чесність,
відповідальність, наполегливість, скромність, вірність, поступливість,
обов’язковість, порядність, самоцінність кожної людини;
1

Там само. – С. 352.
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демократичні: рівність, справедливість, усвідомлення прав і свобод
особистості, повага до традицій народів і культур світу, національного,
релігійного, мовного вибору особистості, культура миру і міжособистісних
відносин, активність, соціальний оптимізм;
національні: гордість за державу, повага до держави та державної
символіки, культурно-історичної спадщини, рідної та державної мов,
традицій українського народу.
Окрім того, модель організації громадянського виховання має
передбачати декілька ціннісних компонентів: емоційно-ціннісний,
діяльнісно-ціннісний, когнітивно-ціннісний, адже громадянин-демократ – це
не тільки толерантна, а й самостійно мисляча людина. Тільки за такої умови
виховний простір буде здатен мотивувати в учнів усвідомлене несприйняття
таких ціннісних орієнтацій як зверхність, расизм, ксенофобія, національна,
релігійна ворожнечі, тероризм, репресії, дискримінація. Слід зазначити, що
проблема ціннісних орієнтацій взагалі входить до загальної структури теорії
про цінність і формування особистості та розглядається зокрема як процес її
соціального становлення. Тому система громадянського виховання набуває
ціннісноутворювального змісту за характером ставлення школяра до
дійсності у таких вимірах: Я – по відношенню до себе, Я – по відношенню до
близького оточення, Я – по відношенню до праці, природи, світу
прекрасного, Я – по відношенню до інтелектуальної праці. Вияв тих чи
інших ціннісних орієнтацій та ставлень багато в чому залежить від
відповідних установок – своєрідної випереджувальної програми діяльності
та спілкування особистості, що пов’язана з можливістю вибору нею варіанту
конкретної дії та являє собою соціально детерміновану схильність
соціального суб’єкта до попередньо визначеного відношення до явища,
об’єкта, людини тощо. Зрозуміло, що для того, щоб установки втілилися в
активну діяльність школяра, процес виховання має передбачати
нетрадиційні інтерактивні форми, які за спрямованістю спонукають
особистість до громадської взаємодії, за характером є діяльнісними, за
змістом такими, що формують систему цінностей.
Отже, аксіологічний підхід до організації громадянського виховання
учнівської молоді передбачає культивування гуманістичних цінностей,
орієнтирів, які втілюють національні й загальнолюдські цінності духовного
життя суспільства, громади, людини та становлять одну з їх сутнісних основ.
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Груць Г.М. (Тернопіль)
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті аналізуються проблеми кризових явищ в освітньому просторі
України та шляхи їх подолання через формування загальної і професійної
культури майбутнього педагога.
Відомо, що культура є мірилом розвитку людини, оскільки вона
характеризує не тільки і не стільки обсяг засвоєних нею цінностей,
нагромаджених протягом усієї історії людства, скільки сам спосіб, у який
людина залучається до цих цінностей.
Культура (від лат. сultura – виховання, освіта, розвиток) – це сукупність
практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства... У вужчому
розумінні культура – це сфера духовного життя, що охоплює насамперед
систему виховання, освіти, духовної творчості тощо1. Крім того, під
культурою розуміємо рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень
оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності.
Саме через це культура впливає на стиль мислення та поведінку
індивідуума, оскільки, охоплюючи всі боки суспільного життя, демонструє
широту та глибину знань особистості, її вихованість, уміння чітко
висловлювати свою думку, уважно слухати, робити правильні висновки, з
гідністю поводити себе тощо.
В «Основах педагогіки» С.Гесен подає схему зовнішнього каталогу
культури2.

освіченість
«Культура

громадянськість

цивілізація

наука
мистецтво
моральність
релігія
право
державність
господарство
техніка

Таким чином, культура є метою існування сучасної людини, а культурна
людина – це освічена особистість, яка володіє громадянською позицією і
почувається незалежною у будь-якому цивілізаційному просторі. Метою ж
1

Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 182.
Гессен С. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Учебное пособие для
вузов. – М.: Школа-Пресс, 1995. – С. 27.
2
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сучасної освіти є формування саме такої людини. Однак високодуховну
культурну особистість може виплекати тільки педагог, який володіє як
загальною, так і професійною культурою.
Виникає запитання, як визначити рівень професійної культури вчителя,
якщо майже все визначається суб’єктивними моментами педагогічної
діяльності.
Професійна діяльність учителя передбачає у своїй структурі визначену
систему різноманітних, постійно змінюваних, але й сталих, вартих уваги
взаємовідносин із учнями. Зрозуміло, що така система взаємодії має свої
характерні особливості, свої власні, відносно самостійні закономірності та
рівні розвитку. Оволодіння цією системою і буде показником професійної
культури.
Отже, педагогічна культура – це оволодіння вчителем педагогічним
досвідом людства, ступінь досконалості вчителя в педагогічній діяльності,
рівень розвитку його особистості.
Проблеми професійної культури та її формування знайшли ґрунтовне
висвітлення в роботах В.Кременя, В.Ткаченка, І.Зязюна, В.Кудіна,
Ю.Палюхи, В. Вілкова, О.Романовського тощо, а також у дослідженнях
Є.Бондаревської, Т.Іванової, Н.Ничкало.
Мета статті – проаналізувати основи формування професійної культури
майбутнього педагога.
Цілком очевидно, що педагог нової генерації має володіти педагогічною
культурою, яка включає в себе такі складові:
наукова ерудиція;
висока педагогічна майстерність і ерудованість;
гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей;
прагнення
до
постійного
самовдосконалення:
педагогічного,
методичного, морального, духовного;
культура мовлення і спілкування;
духовне багатство;
педагогічна етика;
сукупність професійно важливих якостей;
здатність до інноваційної діяльності.
Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя
здійснюється, передовсім, у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Як
підкреслює С.Грабовський, педагогіка – єдина значна, всезагальна сфера
людської діяльності, спрямована безпосередньо на майбутнє1. Усталилося
найпоширеніше поняття педагогіки як соціального інституту виховання
молоді, котру старше покоління буквально “втягує за руку” у свій світ
політичної, економічної, естетичної, звичаєвої культури. Важливою при
цьому “втягуванні” є самостійна дія – вибір вихованця. Якщо виконуємо цю
умову, то налагоджується ідеальна модель виховання, що враховує
самодостатність і самоцінність людини.
1
Грабовський С. Пролегомени до критики загальної педагогіки // Генеза. – 1997. – № 5. –
С. 105.
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Проте частіше ця умова не виконується. Відбувається інтенсивна
передача молодій людині інформації “про все”, безвідносно до її власного
життя. Згаданий автор філософського есе “Пролегомени до критики
загальної педагогіки” зауважує, що процес виховання і формування
особистості “...мусить мати “силову міру”, бо неважко й руку втягуваної
людини, і саму людину покалічити, тобто до останньої слід відпочатково
ставитися як до суб’єкта. Інакше просто неможливо розірвати замкнене
коло: обмежені інтереси – обмежені потреби – обмежені дії – і знову все
спочатку. /.../ Люди (інколи цілі цивілізації) щасливі життям в бруді й
невігластві та чинять найсерйозніший опір усім спробам допомогти їм
вирватися з цього кола”1.
Як можна здійснити прорив названого кола? – ставить запитання
С.Грабовський. Вихід із-під тяжіння силового поля у політиці, мистецтві, і,
зокрема, в педагогіці передбачає глибинну деконструкцію всієї культури.
Щоб рухатися вперед, треба повернутися до першооснов, а отже, до
національної культури, яка за сутністю своєю була і залишається
християнською апріорі європейською. Тепер, щоб стати в один ряд з іншими
культурами європейської та світової спільноти, українській культурі,
зокрема освіті, треба повернути людину в своє лоно, людину з її нещастями
та радощами, інтересами та потребами, болями та втіхами, оскільки
репресивна модель виховання пригнічувала та інфантилізувала молоде
покоління. І моделюючи одяг, і пишучи вірш, і будуючи дім, і випікаючи
хліб, а тим більше, виховуючи і навчаючи дітей, творець має бачити перед
собою її, цю людину, спонукаючи її до самовдосконалення і самопізнання.
Однак авторитарна педагогіка паралізує життєві динамічні сили вихованця, а
його вчинки є механічними або взагалі депресивними.
Що ж маємо на сьогодні? Освіта стає технократичним додатком
суспільства. Для зростання інтелектуальної могутності поняття совісті,
духовності є необов’язковими. Людина та її цінності перетворилися на засіб
розвитку науково-технічного прогресу. Освіта орієнтована, передусім, на
забезпечення умов виробництва товарів і споживання. Якщо культура – це
середовище, в якому росте і розвивається особистість, як це розумів
П.Флоренський, то сучасна освіта перетворилась у середовище, що готує
“спеціалістів”, які мають жити в світі речей і виконувати функції, речові за
своїм змістом. Освіта сьогодні деформує загальнокультурну підготовку
людини, призводить до стандартизації особистості, нівелюючи тим самим
творчий аспект навчання. Якщо в умовах ринку вимоги до професійної
підготовки постійно зростають, забезпечуючи її якість, то гуманітарний
комплекс наук, що відповідає за культурний розвиток особистості,
конкуренції зі спеціальними дисциплінами не витримує. Для сучасного
ринку особистий розвиток індивіда не становить безпосереднього інтересу.
Стан гуманітарної підготовки студентів непокоїть і потребує уваги з боку
державних структур, які відають освітою.

1

Там само. – С. 105.
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Ми вважаємо, що головними принципами освіти ХХI ст. мають стати
свобода та творчість, сенс якої – це “вихід із себе”. Студенти в процесі
навчання мають хоча б частково зрозуміти свою земну особистісну місію,
місце в суспільстві, призначення, спробувати здолати гріховне “едо”,
побачити чисту й красиву душу, вкладену в них Творцем. Тобто майбутній
педагог має жити з Богом у серці.
Ідеалом майбутньої епохи (і особливо педагогів), мають стати слова: “Від
людини розумної до людини духовної, моральної”. Девізом українців має
бути гасло: “Бог – Україна – Всесвіт”, а не «Влада і гроші». “Найкращий
українець той, – пише В.Лизанчук, – Хто сам іде дорогою до національного
Храму духовності і веде нею інших, наполегливо, цілеспрямовано працює,
виконує Божі Заповіді1. Саме таким має бути педагог нової генерації.
Інакше кажучи, у ВНЗ ми маємо сформувати високодуховного вчителя,
патріота України. Однак тут постає жорстка професійна вимога: формувати
тільки після того, як ти, педагог, сам володітимеш названими якостями,
виконуватимеш апостольську місію, слугуватимеш ідеалам Правди, Краси,
Добра, Справедливості.
К.Роджерс вважає, що вчитель, який володіє професійною культурою та
її основним компонентом – педагогічною майстерністю, має відповісти “так”
на такі запитання:
1. Чи зможеш ти дозволити собі втрутитися у внутрішній світ
особистості, що розвивається? Чи зможеш, не будучи суддею і критиком,
увійти, побачити й оцінити той світ?
2. Чи зможеш дозволити собі повну щирість з молодими людьми, чи
зможеш іти на ризик відкритих, експресивних взаємних відносин, у яких
обидві сторони можуть чогось навчитися? Чи наважишся бути сам собою в
інтенсивних групових відносинах з молоддю?
3. Чи зможеш відкрити зацікавленість кожної особистості і дозволиш їй
розвивати її незалежно від того, чим це закінчиться?
4. Чи зможеш допомогти молодим людям зберегти одну з найбільш
коштовних особливостей – зацікавленість собою і навколишнім світом?
5. Чи зможеш виявляти творчість у створенні для молоді сприятливих
умов пізнання людей, досвіду, книг, інших джерел, що збуджують їхній
інтерес?
6. Чи зможеш сприйняти і підтримати “навіжені” й недосконалі думки,
що супроводжують творче навчання, творчу діяльність? Чи зможеш
сприйняти неординарні думки своїх вихованців?
7. Чи зможеш допомогти вихованцям стати інтегрованою цілісністю з
почуттями, що проникають в ідеї, і ідеями, що проникають у почуття,
експресією, що захоплює особистість?
Від себе додамо: Чи зможеш спонукати молодих людей до духовного
зростання, переконуючи їх у тому, що найважливіша творчість – творення
власного Духу. “Якщо хтось якимось дивом відповість “так” на більшість
цих питань, – сумнівається К.Роджерс, – то він зможе полегшити життя
1

Лизанчук В. Завжди пам’ятай: ти – українець. – Львів, 2001. – С. 256.
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своїм школярам, допоможе розвитку широких можливостей молодих
людей”1.
На сьогодні це є надзвичайно важлива проблема, яку не варто
спрощувати, бо маємо на увазі, передусім, живу людську душу. Саме вона
робить людину людиною. Саме тому завдання нинішніх педагогів полягає у
поверненні людині сенсу віри в те, що призначення її було високе, що
робить вона велику справу, що віра скеровує її в житті і тримає на цьому
світі. Але хто сьогодні в нашій школі (чи у ВНЗ) про це говорить? «Виміряти
сенс віри неможливо! Він і справді не виводиться зі знання, а є продуктом
відчуття людиною в глибинах душі свого призначення. Сенс буття
людського лише розкривається за допомогою знання, але зовсім на ньому не
базується… Людина вловлює його інтуїтивно…2 З цією метою як
дидактичний матеріал варто використовувати праці геніальних українців:
Г.Сковороди,
М.Драгоманова,
І.Франка,
С.Русової,
Г.Ващенка,
В.Сухомлинського. Наприклад: “Важливими підвалинами і для нас є
концепція нашого українського філософа Григорія Сковороди: а) основа
світу і справжньої людини – духовність; б) усі люди народжуються
талановитими, але кожен талановитий по-своєму; в) учитель повинен
допомогти пізнати себе самого, бо тільки так можна прийти до щастя і
найефективніше служити народові; г) головне – дух сродності; ґ) між небом і
землею є таке Сонце, між тілом та інтелектом є Серце, між природою і
людиною є Слово; Сонце, Серце, Слово генерується у Божому образі;
д) краща форма виховання – власний приклад”3.
Також важливо не втрачати цінне з колишнього храму науки, яка, на
жаль, схожа сьогодні не на казкову принцесу, а на “голого короля”, який
“розгулює по державі у шатах новацій та інновацій”.
Крім того, ми впевнені, що педагог нової генерації має “віддавати” серце
дітям і сповідувати такі ідеї: “Земна мудрість вчить: ти мені, а я – тобі. А
Небесна закликає: “Роби добро і не чекай за це винагороди”; Дух вчить бути
іншим, ніж світ; “Любіть ближнього”; “Що віддав ти – те твоє”, “Усю свою
вічність на Небі я буду творити Вам Добро на землі”; “Краса душі, краса
любові – найвища на землі краса”, “Найвеличніша творчість на землі –
творення власного духу” тощо.
Саме такі духовні пріоритети допоможуть сформувати майбутнього
педагога справжнім професіоналом, висококультурною особистістю.
Варто зазначити, що філософське осмислення проблем культури має
спільні вектори з новими парадигмами освіти – синергетичним підходом у
педагогіці та педагогікою життєтворчості. А.Ю.Пономаренко зокрема
підкреслює: “Для будь-якої науки нашого часу провідною парадигмою є
1

Підласий І. Практична педагогіка або три технології. – К., 2004. – С. 114.
Мазур Л.О. Ціннісні орієнтації в освіті та їх вплив на умови виживання українського
етносу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. –
Т. ІV. – С. 236-237.
3
Приставська О.І. Християнська мораль як основний засіб виховання сучасного покоління
// Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. V. –
С. 90.
2
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антропоцентрична
–
людинознавча,
людинопізнавальна,
людиноорієнтована...”1
Говорячи про ціннісні орієнтири в освіті, варто застерегти від
прагматизму, раціоналізму, обожненого технічного інтелекту. Бо голі
наукові факти випотрошують внутрішній світ, а отже, і світ зовнішній постає
у чорно-білому зображенні. Антиотрутою проти ейфорії від “ratio” є
формування у майбутніх педагогів імунітету проти ілюзій, гігієни життя,
розвитку моральних норм. Досвід роботи у вищій школі переконує, що її
проблеми не вирішить жоден інноваційний процес, зокрема Болонський.
Викладачам, учителям варто наполегливо розвіювати міфи, які калічать і
студентів, і учнів; спростовувати шкідливі думки, запрограмовані у
свідомості молодих людей.
На нашу думку, гуманізація і гуманітаризація освіти мають бути
імунітетом, фактором протидії стосовно стереотипізації мислення молодої
людини.
Від гуманізації освіти багато в чому залежить інтелектуально-творчий
потенціал особистості. Незацікавленість у творчому навчанні, апатія і застій,
які панують у вищій школі, охоплюють і студентів, і викладачів. Ситуація в
суспільстві така, що попит на культуру й освіченість знизився за останні
роки ще більше. Тому особлива значущість має надаватися предметам
гуманітарного циклу, зокрема педагогіці, адже гуманітаризація освіти має на
меті духовне становлення особистості, вона повертає людині непрагматичні
цінності. Подолати силу інерції, повстати проти рутини нашого соціального
буття зможе лише людина, для котрої світ людської культури має значення
не менше, ніж світ життєво-буденний. Будь-який професійно-навчальний
заклад має перетворитися на храм культури, бо без загальнокультурної
підготовки подалати кризу в освіті неможливо.
Треба пам’ятати, що етнічною своєрідністю духовного світу східних
слов’ян завжди було яскраво виражене емоційне, богословсько-гуманітарне
начало, на відміну від раціонального начала в розумовому устрої
західноєвропейських народів. Культ високої духовності, пильна увага до
внутрішнього світу людини, пріоритет гуманістичних ідеалів над
утилітарно-меркантильними цінностями – це ті культурно-національні
особливості слов’янського менталітету, які мають бути збережені у процесі
реформи сучасної системи освіти. Саме вони сформують загальну і
професійну культуру майбутньго педагога.

1
Пономаренко А.Ю. Українознавчі напрямні сучасної мовної освіти // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. –Т. VІ. – С. 142-143.
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Дєніжна С.О. (Севастополь)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ
У статті розглядаються інноваційні технології культурологічної
підготовки студентської молоді, розробляються форми й методи
педагогічного управління, визначаються засоби активізації пошукової
активності й творчої самостійності, застосування яких забезпечує
становлення особистості студента як суб’єкта культуротворчості.
Соціально-економічні трансформації, світові тенденції глобальної
цивілізації окреслюють нові пріоритети в галузі освіти. Стратегічним
напрямом у перетвореннях вищої школи виступає культурологізація
педагогічного процесу, що проголошується Болонською угодою.
На цьому шляху перед наукою постали завдання модернізації системи
професійної освіти в Україні, вирішення яких позначаються на високій
якості підготовки фахівців широкого профілю згідно з європейськими
стандартами, а також на активізації духовно-творчого потенціалу
студентської
молоді
та
інтелектуальної
компетентності
конкурентоспроможних професіоналів, здатних здійснити суттєві зміни в
культурно-цивілізаційному просторі з використанням сучасних методик і
технологій.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема духовної
інтеграції людини і світу, що передбачає трансцендентальний вихід
особистості за межі свого „я”, знаходження взаємозв’язку між суб’єктом
пізнання і Всесвітом. Педагогічне тлумачення цієї проблеми знаходимо у
духовно-просвітницьких
концепціях
Л.Ісьянової,
Л.Кондрацької,
Р.Тельчарової, Б.Юсова. Її усвідомлення слугувало одним із чинників
програми ЮНЕСКО “Освіта для ХХІ століття”, Державної національної
програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), Закону України “Про вищу
освіту”, Національної доктрини розвитку освіти.
Засобом і метою самореалізації людської особистості в світі виступає
культура. Взаємоопосередованість людини і культури на рівні
феноменологічного і герменевтичного вимірів найкраще виявляється у сфері
художньої
культури.
Художньо-епістемологічний
характер
взаємопроникнення мікрокосмосу людської особистості у макрокосмос
художнього універсуму визначає необхідність антропологічного осмислення
проблеми розвитку культуротворчої особистості.
Аналіз сучасної теорії і практики вищої освіти показав, що проблема
антропологічного підходу як провідного чинника в становленні культуротворчої
особистості вивчається недостатньою мірою в педагогічних дослідженнях1.

1
Вяткин Л.Г., Ольнева А.Б. Развитие познавательной самостоятельности и творческой
активности педагога. – Саратов: Науч. кн., 2001. – 198 с.; Ермилова Н.Ю. Моделирование
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Існуючі моделі культурологічної підготовки студентів спрямовані на реалізацію
творчого потенціалу особистості як “людини культури” (В.Біблер) в її
персональному тлумаченні та онтогенетичному становленні. Особистісне
осмислення культурних цінностей не виходить за межі інтеріоризації знання,
надає процесу культурологічної підготовки дискурсивного характеру.

Тому цілком доцільним уявляється застосування антропологічного
підходу до становлення майбутнього фахівця як суб’єкта культуротворчості.
Висвітлення пропозицій щодо теоретичної та практичної реалізації цього
підходу в умовах формування загальноєвропейської системи вищої освіти
містяться у дослідженнях з різних галузей знань: у культурологічних теоріях
виявлено антропологічну сутність культури (П.Сорокін, К.Ясперс);
розроблено епістемологічні моделі пізнання культури як цілісності (М.Фуко,
М.Хайдеггер), розкрито особливості художньої епістемології (О.Лосєв,
М.Мамардашвілі) та художньої антропології (П.Євдокимов, б.мозолевський,
т.шеркова); у психологічних дослідженнях – вироблено механізми
художньої комунікації (Дж.Мід, А.Річардс, В.Роменець) та культуротворчої
діяльності в процесі рефлексії (л. Григоровська, п. Найдьонов, і.семенов,
с.степанов), пропоновано дидактичні моделі знання (С.Брушлінський,
Ч.Осгуд); у педагогічних працях створено моделі культурологічної
підготовки студентів (А.Валицька, Г.Падалка, О.Шевкун, О.Щолокова,
Г.Джіро, Р.Нібур), розроблено педагогічні технології проблемнодіалогічного навчання (Л.Зазуліна, С.Курганов, В.Морозов).
Більшість дослідників (М.Каган, М.Закович, О.Мороз, О.Шоркін)
акцентують на значущості системного підходу до вивчення культури. Згідно
з поглядами вчених системне вивчення забезпечує глибинне проникнення в
саму складність об’єкта пізнання та його відтворення у вигляді цілісного
образу світу, в єдності різних аспектів і елементів. Характерне для сучасного
наукового знання системне пізнання об’єкта вбачається у встановленні
причинно-наслідкових, просторово-часових і структурно-функціональних
зв’язків між взаємодіючими елементами культури, їх кількісних і якісних
перетвореннях. Розкриття культури як процесу, у якому розвиваються
внутрішньо-, між- і транссистемні відношення, що фіксуються там, де
реалізується системне, а точніше полісистемне бачення об’єкта і складає
основу системно-структуралістських поглядів на вивчення культури.
Логічним доповненням викладеної позиції виступає функціоналістська
точка зору, згідно з якою вивчення феномена культури визначається як
закономірна організація та субординація, підпорядкування функцій окремих
знань основним функціям культури як єдиної цілісної системи (Л.Ломако,
Л.Рапацька).
Інша
група
пропозицій
характеризується
пошуком
локусу
компліментарності у сфері свідомості та ментальності: у комплексах і
„потоках” ідей та „інтелектуальних конструктів” (К.Уісслер, Дж.Форт) щодо
ситуаций профессиональной деятельности как фактор формирования творческой
самостоятельности будущего специалиста: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Волгоград, 2000.
– 18 с.; Рахимбаева И.Э., Горина Л.В. Художественно-педагогическое проектирование:
Проблемы подготовки учителя. – Саратов: Слово, 2002. – 144 с.
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відповідної культури або в універсальних ідеях, синхронних до різних
культур (Р.Анде, А.Бастіан), у духовних цінностях, символах і архетипах
(Л.Уайт, С.Франк, М.Хайдеггер) або в особливостях мови (М.Бахтін,
М.Фуко), що вимагає накопичення систем зв’язків (від локальних до
метасистемних) та їх різновиду – асоціацій.
Наведений перелік розглянутих методологічних позицій складає базову
номенклатуру сучасних поглядів на виявлення гносеологічних основ
взаємозв’язку культурних явищ, зовнішніх і внутрішніх механізмів, дія яких
забезпечує компліментарність і системність культурологічної підготовки
студентів у вищій школі.
Узагальнення методологічних підходів, теоретичних положень та аналіз
результатів практичних досягнень у галузі культурологічної підготовки
студентів виявили існуючу у вищій школі суперечність між:
динамічним розвитком культурологічних знань, їх функціонуванням у
сучасній науці та недостатністю інноваційних методик і технологій, які
забезпечують ефективність процесу культурологічної підготовки у вищій
школі;
загальною спрямованістю професійно-освітніх технологій на становлення
майбутнього фахівця як суб’єкта культуротворчості та обмеженістю їх
дидактичного змісту інтеріоризуючими технологіями і моделями знання.
Розв’язання
зазначених
суперечностей
передбачає
розробку
педагогічних технологій, що забезпечують реалізацію ідеї практичного
осягнення студентською молоддю смислу життя та його духовнокультурного наповнення.
Актуальність вивчення порушеної проблеми зумовлена необхідністю
вдосконалення педагогічного управління культурологічною підготовкою
студентів як процесом їхнього духовного саморозвитку в зв’язку з
реформуванням освіти у напрямі розвитку духовно-творчого та
інтелектуального потенціалу молоді, недостатньою розробленістю
технологій, які забезпечують ефективність процесу, що досліджується,
можливістю вдосконалення культурологічної підготовки студентів завдяки
впровадженню інноваційних технологій, зорієнтованих на цілісне
опанування полікультурним універсумом, самореалізацію особистості в
просторі культури.
Мета наукової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці
інноваційних технологій культурологічної підготовки студентів.
Для досягнення поставленої мети передбачається практична реалізація
ідеї розгляду культури як способу цілісного розвитку і саморозвитку
людини, а культурологічної підготовки – як процесу і результату
інтегрованого пізнання культури.
Перш за все зауважимо, що педагогічне управління, зорієнтоване на
активізацію культуротворчої діяльності студентів, передбачає зростання їх
пошукової активності та творчої самостійності у виконанні завдань
проблемного спрямування, підвищення інтелектуальних актів свідомості при
моделюванні образів і картин світу, відтворення цілісності світової
культури. Тому цілком логічною уявляється організація самостійного
пошуку студентами діахронізації та синхронізації культур за часовими
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періодами – античності, Середньовіччя, Нового часу, Новітньої доби.
Організація цього процесу передбачає розв’язання таких завдань: активізація
проективно-пошукової діяльності студентів у процесі рефлексії над
культурною цілісністю; систематизація знань; вироблення вміння
обґрунтовувати висновки комплексного вивчення культури.
Цілісному осягненню універсуму культури сприяє створення проблемних
ситуацій, що дали змогу освоїти знання про культури світу, поєднати їх
площини в полікультурний простір. Цей процес пошуку інтегрованих
взаємодій призводить до розширення “діапазону” знань, їх універсалізації,
набуття нових знань і виникнення евристичної думки.
До інноваційних технологій створення проблемних ситуацій культури
належить “Діалог культур”. Завдяки використанню цієї ігрової технології
активного навчання
при вивченні розділу “Культура стародавніх
цивілізацій” (Єгипту, Греції та Риму) досягається активізація гносеологічної
і пошукової діяльності студентів протягом вивчення всього розділу,
усвідомлення світового значення всіх стародавніх культур та вироблення
власного ставлення до кожної з них, у студентів формується досвід
міжкультурного спілкування.
Застосування технології “Діалог культур” має багатоаспектне значення в
процесі пізнавальної діяльності: культурологічне – у створенні
полікультурного простору в педагогічно організованому процесі
міжкультурного спілкування; виявленні унікальності кожної культури
ранньокласових
суспільств
і
усвідомленні
їх
загальнолюдської
універсальності; гносеологічне – у цілісності пізнання, що забезпечується
діалектичною єдністю осягнення художніх надбань різних культур та
пошуком логічних і методологічних засад оновлення раціональності і
чуттєвості; досягненні універсальності знань завдяки встановленню
закономірностей розвитку античної культури, чинників зв’язку і механізмів
взаємодій між тими системами, які відіграють ключову роль у побудові
полікультурного простору; суб’єктивації пізнання, що забезпечується
організацією самостійного пошуку шляхів розвитку внутрішнього світу
культури; логізації, упорядкованості і системності знань; загальнонаукове –
у сформованості уявлень про розвиток національних культур світу як процес
створення загальнолюдської культури, що відбувається з різних центрів
завдяки поширенню і взаємопроникненню елементів самобутніх культур;
дидактичне – в організації процесу навчання, що забезпечує просторовочасове набуття і концентрацію інформації; взаємообміні отриманої та
переробленої інформації про розвиток різних культурних систем за умов їх
взаємного відображення; організаційне – в організації різноаспектної
діяльності студентів у процесі міжкультурного спілкування; забезпеченні
умов для рівноправного партнерства та самореалізації кожного з учасників
діалогу; взаємодоповненні позицій і взаєморозумінні поглядів партнерів,
співвіднесення та узагальнення яких і є метою діалогу.
Серед інноваційних технологій культурологічної підготовки майбутніх
фахівців чільне місце має належати моделюванню образу світу. Так,
розробка складної моделі полікультурного універсуму здійснюється шляхом
створення художніх картин світу. Моделювання природно вимагає
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активізації естетичної проективності суб’єктів пізнання, мобілізації їхніх
зусиль до пошукової діяльності з побудови системи образів світу,
знаходження між ними істотних зв’язків і відношень. Цей творчий процес
проектування простору культури варто здійснювати у таких площинах –
методологічній, історичній, теоретичній, семіотичній, структурнофункціональній, практичній, психологічній. Прямування різними шляхами
розвитку культур світу неодмінно включає пошук механізмів, які
забезпечують зв’язність центрів синхронізації різноманітності культури і
каталізаторів її діахронного руху. Як і будь-яка проективно-пошукова
творчість, моделювання художньої картини світу передбачає присутність
«я» – суб’єкта пізнання: відкриття власної сутності через присвоєння буття
історичної людини в смисловому полікультурному універсумі.
Конкретизуючи особливості пізнавальної, зокрема проективнопошукової, діяльності студентів зі створення художніх картин світу, слід
виокремити такі мисленнєві дії: вирізнення суттєвих ознак універсуму
культури; розкриття комплексних проблем і обраних представниками певної
епохи способів їх вирішення; розробка структури системи художніх образів;
визначення елементів художньої системи за характером відношень між
ними; виявлення місця людини у світі, що знайшло своє втілення у
мистецтві; локалізація духовних цінностей; глибинне поринання в художній
світ, сповнений людських смислів, і вироблення оцінного ставлення до
нього; рефлексивний аналіз розробленої моделі, самоконтроль.
Моделювання художньої картини світу за цим алгоритмом становить
процесуальний компонент пізнавальної діяльності в педагогічному процесі,
що складається з ціннісно-орієнтаційних, змістово-операціональних,
естетично-оцінних та рефлексивних дій, котрі активізують діяльність
студентів у мистецько-культурному середовищі.
Отже, пізнання культури як цілісності ґрунтується на узагальненні її
характерних особливостей, структуруванні системи образів, духовних
цінностей і культурних явищ певної епохи у відповідній моделі, якою
виступає художня картина світу. У процесі її відтворення особливу увагу
варто приділяти інтеграційним і диференційним тенденціям розвитку
мистецтва, рефлексивному осягненню домінант культури, на яких
створюється нова модель образу світу з новими темами, формами, стилями,
дискурсивними диспозиціями і семіотичними перевагами. У такий спосіб
розробляються моделі античної, релігійної, раціональної, суб’єктивної
художніх картин світу, що виступають результатом самостійного пошуку
студентами структурних основ універсуму культури.
Створення художньої картини світу виконує роль методологічного
принципу науково обґрунтованого відбору, систематизації та узагальнення
різноманітного теоретичного і практичного матеріалу; слугує конкретним
понятійним апаратом, інструментарієм культурологічного аналізу змісту,
структури та законів розвитку (історії) культурологічного знання; становить
дослідницьку програму вивчення об’єктів культури; виступає засобом
об’єктивації теоретичних моделей і концептуальної інтерпретації
категоріального апарату теорії культури та її емпіричної бази; складає
діючий засіб аналізу і синтезу знань; є основою встановлення та реалізації
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міжпредметних зв’язків культурологічного знання з дисциплінами
соціально-гуманітарного циклу; визначається як практично діючий критерій
розкриття світоглядного змісту понять, теорій і закономірностей розвитку
мистецтва; виступає технологією формування світогляду.
Високий ступінь узагальнення і цілісності знань студентів зумовлює
повноту осягнення і глибину розуміння феноменів культури, сформованість
образних уявлень і обґрунтованість оцінних суджень, уміння встановити
діахронічні й синхронічні зв’язки між культурними явищами в процесі
пошуку світоглядних орієнтирів і ціннісного смислу життя.
Цілком логічним у процесі культурологічної підготовки уявляється
формування у студентів гносеологічних умінь, що досягається за допомогою
технології інтегрованого навчання, що включає засвоєння системи методів,
котра складається як із загальних методів пізнання (спостереження, аналізу і
синтезу, конкретизації та абстрагування, аналогії та контрасту, узагальнення
і систематизації), так і з методів суміжних дисциплін. Взаємодія цих методів
встановлюється за умов створення проблемної ситуації. Приміром, є
проблемна ситуація „У кожній речі я бачу Бога” (У.Уітмен), що створюється
на семінарі-дослідженні. Вона вирішувалась у формі філософських роздумів
з проблем релігійного світобачення і християнських основ творчості
сучасних митців.
Для філософських роздумів використовувався художній матеріал з
різних видів мистецтв: духовні пісні та оркестрові п’єси А.Веберна, рокопера У.Вебера-П.Райса “Іісус Христос – суперзірка”, поезія У.Уітмена
(“Пагінці трави”, “Пісня про себе”), П.Тичини (“Сонячні кларнети”,
“Енгармонічне”), картини С.Далі (“Христос над світом”, “Атомістичний
хрест”), Е. Нольде (“Христос серед дітей”).
Студентам пропонується виконати таке комплексне завдання
дослідницького спрямування: визначити детермінанти, що обумовили
звернення митців авангардизму до християнських основ при вирішенні
актуальних проблем сучасності; виявити творче кредо представників
культури Середньовіччя і Новітньої доби, які дотримувалися релігійної
форми пізнання світу, зіставити особливості їх світовідчуття і
світорозуміння; визначити головні інтегративні чинники, що поєднують
художні концепції авторів різних епох і виступають центрами синхронізації
та діахронного руху культури; розкрити значення християнських символів та
особливості їх тлумачення у нових культурних ситуаціях і дати символічний
аналіз творів та оцінку їх художньо-естетичної цінності; виявити художні
засоби, які передають філософські міркування митців; визначити механізми
інтегрування конкретної, чуттєво-образної та абстрактної сфер їх творчості;
знайти риси музичності у філософській поезії У. Уітмена і П. Тичини,
поетичності – у духовній музиці А. Веберна, театральності – у
християнському живопису Е. Нольде, синтезу мистецтв – у рок-опері
У.Вебера – П.Райса; розглянути точки зору сучасних митців на смисл життя,
вирізнити спільне і відмінне в їх поглядах, виявити оригінальність
міркувань, зробити узагальнення, висловити власну позицію з цієї проблеми.
У процесі пошуку відповідей на поставлені питання студенти
порівнюють прояв християнського спектра світобачення в культурах
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Середньовіччя, Новітньої доби і межичасся, у різних видах художньої
творчості, а також систематизують набуті знання, відрефлексовують
культурологічні аспекти зразків мистецтв на “екран” постмодерної культури.
Ця гносеологічна лінія пошукової діяльності студентів обумовлює
доцільність застосування такого методу дослідження, як спектральний аналіз
– перенесення дії методів аналізу і синтезу, зіставлення, конкретизації й
абстрагування у нові, змінені ситуації, зокрема при новій інтерпретації
християнських ідей, символів, сюжетів і образів як складової авангардної
культури.
Як відомо, ще з часів Середньовіччя, християнському аспекту
світобачення протистоїть неофіційний шар – друге життя людини і
людських відносин, інший зміст мислення, сповнений веселого народного
сміху, життєствердного начала. Цей пласт духовного універсуму
представлений карнавальною культурою, у якій співіснують розмаїття
персонажів народного фарсу і герої національного міфу, дійові особи
біблійної традиції і представники різних соціальних станів, що створює
конфігурацію з безлічі контекстів рівноправних “партнерів” полілогу.
Однак карнавал – це завжди гра, що дає можливість не тільки
відобразити певні ситуації, а й переграти їх, поглянути в минуле і зазирнути
в завтрашній день. Карнавал, під егідою театру, виконує численні функції,
які задають різновекторну спрямованість і багатогранну цілісність
мистецькій культурі. Діахронний рух функцій карнавальної культури і
визначення центрів її синхронізації простежується на шляху розвитку всіх
мистецтв у різні епохи – бароко (театр вертепу), романтизму (Р. Шуман
“Карнавал”, М. Лермонтов “Маскарад”), реалізму (А.Чехов “Іванов”,
“Постріл в осінньому саду”), модернізму (І. Стравінський “Петрушка”,
А. Шонберг “Місячний П’єро”), постмодернізму (Т. Пінчон “Райдуга
земного тяжіння”).
Отже, значимість вивчення теми “Карнавальна культура” полягає в тому,
що освоєння історії та теорії мистецтва карнавалу неодмінно передбачало
цілісне осягнення художніх надбань і традиційних культурних моделей
різних епох в їх діахронії, синхронії та перетині цих площин і разом з тим
становить їх тотальну іронічну рефлексію.
Значний
пізнавальний
потенціал
карнавальної
культури
використовується при вивченні неоавангардистської художньої творчості з
властивим їй естетичним плюралізмом і амбівалентністю на всіх рівнях –
сюжетному, композиційному, образному, з опорою на принцип гри. Як
відомо, постмодерністський карнавал є мистецтвом трагікомічним, у якому
сполучаються трагедія і фарс, іронія і самоіронія, пародія і самопародія.
Виявлення студентами сутнісних особливостей карнавальної культури
постмодернізму, що вимагає водночас розуміння і засвоєння різних типів і
відтінків категорій трагічного і комічного, варто здійснити під час гри “Над
чим ми сміємося у творах “чорних гумористів”.
Після ознайомлення студентів з різними типами і відтінками комічного
(іронії, гумору, сатири, сарказму, гротеску), трагічного (страждання,
загибелі, жаху, героїзму) та сполучення цих протилежних почуттів у
трагікомічному групи розподіляються на кілька команд. Перемагає та
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команда, яка добирає найбільше прикладів художніх засобів комічного,
трагічного і трагікомічного з творів “чорних гумористів”, знаходить
найбільшу кількість міжхудожніх асоціацій. Для підрахунку балів робота
виконується на картках, підготовлених за такою формою: 1. Визначення
типу комічного або трагікомічного. 2. Приклад з тексту. 3. Функція.
4. Міжхудожні асоціації.
Виконання завдань учасниками художньо-дидактичної гри сприяє
формуванню у студентів уявлень про карнавал сучасної свідомості,
відкриває світ соціальних пороків і людських вад, суспільної
несправедливості і міщанської моралі, всього того, що позбавлено смислу і
перспективи, є абсурдним і заважає людині жити щасливо.
Узагальнюючи результати гри, її учасники роблять висновок про те, що
карнавал “чорних гумористів” як фантасмагорія, дика суміш трагічного та
комічного, стає формою протесту проти технократичної держави,
висміювання соціально-політичного організму і самих себе. Але
сміх
неоавангардистів – гіркий, спотворений. Адже вираз “чорний гумор” у
первісному значенні – це сміх приречених.
Зв’язок з модернізмом вбачається у відображенні соціально-політичної і
духовної кризи суспільства. Однак відзначаючи спорідненість “чорного
гумору” з європейськими модерністськими школами, слід підкреслити його
суто американський фундамент – філософію індивідуалізму, всеосяжну
іронію, універсальну негацію, опору на американські традиції (мюзикл,
вестерн, джазові ритми, фольклор) та їх трансформацію, зведення життя до
фарсу. Криза в духовному житті суспільства, дії офіційних кіл викликають
вибух незадоволення широких верств населення, котрий відбивається в
контркультурі, у неоавангардизмі. Пафос контркультури зводиться
переважно до негації, до закликів руйнувати не тільки сучасну культуру, а й
будь-яку культуру взагалі, виправдовуючи свою творчість необхідністю
розчищати місце для нікому невідомого – нового мистецтва майбуття.
На підставі викладеного слід зробити висновки: педагогічне управління
культурологічною підготовкою студентів варто здійснювати, перш за все, за
допомогою технологій проблемного навчання, що мають світоглядну,
культурологічну і пошукову спрямованість. Так, створення художніх картин
світу різних часових періодів, упорядкування духовних цінностей, художніх
і культурних явищ та інших структурних елементів у цілісну систему, а
також визначення особливостей еволюційних процесів у стилях мислення,
формах, мовах, засобах виразності дає змогу уявити в конструктивній формі
та графічно унаочнити “поліфонію” історично складених художніх культур –
античної і Середньовічної, Новочасової і Новітньої, церковної і світської,
народної і професійної, класичної й авангардної, західної і східної. Розробка
таких моделей при вивченні курсів „Культурологія” і „Світова художня
культура” передбачає не тільки об’єктивацію пізнання культурного
універсуму, а і його суб’єктивацію, що уможливлює здійснити онтологічну
рефлексію над культурною цілісністю, і, отже, досягти постмодерної
локалізації художнього образу світу, “сфокусованого” у свідомості сучасної
молоді.
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Станівська Т.М. (Київ)
УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ
ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ
ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ
У статті досліджується удосконалення мовно-мовленнєвої готовності
викладачів вищої технічної школи. Автор переконаний, що ця проблема
заслуговує прискіпливого розгляду.
Мовно-мовленнєва готовність проявляється у мовній поведінці мовної
особистості. Сутність мовної особистості та чинники, які позначаються на її
вихованні,
висвітлюють
Н.Арутюнова,
Л.Гнатюк,
А.Загоруйко,
Ю.Караулов, Н.Литвиненко, К.Сєдов, О.Сиротиніна, Л.Струганець та інші
дослідники1.
Проблема мовної особистості як людини, здатної здійснювати мовномовленнєві вчинки, набуває виняткової ваги, коли йдеться про мовленнєву
культуру викладача вищої школи. Належність до професії педагога
спричинюється до формування певних стереотипів у мовній поведінці. Це
проявляється у звичці до публічного мовлення, зверненого до великої
аудиторії слухачів, у підвищеній вимогливості до власної мовної
грамотності, у посиленому самоконтролі за мовленнєвою діяльністю в
процесі спілкування зі студентами як під час аудиторних занять, так і поза
аудиторією, в усвідомленні власної відповідальності за виховання мовної
культури майбутніх фахівців.
Самокритично виявлені окремі прогалини в україномовній підготовці
спонукають викладачів Київського університету економіки і технологій
транспорту до відвідування комунікативного професійно орієнтованого
курсу української мови науково-академічного спілкування.
Мета курсу полягає в активізації умінь і навичок професійно спрямованої
науково-академічної комунікативної діяльності викладачів засобами
української мови. Відвідання курсу значно полегшує його слухачам перехід
до викладання навчальних дисциплін українською мовою. Відповідно до
мети курсу обрано основний принцип і основний метод навчання – принцип
професійної спрямованості й комунікативний метод навчання.
У відборі змісту навчання враховано як мовну, так і комунікативну
змістові лінії.
Професійно спрямоване спілкування викладачів різних навчальних
дисциплін здійснюється з приводу професійної комунікативної тематики, що
1
Гнатюк Л.П. Мовна особистість як об’єкт лінгвістичних досліджень: історія дефініції та
проблема структури // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси,
2003. – Вип. 46. – С. 104-109; Гнатюк Л.П. Мовні картини світу дво- і кількамовної особистості
// Мовні і концептуальні картини світу. 2003. – Вип. 9. – С. 71-5; Караулов Ю. Н. Русский язык
и языковая личность. – М., 1987. – С. 27; Литвиненко Н. Дискурсивна діяльність медика //
http://64.233.183.104/search?q=cache:bpniqLJpO4oJ:journlib.univ.kiev.ua/index.ph.
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становить спільний інтерес для викладачів, які готують майбутніх фахівців
залізничної галузі, а саме: нормативна база Укрзалізниці; новини у
транспортній галузі і на залізниці, зокрема інформація про діяльність
залізниць – Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, Південної,
Південно-Західної; підприємства Укрзалізниці; виробнича документація;
технічні ситуації на виробництві.
Мовна змістова лінія у змісті навчання представлена такими питаннями:
складні випадки вимови, орфографії, вживання граматичних конструкцій і
слововживання з огляду на відмінності між особливостями української і
російської мов; загальнонаукова україномовна лексика й україномовний
термінологічний апарат; лексика організації процесу навчання. У навчанні
мови передбачаються ситуації її усного використання під час читання лекцій
і пояснення практичних завдань, а також ситуації писемного мовлення, коли
викладачеві доводиться робити певні записи на дошці.
З урахуванням побажань слухачів курсу запропонована професійно
орієнтована комунікативна тематика, мовні аспекти переглядаються й
коригуються.
Досвід реалізації курсу засвідчив, що практичні заняття доцільно
проводити укрупненими блоками по 4 академічні години, або 2 пари. Такий
обсяг часу дає змогу розглянути теоретичні питання, відпрацювати
застосування теоретичних знань на практиці в системі вправ на формування
рецептивних умінь, рецептивно-продуктивних і продуктивних.
У кожному практичному занятті виділяється практична й освітня мета.
Перше практичне заняття «Сучасна українська літературна мова як засіб
професійного науково-академічного спілкування» передбачає такі практичні
завдання: 1) формувати у межах навчального матеріалу практичного заняття
знання норм української мови; 2) формувати уміння: а) диференціювати
відмінності у вимові голосних звуків української та російської мов під час
рецепції і продукції звуків у словах і словосполученнях; б) диференціювати
відмінності у побудові прийменникових конструкцій в українській та
російській мовах у процесі перекладу; в) використовувати професійноорієнтовану лексику, виділену в межах практичного заняття, –
загальнонаукову лексику, лексику залізничної сфери і лексику організації
процесу навчання; г) сприймати професійно посутню інформацію засобів
масової інформації, виражену засобами технічно-публіцистичного стилю, і
відтворювати її зміст у діалозі-розпитуванні, діалозі-переконуванні й діалозіобміні думками на рівні діалогічних єдностей; д) сприймати професійно
посутню інформацію нормативних документів, виражену засобами офіційноділового стилю, і відтворювати її зміст у діалозі-розпитуванні, діалозіпереконуванні і діалозі-обміні думками на рівні діалогічних єдностей.
Освітня мета цього практичного заняття полягає у формуванні уявлень
слухачів про мовні особливості українського професійного науковоакадемічного мовлення у порівнянні з російською мовою та про особливості
методики формування вмінь професійно орієнтованого науковоакадемічного мовлення, здійснюваного другою мовою. Нам уявляється
винятково важливим розкрити слухачам курсу сутність методики навчання і
цим сприяти переходу викладачів від організованого навчання у групі до
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самостійного удосконалення комунікативних умінь засобами української
мови.
Хід практичного заняття будується так, щоб максимізувати інтерактивне
навчання й у його контексті збільшити обсяг мовленнєвої взаємодії.
Розпочинається заняття вступною бесідою про особливості науковоакадемічного спілкування. Отже, здійснюється формування мовних знань і
мовленнєвих умінь на основі технічно-публіцистичних текстів новин засобів
масової інформації про
залізницю. Зокрема, виконуються такі види
навчальної діяльності: прослуховування слухачами курсу новин ЗМІ й
індивідуальна фіксація почутої інформації у поданих таблицях; інтерактивна
перевірка правильності заповнення таблиць почутою інформацією;
фронтальне обговорення змісту новин. На цьому етапі заняття слухачі
ознайомлюються з мовленнєвими кліше для висловлення згоди, незгоди з
почутим і своєї думки з цього приводу та використовують мовленнєві кліше
в процесі обговорення змісту новин.
Після завершення обговорення спільно почутої інформації слухачам
пропонують індивідуальне читання додаткових текстів новин ЗМІ. Потім
здійснюється робота у парах – усний обмін прочитаною інформацією з
використанням мовленнєвих кліше для вираження свого ставлення до неї.
Вслід за цим відбувається фронтальне узагальнення почутої і прочитаної
інформації та складання календаря подій. Після завершення комунікативно
орієнтованих видів навчально-пізнавальної діяльності увага слухачів
фіксується на професійній лексиці, яка трапилася у текстах новин, і
побудова речень з нею. Тексти для аудіювання, читання та інших видів
діяльності добираються переважно із сайту Укрзалізниці.
Наступний етап заняття присвячується, власне, проблемам професійної
діяльності – відбувається ознайомлення з загальнонауковою лексикою і
робочою лексикою для організації процесу навчання під час лекції та її
використання для побудови власних мікровисловлювань.
Комунікативно орієнтовані види діяльності постійно перемежовуються з
мовно орієнтованими. Під час комунікативно орієнтованих видів діяльності
слухачі звертають увагу на мовні недоліки, причому виділяють переважно ті,
теоретичний розгляд яких передбачено здійснити на занятті. Зокрема, на
першому занятті опрацьовуються такі мовні аспекти: 1) фонетика: вимова
голосних звуків /е/, /и/, /і/, /о/; 2) орфографія: написання префіксів роз-, без-,
з-, с-, од-; 3) лексика: інтернаціоналізми, особливості їх вимови й написання;
4) словотвір: утворення від дієслів іменників на позначення процесів і
суб’єктів дії; 5) граматика: кличний відмінок іменника; прийменникове
словосполучення; речення з дієприслівниковим зворотом.
Приділяється велика увага вправам на переклад як усний, так і
письмовий. Зокрема, на першому практичному занятті пропонується
переклад з російської мови на українську слайдів комп’ютерної програми
„Експедитор”,
відібраної
загальнонаукової
технічної
лексики,
прийменникових структур і речень зі сполучниками.
На кожному практичному занятті здійснюється трансформація
вербального тексту у форму когнітивної графіки – таблиці, схеми, діаграми
тощо. Отже, здійснюється вербальний опис інформації, представленої у
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формі графіки. Для того, щоб допомогти слухачам ефективніше слухати,
занотовувати і запам’ятовувати новини українською мовою і потім їх
відтворювати, пропонуємо в процесі слухання виконувати завдання на
заповнення таблиць. Наприклад, слухачам пропонується таке завдання:
Уявіть собі, що ви на виробничій нараді слухаєте залізничні новини.
Слухаючи, ви швидко нотуєте основний зміст з тим, щоб передати його
студентам.
Після прослуховування перевірте у парах правильність зафіксованої вами
інформації й обговоріть її фронтально, використовуючи робоче мовлення
для організації спілкування з аудиторією - мовленнєві кліше для висловлення
згоди / незгоди, схвалення / несхвалення, своєї думки (Додаток 1).
Завдання 1. Прослухайте текст про покращення показників Львівською
залізницею. Заповніть таблицю.

№
1
2
3

Показники
відправлення
вантажів
Відправлення вантажів
Середньодобове
вивантаження вантажів
Вантажообіг

Середній
показник по
Україні

Показники на Львівській
залізниці
2006 р.

2007 р.
Зростання на …
Зростання на …

Зростання на …

Зростання на …

Зростання на …

Завдання 2. На скільки зростання середньодобового вивантаження
вантажів на Львівській залізниці перевищило цей показник у середньому по
Укрзалізниці?
Завдання 3. На скільки зріс вантажообіг у середньому по Укрзалізниці
за два місяці 2007 року порівняно з 2006 роком?
Завдання 4. Який показник у середньому по Укрзалізниці порівнюється
зі зростанням на Львівській залізниці, а який – з результатами 2006 року?
Завдання 5. Якої інформації не вистачає для заповнення усіх граф
таблиці? Які запитання ви поставите до доповідача з тим, щоб одержати
інформацію, достатню для заповнення усієї таблиці?
Постійним атрибутом практичних занять є опис технічних ситуацій.
Завершуються практичні заняття традиційно узагальненням і
методичними рекомендаціями для самостійної роботи з опрацювання
навчального матеріалу.
На кінець курсу слухачі опановують опрацьовану україномовну
загальнонаукову лексику й україномовний термінологічний апарат своєї
навчальної дисципліни, а також професійну лексику транспортної сфери, яка
становить спільний інтерес для викладачів різних навчальних дисциплін.
Слухачі виявляють такі вміння: сприймати у процесі слухання і читання
україномовний професійно орієнтований текст з розумінням загальним і
детальним; аналізувати мовний бік сприйнятого професійно орієнтованого
тексту щодо його україномовних особливостей порівняно з російською
мовою; здійснювати усний і писемний переклад професійно орієнтованих
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текстів, загальнонаукової і термінологічної лексики, характерних для
науково-академічного мовлення граматичних структур; будувати усні й
писемні професійно орієнтовані науково-академічні тексти у контексті
змісту загальної професійно орієнтованої комунікативної тематики та своєї
навчальної дисципліни.
Отже, реалізація комунікативного професійно орієнтованого курсу
української мови науково-академічного спілкування засвідчує інтерес
викладачів університету до питань теорії мови загалом і комунікативної
лінгвістики зокрема, а також до подальшої самостійної роботи над
удосконаленням власної мовної поведінки під час виконання професійних
функцій.

Дорошенко О.М. (Первомайськ)
ІСТОРІЯ ОЛЬГИНСЬКО-СКАРЖИНСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті висвітлюється історія заснування та розвитку ОльгинськоСкаржинської сільськогосподарської школи.
Одним із найцінніших здобутків соціуму, що впливає на фундаментальні
процеси в ньому, є освіта. Саме від стану освіти, науки, культури залежить
політичний, економічний і соціальний розвиток окремого регіону й держави
загалом. До того ж, у сучасному українському суспільстві відроджуються
традиції, тісно пов'язані з культурно-просвітницькими процесами, серед
яких вагоме місце посідає меценатство. Явище доброчинності знайоме в
Україні здавна, тому спроба простежити його історію в Україні є не тільки
цікавим екскурсом в історичне минуле, а й можливістю відкрити невідомі
шляхи самореалізації. Приклади добродійництва мають стати в нагоді
сучасним меценатам освіти, науки, культури.
Варто зазначити, що регіональна еліта Південної України XIX – початку
XX ст., представниками якої були визначні дворянські родини, творчі
колективи, відомі історичні постаті, добре усвідомлювала позитивне
значення культурно-освітньої діяльності для збереження й самовизначення
українського народу. Відкриття та підтримка навчальних закладів, створення
бібліотек, популяризація агрономічних знань, будівництво православнохристиянських храмів та унікальних світських споруд – усе це стало
надзвичайно важливою сферою діяльності однієї з найвизначніших
дворянських родин Новоросійського краю Скаржинських.
Сьогодні реформування змісту освіти є наріжним каменем усього
процесу перебудови освітньої системи в Україні. Реорганізація та
вдосконалення агрономічних і зоотехнічних знань у наш час стикається зі
значними проблемами, що загалом пов’язано з існуючими негараздами в
сільському господарстві. Тому вивчення історії заснування та розвитку
Ольгинсько-Скаржинської сільськогосподарської школи, яка вже друге
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століття є носієм агрономічної та зоотехнічної освіти на теренах Південної
України, має важливе наукове та практичне значення.
Література, що пов'язана з історією Ольгинсько-Скаржинської школи
представлена, насамперед, дореволюційною історіографією. Доречно згадати
„Летопись
прихода
Петро-Павловской
церкви
села
Мигеи,
Елисаветградского уезда, Херсонской епархии", яку залишив священик Іван
Філіппович1. Крім того, детальний опис будівель Ольгинської школи
(головного корпуса та житлових будинків), а також відомості про інвентар
школи зустрічаємо у праці ,,Россия. Полное географическое описание
нашего Отечества. Новороссия и Крым” під редакцією Семенова-ТяньШанського2. Інформацію відносно розвитку вказаного навчального закладу
знаходимо і в опублікованих джерелах: статистичних збірках, звітах
сільськогосподарських товариств, дореволюційній пресі. Зокрема, відомості
про активну участь школи у виставках, екскурсіях, ярмарках зустрічаємо в
„Отчетах о деятельности Елисаветградского Общества сельского хозяйства”,
„Записках Общества сельского хозяйства Южной России”, „Сборниках
Херсонского земства”.
Сьогодні існують значні проблеми з дослідженням джерельної бази, яка б
дала змогу досконаліше вивчити діяльність цієї агрозоотехнічної школи,
адже значна кількість документів була знищена під час революційних подій
1917 р. Матеріали, що збереглися, нині розпорошені в архівах
Миколаївської, Херсонської, Одеської областей і потребують подальшого
пошуку та популяризації. Такий стан речей є причиною того, що майже 120річна історія Ольгинсько-Скаржинської школи, яка існує нині як
Мигіївський сільськогосподарський коледж, маловивчена.
Беручи до уваги все зазначене вище, передбачається вирішити низку
завдань, зокрема, вивчити джерела та матеріали, пов'язані з історією
заснування сільськогосподарської школи Скаржинських, створити цілісну
картину розвитку вказаного вище навчального закладу від часу його
відкриття до реорганізації у Мигіївський сільськогосподарський технікум
(1890-1920), визначити внесок Ольгинсько-Скаржинської школи в процес
накопичення та вдосконалення агрономічних і зоотехнічних знань.
Соціально-економічне становище у Південної України в ІІ пол. XIX ст.
викликало нагальну потребу створення значної кількості навчальних
закладів. Представники шляхетського стану, які займались землеробством і
скотарством, розуміли вагоме значення поширення сільськогосподарської
освіти серед населення для розвитку економіки регіону. Одним із
талановитих господарників Півдня, який зумів зберегти від занепаду власні
маєтки у післяреформений період, був Іосиф Петрович Скаржинський3.
1
Филлипович И. Летопись прихода Петро-Павловской церкви села Мигея,
Елисаветградского уезда Херсонской епархии // Записки Одесского общества истории и
древностей. – Одесса, 1901. – Т. ХХІІІ. – С. 1-48.
2
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Новороссия и Крым / Под ред.
В.П. Семенова-Тянь-Шанского. – СПб., 1910. – Т. ХIV. – С. 940.
3
Бертесон В.А. Мигиевское хозяйство И.П.Скаржинского // Записки ОСХЮР. – 1887. –
№ 6. – С. 221-232.
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Активний громадський діяч, член багатьох сільськогосподарських
товариств, він добре усвідомлював, що вирішення низки практичних
проблем у господарстві краю можливе за допомогою підвищення освітньокультурного
рівня
його
жителів.
За
період
господарювання
І.П. Скаржинського у маєтку Мигія було три школи – земська однокласна,
церковна школа грамоти для дівчат та сільськогосподарська школа, – що
фактично існували завдяки підтримці цієї родини.
Найбільшим досягненням Іосифа Петровича в освітній сфері можна
вважати заснування Ольгинської сільськогосподарської школи. Історія
створення цього навчального закладу дуже цікава та драматична. У 80-х
роках XIX ст. Іосиф Скаржинський втратив кохану дружину Ольгу (з родини
грецьких купців Папудових, які проживали в Одесі). Вона померла під час
пологів. На спогад про дорогу жінку він спочатку побудував сільську
лікарню, плануючи потім передати її земству або скарбниці. У ,,Сборнике
Херсонского земства” за 1886 рік відносно лікарні збереглася така
інформація: „…больница с. Мигеи строящаяся г. Скаржинским прекрасное
здание, на возвышенном месте и красивое, созданное для большой больницы
кроватей на 35. К сожалению, при проектировании здания обращено больше
внимания на красоту, нежели требование науки при устройстве лечебниц,
хотя из сельских лечебниц это будет, несомненно, лучшая”1. Однак ані
земству, ані скарбниці готові споруди виявилися непотрібними, тоді Іосиф
Петрович вирішив ці приміщення пристосувати для навчального закладу,
проекти якого вже неодноразово обговорювались у родині Скаржинських.
Результатом його діяльності стало відкриття 27 жовтня 1890 р. Ольгинської
сільськогосподарської школи. За кошти господарника-мецената збудували
кам'яний головний корпус із двома крилами-флігелями і підвальним
приміщенням. У головній частині корпусу були розміщені: учительська, три
навчальні кабінети, перші класи, спальні, умивальні, їдальня, бібліотека і
гардеробна. На другому поверсі була квартира фельдшера, економа, аптека,
ізолятор, учнівська бібліотека2. Опалювалися корпуси за допомогою печейголанндок, освітлювалося – газовими лампами, а з жовтня 1914 р. –
електричне (І. Скаржинський збудував власну гідроелектростанцію). Також
були зведені двоповерховий житловий будинок і декілька виробничих
приміщень. Крім того, Іосиф Петрович виділив для школи 100 десятин
польової та садибної землі, необхідну кількість тяглової сили, реманент і
продуктивну худобу. До 1895 р. у школа існувала на кошти
І.П. Скаржинського, потім він подарував її скарбниці і навчальний заклад
перейшов у розпорядження „Головного управління землеустрою та
землеробства”, внаслідок чого було вироблено і затверджено „Положення
про штат Ольгинської вищої сільськогосподарської школи першого
розряду”. До 1907 р. опікуном школи залишався Іосиф Петрович, який
самостійно вирішував усі питання, пов'язані з її діяльністю, згодом створили
1
Никитин Ф.П. Результаты выборов в гласные в Одесском уезде. Отчет о поездках по
губернии по поручению губернской управы // Сборник Херсонского земства. – № 4 – С. 81-82.
2
Отчет Ольгинско-Скаржинского народного сельскохозяйственного училища за 1914 год. –
Голта, 1915. – С. 5-7.
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спостережну комісію, членами якої були: О. Бернс – землевласник
с. Бандурка, Є. Швахгейм – землевласник с. Воєводське, І. Ковальов – голова
земської управи.
З січня 1913 р. Ольгинську школу перетворено в ОльгинськоСкаржинське сільськогосподарське училище з додатковим педагогічним
класом. Найбільше учнів було дітей селян і незначна кількість походила з
міщан. Навчання в училищі було безкоштовним, кошти бралися лише за
одяг, житло та харчування у розмірі 130 крб на рік. Більшість учнів була
стипендіатами таких установ, як: Головне управління землеустрою і
землеробства, Херсонське губернське земство, Єлисаветградське повітове
земство, Одеське повітове земство, Ананьївське повітове земство. Державні
стипендії призначала Рада училища найбільш здібним студентам і тим, хто
потребував
матеріальної
підтримки.
Існувала
стипендія
ім. І.П.Скаржинського, яку він надавав особисто найталановитішим учням1.
На базі сільськогосподарського училища була створена бібліотека, яка
нараховувала більше восьми тисяч книг різного призначення. Бібліотека
одержувала до 30 одиниць періодичних видань, крім того, департамент
землеробства за свій рахунок передплачував ще з десяток спеціальних
журналів про землеробство, скотарство, птахівництво. При бібліотеці було
організовано читальню, туди передавали всі журнали та газети, якими учні
постійно користувалися, знайомлячись із досягненнями тогочасної
агрономічної науки.
Ще в 1899 р. була організована при Ольгинсько-Скаржинській
сільськогосподарській школі метеорологічна станція. За своїм обладнанням
вона відносилася до другого розряду, знаходилася на території школи за 80
м від головного корпусу. Завідувачем метеорологічної станції був один із
викладачів. Спостереження проводили учні за спеціальним графіком
чергування. Отриману інформацію обробляли, створювали діаграми, які
давали можливість проаналізувати кількість річних опадів, зміни
температури тощо2.
При
організації
Ольгинської
сільськогосподарської
школи
І. Скаржинський подарував їй 100 десятин землі, а в 1904 р. з державних
фондів було передано ще 500 десятин. Земельна площа училища
розміщувалася на двох масивах, перший з яких у 100 десятин знаходився
поряд з маєтком між балками Ташлик очеретяний та Ташлик сухий. Ці
ділянки обробляли студенти й мали навчально-практичне значення. Другий
масив у 500 десятин знаходився за 8 км від садиби (Хутір Оброчний) і мав
навчально-комерційний характер.
При училищі розвивалися майже всі сільськогосподарські галузі.
Найбільших успіхів досягло садівництво, яке з давніх часів було однією з

1

Там само. – С. 5-7.
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Новороссия и Крым / Под.
ред. Семенова-Тянь-Шанского. – СПб., 1910 – Т. XIV.
2
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провідних галузей у економії Скаржинських . Сад був поділений на три
масиви, один з яких був розташований перед головним навчальним
корпусом, його площа становила 1454 кв. сажень, він був насаджений у
1898 р. Тут переважно росли яблуні та груші. Інші ділянки саду були
розміщені на схилі балки, посаджені визначним лісівником Південної
України – Віктором Петровичем Скаржинським, якому за великий внесок у
розвиток лісівництва був встановлений в Одесі пам'ятник2. Неподалік від
училища розмістився молодий сад, саджанці для якого були придбані в
1905 р. У саду вирощували ягідники малини, чорної і червоної смородини,
аґрусу, а також виноград. Сад мав 29 сортів яблунь і 18 груш, до 10 різних
сортів слив, вишень, черешень, 2 сорти абрикос. Щеплення та всі роботи в
саду виконували учні, результати своєї праці студенти представляли на
сільськогосподарських виставках та екскурсіях. Протокол засідання
експертної комісії до відділу садівництва Єлисаветградського Товариства
сільського господарства свідчить: „...1909 года апреля 21 дня комиссия
рассматривала экспонаты Вознесенского земского питомника плодовых
деревьев и виноградных лоз и питомника плодовых деревьев Ольгинской
сельскохозяйственной школы при деревне Мигеи. Ознакомившись с
постановкой дела и воспитанием деревьев, комиссия признала желание
выдать Вознесенскому земскому питомнику Большую серебряную медаль и
Ольгинской сельскохозяйственной школе малую серебряную медаль”3.
Фрукти та ягоди сушили, збирали з них насіння, виготовляли масла, що мало
як навчальне, так і комерційне значення.
Значного розвитку набуло рільництво. На дослідних ділянках
практикували шестипільну сівозміну: пар, озима пшениця, бульбоплоди,
яровий ячмінь, віко-вівсяна суміш, овес. Для порівняння та поглиблених
дослідів застосовували і чотирипілля. При обробітку землі застосовувалася
така агротехнічна система: лущіння стерні між копами на зиму, весною
культивація, боронування і рядовий посів. У середньому на рік рільництво
давало чистого прибутку 3941 крб.
Вагоме місце займало тваринництво, яке мало як навчально-теоретичне,
так і практичне значення. Стадо складалося з декількох порід великої рогатої
худоби: ангельнської, симентальської, червоностепової. За рішенням
педради було створене племінне стадо з сіроукраїнської породи. Годували
тварин різноманітними кормами, утримання практикувалося стійлове.
Свинарство нараховувало більше півсотні свиней різних порід, зокрема:
велика біла та англійська. Значну частину поросят продавали як племінний
матеріал.

1
Остен-Сакен Д. Приглашение владельцев селений Новороссийского края к единодушному
способствованию единому делу разведению лесов // Записки общества сельского хозяйства
Южной России. – 1872. – № 1. – С. 33-37.
2
Открытие памятника В.П. Скаржинскому // Записки общества сельского хозяйства Южной
России. – 1872. – № 3. – С. 13-28.
3
Отчет о деятельности Елисаветградского общества сельского хозяйства за 1909 год. –
1910. – С. 31.
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Вівчарство при школі мало винятково навчальне значення. Вівців
подарувала школі родина Скаржинських – це були представники
карачаєвської породи та мериноси мазаєвського типу. Вівчарство
розвивалось у господарстві Скаржинських ще з І пол. XIX ст. Загальна
кількість отари на 1852 р. становила 11000 овець. Серед них 5000 мериносів,
які цінувалися за доброякісну вовну і були поміщені в добре збудованих із
цегли вівчарнях. Нараховувалося також близько 6000 простих овець,
представлених волоською, шпанською, лейчестерською та деякими іншими
породами1.
Із птиці в школі утримували переважно курей і качок, які також мали
винятково навчально-дослідницьке значення, їх поголів'я становило 50-70
штук. Результати роботи з птахівництва школа неодноразово демонструвала
на виставках, про що свідчать відомості зі звіту за 1909 р. про діяльність
Єлисаветградського Товариства сільського господарства: „Ольгинской
сельскохозяйственной школе за два гнезда плимутрок в виду очень крупных
и сильных экземпляров – малую серебряную медаль”2.
Городництво мало навчальний характер, огородина займала близько 2,5
десятин землі, на ділянках культивували різні види рослин, серед яких
найбільш поширеними були різні сорти огірків, помідорів, капусти.
Спочатку овочі поливали зі струмка, пізніше при підтримці Скаржинських
викопали криницю з добовим дебетом води 1500 відер. Овочі, що
вирощували, часто презентували на сільськогосподарських виставках,
продавали на ярмарках, а також поставляли до їдальні учням.
Оскільки при училищі був відкритий педагогічний клас, то на його базі
час від часу проводилися курси з сільського господарства для народних
учителів, які з 1909 р. стали постійними.
У 1914 р. Департамент народної освіти склав і затвердив новий план
розширення сільськогосподарського училища. Були здійснені екскурсії в
м. Єлисаветград на сільськогосподарську виставку, потім до Москву і
Полтаву. Практикувались екскурсії в школу. Так за 1914 р. в ОльгинськоСкаржинському сільськогосподарському училищі провели дві екскурсії для
селян на чолі з агрономічним старостою, які відвідали ферму, поле, город,
сад. Однак Перша світова війна, а згодом і революційні події стали
причиною того, що багато талановитих учнів було мобілізовано до армії, а
Скаржинські, які постійно підтримували училище та сприяли його розвитку,
емігрували до Італії. Ольгинсько-Скаржинське сільськогосподарське
училище було перетворене у вищий навчальний заклад вузької спеціалізації
– Мигіївський сільськогосподарський технікум, який існує і в наш час як
Мигіївський сільськогосподарський коледж.
Отже, Ольгинсько-Скаржинська школа не одне десятиліття була
осередком розвитку сільськогосподарської освіти на території Південної
1
Скаржинский В.П. О разведении карачаевских овец в имении члена Вольного
Экономического общества В.П. Скаржинского в Херсонской губернии // Труды Вольного
Экономического общества. – 1852. – Т. II. – С. 140-144.
2
Отчет о деятельности Елисаветградского общества сельского хозяйства за 1909 год. –
1910. – С. 34.
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України. Педагогічний і студентський колектив зумів вдало поєднати процес
накопичення теоретичних знань і їх практичне використання. Важливими
напрямами діяльності було: створення бібліотеки, відкриття педагогічного
класу, робота метеорологічної станції, розробка діаграм внаслідок
спостережень і їх популяризація. Дослідження в галузі тваринництва,
зокрема, свинарства, вівчарства, а також птахівництва мали неабияке
значення для подальшого розвитку зоотехніки та ветеринарії на базі школи.
Внаслідок науково-дослідного характеру лісівництва, садівництва,
рільництва, огородництва розширювалися і поглиблювалися агрономічні
знання, використання яких мало практичне значення для регіону.
Участь школи у виставках та екскурсіях, тісна співпраця з
сільськогосподарськими товариствами та земством сприяло поширенню
знань, які здобувалися на базі школи, серед населення Півдня України. Все
вказане вище ще раз підтверджує значення Ольгинсько-Скаржинської школи
для розвитку сільськогосподарської освіти. Столітня діяльність цього
навчального закладу потребує більш глибоких досліджень його історії та її
популяризації з метою підняття інтересу до аграрної освіти.

Кузьменко А.В. (Переяслав-Хмельницький)
ДЕЯКІ СТОРІНКИ ІСТОРИЧНОГО
РОЗВИТКУ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ПЕДУЧИЛИЩА ВІД ПОЧАТКУ
СТВОРЕННЯ ДО РЕФОРМУВАННЯ
(1932-1987 рр.)
У статті досліджується історичний розвиток ПереяславХмельницького педучилища від початку створення до реформування (19321987 рр.). Автор переконана, що за роки своєї діяльності, воно стало
осередком формування висококваліфікованих педагогічних кадрів.
Сфера освіти невід’ємна від духовних цінностей народу, а її успішний
розвиток – вирішальний чинник економічного та соціального зростання
держави. У системі освіти педагогічна школа займає особливе місце,
визначає ефективність підготовки молодих спеціалістів-педагогів.
Деякі аспекти освітнього життя Переяславщини висвітлювалися
науковцями та публіцистами. Зокрема, Верба Г.М. у праці “Педагогічна
освіта Переяславщини в 1930-ті – 1980-ті роки”, висвітлює основні напрями
діяльності вказаного навчального закладу та формування в ньому
педагогічних кадрів. Але цілісне дослідження педагогічної освіти
Переяславщини відсутнє і тому є потреба розкрити сторінки даної
історичної проблеми з позицій об’єктивності, а також з урахуванням
сучасного трактування подій того часу на основі архівних та усних джерел.
У нашій роботі ставимо за мету розглянути становлення та розвиток
Переяслав-Хмельницького педагогічного училища, а саме: з’ясувати
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фінансове забезпечення та його вплив на матеріально-технічну базу, вказати
на особливості навчально-виховного процесу та педагогічних кадрів.
Із початку свого заснування в 1932 р. вищезгаданий середній
педагогічний навчальний заклад носив назву “Переяславський педагогічний
технікум”, а першим директором його було призначено І.П.Нестерука. З
1932 до 1934 рр. педагогічний технікум розташовувався в одноповерховому
приміщенні по вулиці Набережній (нині вулиця Горького)1.
У травні 1934 р. директором навчального закладу став І.Ф.Шатилюк. У
цьому році при технікумі було відкрито вечірнє відділення. Перший випуск
24-х учителів початкових класів відбувся в червні 1935 р. Керівництво
закладу намагалося надати можливість навчатися студентам без відриву від
виробництва, тому в 1937 р. було введено заочну форму навчання. Останній
випуск відбувся в червні 1941 р., коли вже розпочалася Велика Вітчизняна
війна. Більшість випускників-юнаків і викладачів-чоловіків пішла на фронт,
деякі з них віддали своє життя, захищаючи рідну землю. Випускнику 1941 р.
О.П.Роману було присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу. Сумна
доля спіткала директора педагогічної школи В.Г.Удода, якого влітку 1943 р.
фашисти схополи і розстріляли2.
Із вересня 1941 р. фашистські війська окупували Переяслав і за два роки
окупації міста все майно педагогічної школи було розграбоване і знищене. В
аудиторіях першого поверху педагогічної школи фашисти влаштували
конюшню, а відступаючи у вересні 1943 р. спалили приміщення.
21 вересня 1943 р. Переяслав було звільнено радянськими військами від
німецько-фашистських загарбників і місцеві органи радянської влади разом
із громадськістю приступили до відновлення закладів освіти. У жовтні цього
ж року відновила свою роботу педагогічна школа. В повоєнні роки
педучилище очолювали директори: П.Р.Захарченко (жовтень 1943 – лютий
1959), Г.М.Новохатько (березень 1959 – серпень 1984), В.А.Коломієць
(серпень 1984 – липень 1987)3.
У планах матеріально-технічного забезпечення педагогічного училища
переважаючими були кількісні показники (число приміщень, кількісні
виміри основного обладнання, необхідного для навчально-виховного
процесу тощо). Так, до початку Великої Вітчизняної війни педагогічна
школа мала приміщення з обладнаними навчальними кабінетами та
бібліотекою, їдальнею та гуртожитками, а на початок 1944 р., матеріальновиробнича база становила: 5 класних кімнат площею 292 кв. м, бібліотечний
фонд у 1945 р. налічував 1099 книжок, а методична література взагалі була
відсутня, з окремих предметів на курс було 2-9 підручників, із періодики:
“Советская педагогика”, “Україна”, “Партробітник України”4.
Державне фінансування як педагогічного училища, так і освітянської
сфери загалом, у 1940-ві – 1980-ті роки мало свої особливості, а саме:
1

Архівний відділ Переяслав-Хмельницької міської ради, ф.18, оп.1, спр. 3, арк. 1.
Там само, спр. 3, арк. 3.
Там само, спр. 6, арк. 2.
4
Верба Г.М. Педагогічна освіта Переяславщини в 1930–1980-х роках. – ПереяславХмельницький, 2003. – С. 60.
2
3
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виділення на освіту коштів здійснювалося з бюджету на центральному та
регіональному рівнях. Механізм розподілу бюджетних коштів на
центральному рівні передбачав майже повну відсутність автономної
фінансової політики республіканських та місцевих органів влади. На
розвиток педагогічної освіти негативно впливало те, що витрати в
основному покривалися з республіканського бюджету. Це призводило до
“вторинного” фінансування освіти, що значною мірою обумовлювало
слабкість фінансування і слабку матеріально-технічну базу ПереяславХмельницького педагогічного училища1.
Формування педагогічних кадрів з 1944 до 1987 р. у педагогічному
училищі відбувалося за такою структурою:
Шкільний відділ (спеціальність – учитель початкових класів).
На базі неповної середньої школи:
1944-1948 (денна форма навчання; 3-річний термін);
1948-1987 (денна форма навчання; 4-річний термін).
На базі середньої школи:
1948 – (денна форма навчання; 2-річний термін).
Дошкільний відділ (спеціальність – вихователь дитячого садка)
На базі неповної середньої школи:
1970-1987 (денна форма навчання; 4-річний термін).
На базі середньої школи:
1960-1987 (денна форма навчання; 2-річний термін);
1980-1987 (заочна форма навчання; 2,5-річний термін)2.
Контингент учнів училища (у 1940-х – 1950-х ХХ ст. учнів називали
«слухачами») формувався в основному з випускників шкіл ПереяславХмельницького району та інших лівобережних районів Київської області.
Відмінники зараховувалися без екзаменів (близько 60% до плану прийому)3.
Випускники складали вступні екзамени, серед яких обов’язковим був
іспит з української мови (диктант – для випускників на базі неповної
середньої школи) і твір з літератури (на базі середньої школи). Кількість
учнів на денній формі навчання поступово зростав з 160 осіб у 1944 р. до 960
осіб на початку 1980-х рр., що свідчить про розширення навчального
закладу. У 1940 – 1950-х рр. стипендія нараховувалася лише тим учням, які
склали екзамени на «відмінно» і «добре», а в 1960 – 1970-х роках ХХ ст. її
почали нараховувати з урахуванням сімейно-побутових умов учня (близько
70% від усього складу учнів). Відсоток забезпеченості учнів гуртожитком у
різні роки був різним, але не перевищував 40%, у 1940 – 1950-х рр.
проживання учнів на приватних квартирах частково оплачувала держава.
У листопаді 1958 р. керівним органом правлячої Комуністичної партії
були оголошені тези про реформу освіти, за якими батьки обирали мову
навчання дітей. Згідно з правилами прийому випускників, за бажанням
1
Красножон Н.Г. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя
(1943-1953 рр.): Дис … канд. іст. наук. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 45.
2
Архівний відділ Переяслав-Хмельницької міської ради, ф. 18, оп. 1, спр. 14, арк. 5.
3
Верба Г.М. Педагогічна освіта Переяславщини в 1930–1980-х роках. – ПереяславХмельницький, 2003. – С. 63.
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дозволялося складати екзамени чи з російської чи української мови на вибір.
Незважаючи на державну політику русифікації, Переяслав-Хмельницьке
педагогічне училище залишалося осередком збереження української мови1.
Велику увагу в училищі приділяли підбору педагогічних кадрів, які
призначались за погодженням з обласним відділом народної освіти. З 1944
до 1980 р. кадровий потенціал зріс як якісно, так і кількісно. Якщо в 1944
році навчальний процес забезпечувало 13 викладачів (із них із вищою
освітою – 9), то з 1980 до 1987 рр. (усі з вищою освітою і переважно з
великим стажем педагогічної роботи). Майже третину складу викладачів
становили викладачі музики. Збільшення контингенту учнів і викладацького
складу в 70-80-ті роки ХХ ст. було обумовлене значним розширенням
дошкільного відділу2.
Освітні програми з усіх навчальних дисциплін розробляло Міністерство
освіти СРСР, а Міністерство освіти УРСР лише їх уніфіковувало. Так,
підготовка вчителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів
здійснювалася за навчальними планами, затвердженими Міністерством
освіти СРСР з урахуванням специфіки республіки – викладанням української
мови та літератури. У 1949-1950 рр. були переглянуті програми з дисциплін
гуманітарного напряму. Перегляд був обумовлений тим, що вони, на думку
вищої партійної влади, не передбачали критику буржуазних теорій,
неправильно висвітлювались окремі питання возз’єднання українського
народу з великим російським народом, перекручували окремі факти про
Б.Хмельницького, мало показували допомогу робітничого класу Росії
трудящим масам України в підготовці і проведенні Великої Жовтневої
революції.
З 1940-х до 1980-х простежується заідеологізованість навчального
процесу: на вивчення історії СРСР, нової історії, історії ВКП(б) відводилось
421 год., а на історію України – всього 51 год., вивчалася географія
капіталістичних країн, географія СРСР, а такий предмет як географія
України взагалі був відсутній (навчальний план з 4-річним терміном
навчання введено в дію в 1948 р.). Іноземна мова була введена як
обов’язковий предмет в 1947 р., вивчення історії ВКП(б) у групах на базі
неповної середньої школи замінено вивченням суспільствознавства,
вивчення Конституції СРСР – вивченням основ правознавства, знято
вивчення логіки3.
Головна увага навчальної частини спрямовувалася на підвищення
ефективності навчального процесу і покращення підготовки молодих
спеціалістів, для здобуття навичок педагогічної майстерності, особливо
важливою була педагогічна практика, яка фінансувалася державою та
проводилася у базовій початковій школі (з 1944 р.) або в базових початкових
класах. Обов’язкове планування та контроль практики здійснювалося
завідувачем практики, а з кінця 1970-х рр. – заступником директора з
1
Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1917 - 1967) / Відп. ред.
А.Г. Бондар. – К.: Рад. школа, 1967. – С. 129.
2
Архівний відділ Переяслав-Хмельницької міської ради, ф. 18, оп. 1, спр. 32, арк. 2.
3
Там само, спр. 44, арк. 2.
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навчально-виробничої роботи. Жодний показовий чи пробний урок не
проводився без участі викладача-методиста. Всі показові уроки з фізичного
виховання, трудового навчання, співів, малювання, природознавства,
частково російської мови проводилися викладачем методики педагогічного
училища. Виробничу практику учні педагогічного училища проходили в
міських та сільських школах і дитячих садках Київської області.
Та не тільки практика допомагала студентам застосовувати навички та
вміння здобутих в училищі знань, вони залучалися і до активної участі в
предметних гуртках за інтересами (педагогічному, математичному,
фізичному, хімічному, мовно-літературному, гуртках виразного читання,
дошкільної педагогіки, умілі руки, образотворчого мистецтва тощо).
Добре розвинута художня самодіяльність підвищувала рейтинг
педагогічного училища. Вокальні ансамблі, хорові колективи, окремі солісти
виходили переможцями на районних та обласних оглядах художньої
самодіяльності. А жіночій хоровій капелі учнів у 1967 р. було присвоєно
високе звання “Народної” (худ. Керівник З.І.Мина)1.
Учнівські культурні формування проводили велику культурно-масову
роботу серед населення міста та району, в спортивно-масовій роботі, широко
практикувались гандбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, настільний
теніс, шахи і шашки.
Зі спогадів колишньої учениці педагогічного училища Шевченко Л.О.,
яка в 1982 р. була зарахована до навчального закладу за спеціальністю
"Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи", а в 1986 р.
успішно його закінчила, отримавши диплом з відзнакою та здобувши
кваліфікацію вчителя початкових класів і старшого піонервожатого: "Термін
навчання становив 4 роки. Серед учнів були представники міста й району та
перевага сільського населення була значною (приблизно 1 до 6-7).
Навчально-виховний процес в педагогічному училищі був організований на
високому рівні. Його метою була підготовка спеціалістів не тільки з
ґрунтовними, міцними знаннями, а й з стійкими позитивними моральними
якостями. Наприклад, запізнення та пропуски навчання без поважних
причин були відсутні зовсім, причиною цього був не страх перед якимись
каральними заходами, а висока самосвідомість та розуміння важливості
навчання".
Колектив кваліфікованих викладачів (серед них слід назвати
П.П. Дремлюгу, Н.В. Рубана), який працював у навчальному закладі з
початку його заснування, здійснював підготовку вчителів для початкової
школи, випускники якої переважно направлялися на роботу в сільські школи
Переяславського району та деякі інші райони Київської області. Обласні
відділи народної освіти у своїх відгуках завжди давали високу оцінку якості
підготовки випускників училища. Викладацький склад педагогічного
училища сумлінно працював та готував кваліфіковане нове покоління
кадрів. За педагогічну майстерність було нагороджено орденами Трудового
Червоного прапора директорів училища: П.Р.Захарченка та Г.М.Новохатька.
1

Архівний відділ Переяслав-Хмельницької міської ради, ф. 18, оп. 1, спр. 22, арк. 8.
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Їм також присвоєно високе звання "Заслужений учитель УРСР", а
заступника директора з навчально-виховної роботи Г.М. Вербу відзначено
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР1.
Із спогадів випускниці педагогічного училища, вчительки зі стажем,
Івахно Анастасії Іванівни, яка в 1951 р. була зарахована до навчального
закладу
за
спеціальністю
"Викладання
в
початкових
класах
загальноосвітньої школи", а в 1955 році закінчила його з відзнакою: "Мені
випало у житті навчатися у Переяслав-Хмельницькому педагогічному
училищі з 1951 по 1955 роки, тоді, коли там працювали справжні майстрипедагоги. Навіть будучи пенсіонеркою із педагогічним стажем, згадую з
теплотою в душі таких своїх наставників як Антон Андрійович Семеняк,
Олена Михайлівна Кривошеєва, Олексій Кирилович Макаренко. Олексій
Кирилович – був людиною надзвичайно мудрою та чуйною, його уроки
запам’яталися мені на все життя. Слід згадати Семеняка Антона
Андрійовича – Педагога з великої літери. У ті роки життя було важким,
кругом бідність. Але наші наставники знаходили для нас час і теплі слова,
щоб якось допомогти нам словом чи ділом. Незважаючи на те, що дуже
важкий період переживала країна, післявоєнна відбудова проходила
швидкими темпами, але суспільне становище потребувало докорінної зміни,
все ж таки нам пощастило вчитися у педагогів, які були патріотами своєї
справи".
Серед випускників училища – Герой Радянського Союзу О.П. Роман,
Герой Соціалістичної Праці О.Пилипенко, кавалер ордена Леніна, заслужена
вчителька початкових класів Г.І. Любченко, відомий український поет
Станіслав Тельнюк, кандидат психологічних наук, професор ПереяславХмельницького
педагогічного
університету
ім.
Г.С. Сковороди
П.Я. Ярмоленко, відмінник народної освіти, заслужений учитель України,
доцент
Переяслав-Хмельницького
педагогічного
університету
ім. Г.С. Сковороди Н.С. Гаврилюк2.
Отже, за роки діяльності у Переяслав-Хмельницькому педагогічному
училищі зросла матеріально-технічна база, воно стало осередком
формування висококваліфікованих педагогічних кадрів.

1
Верба Г.М. Педагогічна освіта Переяславщини в 1930-1980-х роках. – ПереяславХмельницький, 2003. – С. 66.
2
Там само. – С. 65.
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Волошина Г.А. (Черкаси)
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
МОВНОЇ ОСВІТИ НА СТОРІНКАХ
ПЕРІОДИКИ 60-х рр. ХХ ст.
(на матеріалі журналу «Українська мова
і література в школі»)
У статті розглядаються проблеми мовної освіти, що стали предметом
обговорення у 60-х рр. ХХ ст.
Вивчення української мови – це, передусім, формування українознавчого
світогляду, входження через мову в суспільство, у якому живеш, у його
культуру. Мова допомагає опановувати знання про свій народ і людство,
утверджує цінності міжособистісного спілкування1.
Мовна особистість формується в сім’ї, у дошкільних дитячих закладах, у
школі. Відомо, що основні знання про мовну систему, уміння застосовувати
ці знання на практиці, а також навички володіння грамотним усним і
писемним словом виробляються в загальноосвітній середній школі. Рівень
мовної компетенції особистості залежить від природних лінгвістичних даних
людини, розвитку індивідуального мовного чуття й можливості
якнайширшої практики спілкування2.
Формування мовної культури, зокрема усного та писемного мовлення,
навичок і поведінки мовного спілкування відбувається поступово й
ефективно, якщо молода людина свідомо ставиться до вдосконалення своєї
мовної особистості й ставить за мету досягнути високої мовної культури.
Українська мова належить до мов з багатим словниковим складом. Але
практика свідчить, що не кожен на сьогодні має навички вправно
використовувати це у своєму мовленні.
Розвиток усної і писемної мови учнів є одним із найважливіших
навчальних завдань. Проте аналізуючи культуру мови учнів і студентів
минулого століття (йдеться про 60-ті рр. ХХ ст.) на матеріалі методичного
журналу «Українська мова і література в школі» (далі – «УМІЛШ»),
переконуємося в актуальності виділених проблем тих часів і в наші дні.
Проблема культури мови минулого століття актуальна сьогодні, незважаючи
на те, що до уваги беруться дві різні епохи з відмінною ідеологією, устроєм.
Сучасна мова, якою послуговується молоде покоління ХХІ ст. змушує до
аналізу причин надто нерозвиненої усної та писемної мови учнів і студентів,
а також до порівняльної характеристики і проведення паралелей мовної
проблеми 60-х рр. ХХ ст. та двохтисячних років ХХІ ст.
Культура мови – це дотримання усталених мовних норм усної і писемної
літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне
1
2

Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд. – К.: НДІУ, 2007. – С. 339.
Там само. – С. 318.
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використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин
спілкування1.
У 60-х рр. ХХ ст. на сторінках «УМІЛШ» розпочалася дискусія між
авторами статей, які порушували важливе питання відставання мовної
культури учнів від загальноосвітнього рівня і завдань школи. Головною
причиною дописувачі (серед них учителі і викладачі) називають
недосконалість програм та підручників з мови, що орієнтують учителів та
учнів на запам’ятовування правил, частину з яких уже учні засвоїли в
процесі живого мовного спілкування, водночас забираючи час для подання
більш вагомих правил, елементарних відомостей з історії граматики,
етимології слова, зі стилістики. Такої думки притримувалися
В.М. Кулаковський, В.В. Зайко, І.А. Пелипейко, Б.І. Степанишин. Редакція
журналу вказує на позитивні наслідки дискусії, що призвели до
переосмислення принципів побудови окремих методик, на основі яких
забезпечується в учнів збудження внутрішнього інтересу до науки як
процесу пізнання.
Піднесення мовної культури учнів – обов’язок не лише словесника, а й
усіх учителів. З цього погляду плідні думки висловив А.П. Медушевський,
який поставив питання про необхідність кооперування вчителів мови з
викладачами інших дисциплін, про необхідність наукового підходу до
введення нової термінології для різних вікових груп2. Це зауваження
актуальне і в наш час, беручи до уваги власний педагогічний досвід. До
цього часу не всі викладачі викладають свої предмети державною мовою, а
якщо і викладають, то мова, якою вони послуговуються, далеко не
нормативна і не літературна.
Літературна мова – це відшліфована мова, що характеризується
поліфункціональністю, унормованістю, стандартністю, рафінованістю,
розвиненою системою стилів. Функціональне призначення літературної
мови в житті української нації полягає в обслуговуванні усіх сфер діяльності
суспільства. Вона є мовою державного функціонування в Україні,
спілкування людей у матеріально-виробничій і культурній сферах, мовою
науки й освіти, радіо і телебачення, преси, художньої літератури, засобом
вираження національної культури, національної самосвідомості українців.
Основна ознака літературної мови та, що вона є унормованою формою
загальнонародної мови3.
Поняття мовної норми як самостійне лінгвістичне поняття існує вже
принаймні півстоліття, і за цей чималий для історії сучасної науки час воно,
природно, зазнало істотних змін та уточнень щодо свого змісту й обсягу.
Сучасне розуміння природи норми ґрунтується на трактуванні
окресленого поняття М. М. Пилинським, що акумулювало в собі погляди
С. Ожегова, Ж. Марузо та Ю. Бєльчикова: «Норма – це реальний історично
1

Українська мова: Енциклопедія. – К., 2004. – С. 285.
Від редакції // Українська мова і література в школі (далі – УМІЛШ). – 1965. – № 7. –
С. 76-77.
3
Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний,
О.Сербенська. – К.: Знання, 2006. – С. 10.
2

262

Україна – освіта

зумовлений і порівняно стабільний мовний факт, що відповідає системі мови
і становить єдину можливість або найкращий для даного конкретного
випадку варіант, відібраний суспільством на певному етапі його розвитку із
співвідносних фактів загальнонародної (національної) мови в процесі
спілкування»1.
Літературні норми вимови звуків і звукосполучень (орфоепічні),
слововживання (лексичні), запису звуків на письмі (графічні), написання
слів та їх частин (орфографічні), вживання граматичних форм слів, побудови
словосполучень і речень (граматичні), постановки розділових знаків
(пунктуаційні), відбору мовних засобів відповідно до умов спілкування
(стилістичні) характеризуються системністю, історичною і соціальною
обумовленістю, стабільністю. Ця остання ознака (стабільність) не
суперечить властивості літературної норми змінюватися з часом. За
ступенем стійкості літературні норми неоднакові на різних рівнях мовної
структури. Найстабільнішими є норми граматичні, оскільки відношення
системи і норми в граматиці спираються на усталені зразки і моделі
парадигм, словосполучень, речень. Орфографічні норми час від часу
зазнають змін відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань з
огляду на нові підходи. Наприклад, для порівняння з правописною
системою 60-х рр. ХХ ст. у четвертому виданні «Українського правопису»
змінам підлягають написання слів іншомовного походження з метою
наближення їх до української вимови; відновлюється вживання букви ґ для
передачі на письмі в словах ґанок, ґудзик, ґринджоли тощо.
Зміни літературної норми можуть бути викликані внутрішньомовними
чинниками (явищами аналогії, взаємодією з діалектними формами тощо) або
позамовними (як данина часу, моді, відновлення давньої, забутої норми
тощо).
В оцінці норми і варіантів беруть до уваги традиції вживання,
поширення, регулярну відтворюваність у мовленні. Наприклад, в українській
мові при звертанні до особи нормативною є форма кличного відмінка.
Називний відмінок однини у цій функції обмежений.
Норми літературної мови закріплюють традиції. Культурні здобутки
минулого водночас регулюють використання не тільки усталених правил, а й
появу нових у процесі мовленнєвої діяльності людей.
Дотримання літературних норм усіма, хто використовує українську мову
як засіб спілкування, оберігання її від засмічення, суржикового викривлення
є обов’язком кожного мовця.
Цілковиту рацію має І.Я. Олійник, який у статті «Дбати про культуру
власної мови» засуджує тих вихователів та вчителів, які з дітьми говорять
засміченою мовою – суржиком2. Причиною убогості мови учнів
Б.І. Степанишин називає не лише засміченість мови вчителів, а й мовне
середовище3. На думку М. Г. Стельмаховича, робота над засвоєнням норм
української літературної мови, особливо в сільських школах, ускладнюється
1
2
3

Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976. – C. 94.
Олійник І.Я. Дбати про культуру власної мови // УМІЛШ. – 1965. – № 3. – С. 63-67.
Степанишин Б.І. За високу культуру мови учнів // УМІЛШ. – 1965. – № 3. – С. 67-70.
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впливом місцевої говірки (йдеться про Івано-Франківську область). Тому
знання особливостей цієї говірки дуже важливе, щоб виводити учнів з її
впливу до досконалої літературної мови. Учитель, опрацьовуючи певні теми
на уроці, обов’язково має вказати на ті діалектні відхилення, що є у мові
учнів, виправляти їх, провести певну систему усних та письмових вправ1.
Викорінювати помилки діалектного характеру з усної мови учнів дуже
важко, бо вони стали звичкою в дітей з перших років життя. Спостереження
показують, що на уроках учні силкуються говорити літературною мовою, на
перервах теж, але вдома таких намагань немає2. В.С. Сидоренко
дошукується причин мовної безпорадності учнів і робить висновок, що
низька культура мови учнів спричинена не тільки оточенням, складністю
правопису, недостатньою кількістю часу для вивчення мови, байдужим
ставленням до культури мови різних установ, а й сама школа робить ще не
все, щоб прищепити своїм учням високий рівень усної й писемної мови.
Автор статті теж наголошує на неналежній увазі до лексики учителів інших
предметів з боку адміністрації (директора, завпеда)3. Ця заувага залишається
актуальною і сьогодні. Боротьба за культуру мови учнів – це боротьба за
успішність з усіх предметів. Робота в цьому напрямі буває успішною тоді,
коли є певна система, єдиний напрям дій, наступність. Першорядну роль у
боротьбі за піднесення грамотності і культури мови учнів відіграє, крім
навчальної, добре поставлена позакласна і позаурочна робота, діяльність
кабінету української мови і літератури, який має бути в кожній школі. За
грамотне оформлення оголошень, різних графіків, планів роботи, стінгазет
несе відповідальність і здійснює контроль один із учителів-словесників4.
Мовлення випускника середньої школи має відповідати нормам
літературної мови, її комунікативним якостям, що передбачено змістом і
структурою мовної освіти в Україні.
Чинні програми з української мови визначають низку завдань учителясловесника, головне з яких полягає у формуванні національно свідомої,
духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками
вільно, комунікативно виправдано користується засобами рідної мови.
Ідеться про особистість, здатну до спілкування українською (рідною і
державною) мовою у різних життєвих ситуаціях, яка володіє правильним,
нормативним мовленням, продукує його, прагнучи уникнути мовленнєвих
помилок і недоліків. Щоб цього досягти, учні мають не тільки володіти
комунікативними вміннями і навичками, а й помічати та виправляти
порушення, що виникають у процесі їхньої мовленнєвої діяльності. Отже,
необхідно, щоб учні були ознайомлені з помилками, характерними для

1

50.

Стельмахович М.Г. Як ми домагаємось правильної мови // УМІЛШ. – 1965. – № 5. – С. 49-

2

Стельмахович М.Г. Піднесення культури усної мови учнів // УМІЛШ. – 1965. – № 7. –
С. 48-51.
3
Сидоренко В.С. За високу культуру писемної мови учнів // УМІЛШ. – 1964. – № 7. – С. 6063.
4
Стельмахович М.Г. Рідне слово в школі // УМІЛШ. – 1966. – № 1. – С. 43-48.
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усного і писемного мовлення під час засвоєння норм літературної мови і
роботи над розвитком зв’язного мовлення.
Помилка, відхилення, порушення, похибка, обмовка, анорматив, описка –
таке лінгвоутворення, що виникає внаслідок невмотивованого порушення
літературної норми і є наслідком неправильних мисленнєвих операцій.
Широкий функціональний діапазон феномену помилки зумовлює
існування цілої низки наук, предметом яких постає окреслене явище.
Найбільш детально питання про ненормативні утворення розроблено у
лінгводидактиці, що пояснюється практичними потребами освіти.
Проблема помилок у мовленні школярів давня і водночас актуальна.
Впродовж останньої чверті минулого століття її намагалися розв’язувати не
лише дописувачі журналу «УМІЛШ», а й українські та російські
лінгводидакти (О.Баринова, М. Воронін, Т.Ладиженська, Я. Мельничайко,
М. Пльонкін, Ф.Сергеєв, Н. Сулименко, О. Текучов, С.Цейтлін та ін.). На
основі їхніх досліджень сформувалася класифікація помилок, що й
визначила критерії оцінювання усних і письмових висловлювань учнів.
Тривалий час вона вважалася загальноприйнятою. Найголовніші критерії
цієї класифікації такі:
урахування форм мови – усної і писемної;
опора на рівні мови – фонетику, лексикологію, граматику;
стилістична диференціація мови;
зв’язність (коезія) мовлення.
За цими критеріями помилки діляться на три групи: помилки в усному
мовленні (орфоепічні, акцентні), помилки в писемному мовленні
(правописні – орфографічні й пунктуаційні) та помилки в усному і
писемному мовленні (змістові, лексичні, граматичні – морфологічні і
синтаксичні, стилістичні). Ці групи помилок об’єднує спільна основа –
мовлення. Оскільки помилки виявляються в мовленнєвих актах
(висловлюваннях), їх справедливо можна назвати мовленнєвими, адже
учнівське висловлювання (усна відповідь на уроці, діалог з товаришем,
мовний переказ чи твір) є продуктом мовленнєвої діяльності школяра
(аудіювання, читання, говоріння і письма).
Вартою уваги є стаття І. О. Синиці «Про розвиток усної мови учнів», де
йдеться про одне з найважливіших навчальних завдань – розвиток усної і
писемної мови учнів. Автор зауважує, що розвиткові писемної мови учнів
приділяється значно більша увага, ніж усній. В школі учні мають вивчати
саму мову, а не тільки її граматику, оволодівати уміннями висловлювати
свої думки на письмі, а не тільки набувати правописних навичок.
«Орфографія – це ще не мова», – зауважує І.О. Синиця. Можна знати, як
пишуться всі слова з найскладнішими орфограмами, і не вміти скласти з них
кількох зв’язаних між собою речень. Над розвитком писемної мови учнів у
багатьох школах працюють без достатнього зв’язку з розвитком їхньої усної
мови. Нерідко писемна мова вивчається сама по собі без зв’язку з усною,
проте саме усна мова становить основу для розвитку писемної, адже остання
і в філо- і в онтогенезі є пізнішим надбанням людини. Перед тим як
навчитися писати, людина має навчитися говорити. А для того треба вчити
учнів якомога більше формулювати свої думки. Усна мова учнів, з одного
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боку, неекономна, багатослівна, з частими повторами, а з другого – надто
скорочена, з численними пропусками слів, і не тільки другорядних членів у
реченні, а й головних. Темп мови в учнів переважно швидкий, слова не
встигають за думкою, тоді в їхній мові виникають мимовільні паузи,
намагаючись подолати які вони ще більше руйнують тканину фрази.
Бажаючи позбутися своїх пауз, учні заповнюють їх окремими звуками (е-е,
и-и, і-і) або зайвими словами-паразитами (ну, от, значить), які потім
починають вживати навіть і не на місці пауз. Самі по собі паузи в мові не
страшні. Важливо тільки, щоб учні не привчалися переходити до другого
речення, не закінчивши перше (т.зв. зриви). Це виховує в них байдужість до
своєї мови. Треба давати учням можливість подумати, як закінчити
розгорнуте речення, допомогти їм у цьому. Слід також зважати і на те, що в
усній мові учнів окремі слова російської мови вживаються майже постійно,
хоч в українській мові є для них абсолютні відповідники. Так, у переважній
більшості випадків учні скажуть «письмо» замість лист, «чоловік» замість
людина, «часи» замість годинник, «форточка» замість кватирка, «лодка»
замість човен, «понятно» замість зрозуміло, «конечно» замість звичайно,
«другі» замість інші, «но» замість але1. Ці ж самі анормативи звучать із вуст
учнів і студентів ХХІ ст. Так проблема залишається невирішеною до цього
часу.
Багато викладачів-екзаменаторів пишуть до журналу «УМІЛШ» про
культуру мови вступників до педагогічних інститутів і звертають нашу увагу
на збіднений словниковий запас абітурієнтів, незнання норм української
літературної мови2.
В.Я. Мельничайко у своїй статті пропонує способи та засоби покращення
мовної освіти. Перша умова успіху – бездоганність мови учителясловесника, однак самого лише прикладу недостатньо. Потрібна й активна
самостійна робота кожного школяра над збагаченням словника і
вдосконаленням своєї мови. Хорошим засобом боротьби за чистоту мови є
настінні лексичні та орфоепічні словнички-таблиці, у які вчитель записує ті
слова, що їх учні не вживають у своїй мові або вживають неправильно. У
позаурочний час можуть бути використані й ігрові форми роботи. Винятково
важливе значення має робота над розвитком зв’язної мови3.
Правильним для наших днів залишається твердження про те, що
піднесення культури мови учнів залежить від зусиль педагогічного
колективу, усіх працівників школи. Учень у школі перебуває 8-10 років
(зараз 9-11). Рівень його мовної культури є відображенням культури слова
школи, у якій він навчається4.
Проаналізувавши проблему мовної освіти на сторінках методичного
журналу «Українська мова і література в школі» (1960-1969 рр.)
переконуємось у важливості цього питання в наші дні, адже поставлені
1

Синиця І.О. Про розвиток усної мови учнів // УМІЛШ. – 1964. – № 4. – С. 45-51.
Запорожченко О.І., Гаврилов П.Т., Скорик О.С. Про культуру мови вступників до
педагогічних інститутів // УМІЛШ. – 1964. – № 5. – С. 68-73.
3
Мельничайко В.Я. Спільними зусиллями, різними засобами // УМІЛШ. – № 5. – С. 51-55.
4
Гмир І.С. Про піднесення культури усної мови // УМІЛШ. – 1967. – № 4. – С. 50-54.
2
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завдання з поліпшення культури мови в школі 60-х рр. ХХ ст. не були
вирішені і досі залишаються відкритими.
Видатні педагоги завжди наголошували на значенні мовної освіти для
інтелектуального, емоційного, естетичного розвитку людини. При цьому
значення рідної мови як феномену універсального пізнання світу виявляє
широкі перспективи в синтезованому курсі української словесності1.
Сучасна інформаційна доба зумовлює пошуки нових підходів,
ефективних методик навчання рідної української мови. Рівень володіння
нормами усної і писемної літературної мови залежить, передусім, від
здобутих знань у школі. Окрім того, за це відповідає не тільки вчительсловесник, а й увесь педагогічний колектив навчального закладу. Тому
вважаємо, що питання мовної освіти займає провідне місце в сучасній
методичній науці і заслуговує на пильну увагу.

Корман О.А. (Київ)
ІНСТИТУТ БАТЬКІВСТВА
ЯК ІНСТРУМЕНТ РОБОТИ З БАТЬКАМИ
В СФЕРІ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
БАТЬКІВСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
Молоді батьки використовують ту модель батьківства, яку успадкували
зі своїх сімей, і ніколи не вчилися як бути мамою і татом, тільки на
прикладі своїх батьків. І саме вічний конфлікт батьки-діти, проблеми сім'ї й
є головним гніздом, де «висиджуються» практично всі психологічні
проблеми суспільства, які з часом зростають у прокляття і скорочують
життя нації, перетворюючись на демографічну кризу.
Значення батьківства і батька повною мірою недооцінене. Ідеологія
матріархату, що культивувалася соціалізмом, сексуальна революція 60-х
років, руйнування інституту сім'ї, падіння моралі, соціальна незахищеність,
бідність значно підірвали авторитет батьківства і частково позбавили батька
соціальної значущості в суспільстві.
Таке явище як «безбатьківщина» перестало асоціюватися тільки з дітьми
вулиці, поголовним пияцтвом і насильством. Сьогодні навіть у повних сім'ях
діти переживають безбатьківщину. Вона просочилася в усі шари суспільства,
представлена на всіх рівнях життя по вертикалі влади і стала більше схожа
на епідемію за своїми масштабами руйнування, ніж на соціальне явище.
Значною мірою втрачена або спотворена дійсна модель батьківства,
культура взаємин, ієрархія, яка довгі роки цементувала багато національних
культур і була фундаментальною силою багатьох поколінь. Непопадання в
1

Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд. – К.: НДІУ, 2007. – С. 357.
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ціль («Гріх» – ін. єврейська мова), відхилення від дійсної моделі батьківства,
призвело до збільшення кількості проклять у суспільстві, у т.ч. наркоманія,
СНІД, гомосексуалізм, які є більше наслідком відносин, зокрема в сім'ях, ніж
самою причиною1.
Мета статті – аналіз результатів дослідження соціально-психологічного
впливу батьківства і безпосередньо батька на розвиток особистості дитини,
постановка питання про нові форми й інституції роботи з батьками.
Аналізуючи результати досліджень сучасних закордонних вчених про
сім’ї та дітей, що виросли без рідного біологічного батька, необхідно
звернути увагу на показники дослідженнь порівняно з повними сім’ями.
Діти з сімей без біологічного батька:
У 5 разів більш ймовірно зроблять самогубство.
У 35 разів більш ймовірно втечуть з будинку.
У 20 разів більш ймовірно матимуть проблеми з поведінкою.
У 14 разів більш ймовірно зроблять згвалтування (хлопчики).
У 9 разів більш ймовірно покинуть школу, не закінчивши навчання.
У 10 разів більш ймовірно стануть наркоманами.
У 9 разів більш ймовірно закінчать своє життя в убогості.
У 20 разів більш ймовірно закінчать свої дні у в'язниці.
За останні десятиліття різко зросла злочинність, кількість самогубств,
наркоманія тощо. Все це є – відсутність батьків у житті дітей. На жаль,
факти доводять, що матері не в змозі за відсутності батька дати дитині повне
виховання.
Так 63% від усього підліткового суїциду здійснюють діти, які ростуть без
батьків (Source: US DHHS Bureau of the census).
90% усіх бездомних дітей і діти, які регулярно втікають з дому, – з сімей
без батька.
85% дітей з характерною антисоціальною поведінкою ростуть у сім'ях без
батька (Source: Centre for Disease Control).
80% згвалтувань мотивовано гнівом, джерело якого виникає в сім’х, де не
було чи немає батька (Source: Criminal Justice & Behaviour, Vol 14, р. 403-26).
71% дітей, які залишають школу, ростуть (росли) в сім'ях без батька.
(Source: National Principles Association Report on the State of High Schools).
70% дітей, які потрапляють у державні спеціалізовані заклади,
"походять" з сімей без батьків. (Source: US Dept of Justice Special Report).
85% усіх підлітків, які знаходяться у в'язницях, росли в сім'ї без батька
(Source: Fulton Co. Georgia jail populations, Texas Dept. of Corrections).

1
Винникотт Д.В. Разговор с родителями. – М.: Независимая фирма «Класс», 1995;
Гурко Т.А. Вариативность представлений в сфере родительства // Социологические
исследования. – 2000. – № 11; Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты. – М., 2003;
Гроф К., Гроф С. Духовный кризис. Когда преобразование личности становится кризисом / Пер.
с англ.; общ. и науч. ред. В. Майкова. – М.: АСТ: Изд-во ин-та трансперсональной психологии;
Изд-во К. Кравчука, 2003; Кочунас Р. Психологическое консультирование. Групповая
психотерапия. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2005; Овчарова Р. В. Психологическое
сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2003; Прокофьева Л.,
Валетас М.-Ф. Отцы и дети после развода // Население и общество. – 2000. – № 50.
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Статистичний аналіз українського соціального середовища. За
ініціативою ЮНІСЕФ в грудні 2004 – лютому 2005 рр. на науковій підставі і
з широким залученням було проведено регіональне опитування дітей і
молоді «Голос молодих». Отримані дані – сьогоднішня правда України та її
перспективи.
Наскільки наші діти відчувають себе в безпеці? Більшість українських
дітей відчувають безпеку в своєму оточенні. Проте 19% опитаних
відзначають, що відчувають себе в небезпеці (в східних регіонів країни –
24%). Діти відчувають загрозу небезпеки від людей грізного вигляду і
бояться насильства. 19% опитаних мають друзів або родичів, які
постраждали від насильства. Це, головним чином, фізичне насильство або
крадіжка.
Як діти оцінюють відносини в своїх сім'ях? 63% українських дітей
перенесли насильство або агресивне ставлення – переважно це крики, а
також фізичне насильство (11%), особливо у великих сім'ях. 61% заявили,
що їхні батьки дуже агресивно реагують на погану поведінку дітей. Проте
багато батьків у таких ситуаціях ставиться до дітей з розумінням. 59% дітей
намагаються поговорити з батьками, коли відчувають, що до них відносяться
несправедливо, проте 40% не роблять цього.
Наскільки щасливі наші діти? Приблизно дві третини українських дітей
відчувають себе «загалом» щасливими. 59% – більш-менш відчувають себе
щасливими, тоді як 37% – щасливі тільки іноді. Відповідно до отриманих
даних час, проведений з друзями (65%), з ріднею (53%), а також у школі
(48%) дає змогу їм відчути себе щасливими. Докори і покарання (59%), та
час, проведений у школі (47%), роблять їх нещасними. Дітей, проте,
турбують сімейні негаразди і проблеми в школі (47%), на другому місці –
незадовільна економічна ситуація (17%). На думку 45% опитаних, життя
сьогодні стало гірше або набагато гірше.
Наскільки діти підлягають впливу шкідливих або нелегальних речовин?
72% дітей палили хоч би один раз у житті. Більше половини має друзів свого
віку, які вживають алкоголь. 42% дітей мають друзів або знайомих свого
віку, у яких є залежність від тютюну.
Світовий альманах подає наступні дані:
28% усіх дітей планети живуть у будинках, де батько байдужий до їхньої
долі.
1 з 4 дітей на планеті живе без батька.
67% усіх ув’язнених виросли в будинках, де батька не було або він не
брав участі в їх вихованні.
80% жінок, дівчат, які мали дошлюбні статеві стосунки з чоловіками, не
знали любові батька.
Основними факторами впливу на сучасну молодь є:
рок-культура, що пропагує аморальність, насильство, розбещення,
різного роду збочення; музика і слова, а також музичні кліпи, перенасичені
аморальністю, що впливає на ще не сформований світогляд і формує
цінності підлітків;
кіноіндустрія;
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сучасна мода, що демонструє аморальність, збудливі сексуальні фантазії і
ще несформовані в підлітковому віці уявлення дітей, призводить до
дошлюбного сексу, що, безумовно, тягне за собою небажану вагітність,
аборти, венеричні захворювання;
реклама, що пропагує алкоголь, куріння і в своїх роликах закликає до
похоті й розпусти, тим самим символізуючи «крутизну» такого способу
життя;
конформізм, що породжує необхідність погоджуватися з «більшістю»,
переймати його правила гри, що фактично стримує розвиток особистості, а
також робить молодь сприйнятливої до впливу сучасної культури.
Відповідно, педагогічна некомпетентність батьків, їхня байдужість до
життя дітей, надмірна зайнятість або ж їхнє небажання розуміти проблеми
сучасних дітей призводить до ще більших проблем. Діти замикаються в собі,
не бажають пускати батьків у своє життя. Низька самооцінка, комплекси
примушують їх «бути такими, як всі». Частина молоді об'єднується або
вступає в різноманітні молодіжні «угруповання» – субкультури, основна
мета яких – протест загальним цінностям, як шлях до самореалізації; спроба
приховати свої недоліки, а через активність і навіть агресію проявити себе.
Багато молодих людей веде замкнутий домашній спосіб життя, зазнаючи
психологічних травм від авторитарних методів виховання. Отже, триває
замкнуте коло «безбатьківщини» в нових проявах.
Соціальні спостереження показують, що більшість молодих людей
вступає у шлюб недостатньо свідомо та відповідально, не розуміючи своїх
нових прав та обов’язків по відношенню один до одного та дітей.
Психологічні дослідження підтверджують, що молоді люди несуть у
свою нову родину проблеми та помилки, які вони несвідомо накопичували
протягом свого життя, і які потім передають своїм дітям як ”сімейний
сценарій виховання”.
Статистичні дані стверджують, що молоді сім’ї часто не стабільні і
неблагополучні. Однією з найболючіших проблем сучасної сім'ї в Україні є
її економічна нестабільність, соціальна малозахищеність та підвищена
психологічна вразливість. У свою чергу, це породжує страждання дорослих
та дітей – нервові захворювання, асоціальна поведінка, стреси,
безпритульність дітей, безвідповідальність, байдужість, аморальність і
жорстокість батьків.
Внаслідок цих соціально-психологічних явищ у нашій країні виникають
проблемні та неповні сім’ї, існують нестабільні консесуальні шлюби, діти,
які виховуються без батьків, зростає кількість абортів при т.зв. “випадкових”
вагітностях.
Багато молоді з “проблемних сімей” неспроможні повною мірою
виховувати власних дітей. До цієї групи належать також сім’ї, де один чи
обидва з батьків зловживають алкоголем, вживають наркотики або схильні
до кримінальних дій, асоціальної чи аморальної поведінки. Діти, які
виховуються в таких сім’ях, потребують особливого захисту часто навіть від
власних батьків. Дослідженнями встановлено, що 90-97% неповнолітніх
правопорушників – вихідці з неблагополучних сімей. Кожна п’ята дитина,
хвора на невроз, перенесла розлучення з батьками. 60% відстаючих учнів
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ростуть у сім’ях без батька, 80% – у сім’ях з нездоровою моральною
атмосферою.
Педагогічна некомпетентність батьків, їхнє невміння налагодити
позитивні стосунки з дитиною, сформувати правильні цінності, стати
справжнім зразком та авторитетом для підростаючої особистості часто
призводить до явища “прихованої безбатьківщини” навіть у повних,
зовнішньо благополучних сім’ях.
Отже, соціально-педагогічне навчання та психокорекційна робота з
молодими сім’ями допоможе запобігти руйнуванню сімей, ранньому
соціальному сирітству, попередити дитячу бездоглядність.
Програма і робота Інституту батьківства давно вийшла за рамки окремої
організації, соціальної служби, міста, однієї країни.
Росія. Випускники Інституту батьківства в Москві активно працюють у
соціальних службах трьох округів Москви, програма Інституту батьківства
здійснюється при Вищій школі економіки при уряді Москви. Випускники
Інституту батьківства в регіонах Росії активно працюють з державними
структурами через створені ними громадські організації, започатковують
нові програми в різних соціальних напрямах, беруть участь у волонтерській
програмі при партнерстві зі Всеросійським суспільним фондом сприяння
розвитку регіонів «Діброва».
Молдова. У місті Кишинів здійснюється програма підготовки
партнерства Інституту батьківства з Соціальною службою міської
префекторії.
Україна. Випускники Інституту батьківства в Києві у партнерстві з
Київським центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді відкрили і
успішно здійснюють роботу трьох соціальних служб: «Міська спеціалізована
соціальна служба «Школа батьківства»; «МССС «Школа дошлюбних
відносин», МССС «Школа для вагітних». Випускники Інституту батьківства
в регіонах України проводить роботу на рівні мерій, управлінь сім'ї і молоді,
міських соціальних служб, районних відділів освіти. Філії успішно
співпрацюють з державними установами, зокрема: Національною
експертною комісією у справах захисту суспільної моралі Кабінету
Міністрів України, Соціальною службою у справах дітей. Так у місті
Бровари Київської області здійснюється робота в мережі загальноосвітніх
шкіл з батьками та молоддю; у місті Вишневе Київської області проводиться
активна позашкільна робота з батьками та дітьми за підтримки мерії; у місті
Василівка Запорізької області проводиться робота з батьками та педагогами
дошкільних дитячих установ, а також шкіл.
Основна мета курсу Інституту батьківства – підвищення духовності та
соціальної свідомості молодих людей по відношенню до себе, до свого
чоловіка або дружини та особливо до дітей. Ця програма здатна забезпечити
зростання авторитету батьків у сім’ї, створення більш тісних та позитивних
емоційних відносин між подружжям.
Вплив батьків на дітей величезний, а душевні, психологічні травми,
нанесені дітям, залишаться в їхній пам'яті назавжди. Вплив моделі
батьківства, успадкований від біологічних батьків, формує і впливає на
духовну, релігійну, соціальну, національно-культурну сфери нації.
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Духовний аспект. Збагачення і стан душі, морально-культурне багатство,
світогляд, цінності, психологічні чинники – усе це впливає на формування
особистості, індивідуальності і складає духовний аспект.
Релігійний аспект. Відношення до Бога, Його Слова, вищих моральних
цінностей, десяти заповідей, моральна стійкість, вихованість, релігійна
активність або пасивність. Все це є спадщиною, переданою батьками, які є
першим прикладом і образом вищих цінностей та норм.
Соціальний аспект. Соціальне становище сімей, молоді і підлітків, у
якому вони опиняються внаслідок безбатьківщини: «діти вулиці»,
наркоманія, алкогольна залежність, токсикоманія, проституція, збочення
тощо.
Національно-культурний аспект. Молодь з низьким моральним і
культурним рівнем виховання має низькі патріотичні відчуття. Це,
безумовно, впливає на рівень допризовної підготовки, підготовку фахівців,
культурних діячів, письменників, поетів, патріотів України і загалом впливає
на загальний стан здоров'я нації.
Тому що Батьківство – це процес поетапного і послідовного впливу на
особу за допомогою постійної уваги, турботи, любові й участі в житті
людини. Батьківство продовжує впливати впродовж усього етичновиховного процесу і формування особи. Батьківство – це модель, форма
взаємин і взаєморозуміння між виховуваним і вихователем. Батьківство – це
процес послідовного формування цілісності особи. Батьківство – це
комплекс заходів, ретельно спланованих дій, спрямованих на формування
системи цінностей особи, за допомогою створюваного прикладу особистих
дій, слів і вчинків. Батьківство – це відповідальність, що покладається на
кожну людину, яка ризикнула вчити, впливати або вкладати в будь-яку
людину.
Батьківство – це звітність за «продукт людської індивідуальності»; це
система цінностей, знань і світогляду, що передається від старшого
покоління до молодшого; це приклад для наслідування і метод
світопізнання. Батьківство має за основу високу морально-етичну
дисципліну, терпимість, величезну кількість знань, мудрість для ухвалення
правильних рішень, відповідальність, постійність, безумовну любов.
Безумовно, перша й основна відповідальність лягає безпосередньо на
біологічних батьків. Але легковажність, з якою багато батьків підходять до
питання виховання, низька педагогічна компетентність, хибна модель
батьківства, низький соціально-економічний рівень життя, постійне
руйнування цінностей сім’ї, зниження рівня моралі в суспільстві, зменшення
відповідальності батьків і перекладання виховної функції на плечі освітних
установ, спонукає запровадженню програми Інституту батьківства, як
інструменту роботи з батьками у сфері освіти.
Отже, постає гостра потреба визнати факт впливу батьківства та
повернути позиції захисту цінностей сім’ї, створивши умови для
систематичного вдосконалення знань у сфері відповідального батьківства та
всіляко сприяти зміцненню позицій батька у сучасній родині.
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Аналізуючи результати досліджень психосоціального стану дітей
сучасних сімей, і зокрема сімей без біологічного батька, постає необхідність
затвердження нової форми та інституції роботи з родинами.
Розглядаючи
проблему
підвищення
батьківської
педагогічної
некомпетентності, постає потреба запровадження програми у сферу освіти,
спрямованої на допомогу молодим родинам налагодити гармонійні стосунки
в сім’ях та вирішити внутрішньоособистісні конфлікти.
Враховуючи досвід та результати роботи Інституту батьківства МГО
«Асоціація сприяння розвитку національного лідерства», а також апробацію
її у сфері соціальних послуг через мережу соціальних служб при партнерстві
з МО «АГАПЕ», дана програма є інструментом роботи з батьками для
підвищення батьківської педагогічної компетентності.
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УКРАЇНА – МОВА

Крижановська Ж.М. (Дніпропетровськ)
ЕНЕРГІЯ РІДНОЇ МОВИ ТВОРИТЬ
ГРОМАДЯНИНА
У статті висвітлюється роль рідної мови у становленні громадянської
позиції молоді. Розглядається позитивний досвід діяльності Центру
вивчення української мови при Дніпропетровському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти з удосконалення знань з державної мови
для вчителів різних навчальних дисциплін та для мешканців міста.
В умовах утвердження Української держави, яка в десятилітньому віці
зробила крок у третє тисячоліття, однією з найважливіших є проблема
національної освіти, адже у всьому світі визнано, що високоякісна освіта є
підґрунтям суспільного поступу. І саме їй приділяється величезна увага у
найбільш розвинених країнах, які, попри активні інтеграційні процеси,
зберігають свою національну самобутність.
Проблеми виховання громадянської позиції висвітлено у працях
вітчизняних дослідників П.П. Кононенка, І.Д. Беха, І.А. Зязуна та ін. У своїх
працях вчені торкаються важливих проблем становлення громадянина
України, розвитку його соціальної компетентності1.
1
Див.: Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання. – К., 1998. – 80 с.; Боришевський М.Й.
Актуальні проблеми виховання в контексті гуманізації педагогічного процесу // Цінності освіти
і виховання: Наук.-метод. зб. – К., 1997. – С. 21-25; Буркова Л.В. Система оцінювання
педагогічних інновацій // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту
педагогіки АПН України, 23-24 березня 1999 р. / Редкол.: Березівська, С.П.Бондар, О.І.Бугайов
та ін; – К., 1999. – С. 89-90; Васянович Г.П. Вступ до філософії: Навч. посіб. – Львів: Норма,
2001. – 216 с.; Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті
регіону. – К.: Вид. об'єдн. «Тираж», 2005. – 380 с.; Ващенко Г. Виховання волі і характеру.
Підруч. для педагогів. – К.: Школяр, 1999. – 385 с.; Гончаренко С. Український педагогічний
словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.; Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і
гуманітаризація освіти // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 2-8; Зязюн І. Три кити нової філософії
освіти: гуманізація, індивідуалізація, інтеграція // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. –
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Мета дослідження: визначення ролі мови у становленні громадянської
позиції молоді.
Навряд чи хтось буде заперечувати, що система і зміст освіти тісно
пов'язані із суспільним життям, у гущі якого ми знаходимося сьогодні. Дехто
називає ці часи складними, а хіба будь-який період нашої історії можна
назвати простим чи легким? Хто хоч трохи знає світову історію і здатен
проводити історичні паралелі, усвідомлює, які важкі і довготривалі
випробування має пройти держава до свого самоутвердження. А Україна
тільки тоді стане самодостатньою і шанованою у світі, коли необачні
політики, котрі називають себе елітою, не мислитимуть масштабами району,
міста, регіону, де зосередилися їхні власні інтереси, а відчуватимуть
величезну відповідальність за нашу країну і за освітянську сферу зокрема.
Здається, сучасна молодь скоро забуде кольори нашого державного
прапора, бо на майданах останніми роками майорять різнобарвні знамена, як
за часів феодальної роздробленості. Студенти-«прапороносці», не
переймаючись кольором стяга, місяцями заробляють собі на прожиток,
питаючи: «Скільки? Хто платить більше?» Тільки той державний діяч стане
справжнім провідником нації, хто зможе об'єднати наш народ під єдиним
Державним прапором України.
Гірка реальність, але майже половина депутатів парламенту має відкриті
чи приховані антиукраїнські настрої. Дехто ж із них, володіючи державною
мовою, підкреслено демонструє зневагу до неї. Та хіба можуть захищати
інтереси нашої держави ті парламентарі, для кого вона і досі «так
называемая незалежная Украйна»? Саме у Верховній Раді сидять порушники
Конституції України, її 10 статті, то для кого ж вони ухвалюють закони?
Мовна проблема колами розходиться по всіх регіонах, а на зрусифікованому
сході і півдні України годі й говорити про повноправне місце державної
мови: не виконуються державна та регіональні програми функціонування та
розвитку української мови на рівні чиновницьких структур різного рангу, у
сфері освіти, науки, культури, ЗМІ.
Звичайно, не можна сказати, що за 16 років незалежності у вирішенні
мовного питання немає ніяких зрушень, але вони надто незначні, інакше
питання двомовності не було б і досі причиною політичних торгів і збурення
настроїв громадян.
Прикро усвідомлювати, що наш січеславський край – колиска козацької
вольниці – нині не стільки російськомовний регіон, як чималий простір,
окупований незграбним суржиком, який може стати засобом спілкування
покоління недорік (недоріка – людина, що не вміє чітко і зрозуміло
висловлювати свої думки). Хоча на Дніпропетровщині співвідношення шкіл
з українською і російською мовами навчання приблизно відповідає
національному складу населення нашого краю, але в українських школах
дехто з учителів продовжує викладати російською мовою або своєрідною
№ 31. – С. 74-79; Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні освіти // Освіта і
управління. – 1997. – Т. 1. – С. 30; Кремень В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації
(Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с.; Кремень В. Освіта і наука в Україні
– інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
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сумішшю двох мов, що негативно позначається на якості навчання школярів.
Виховні заходи нагадують українсько-російське мовне смикання, як і частогусто на телебаченні. Під час перерв у школах міст вчителі та їх вихованці
спілкуються переважно російською мовою. Як відомо, культура мовлення
яскраво характеризує інтелект, творчий потенціал, духовний світ педагога.
Тому на вчителів покладається важливий і відповідальний обов'язок
пропагандистів державної мови. А для цього кожен із них має усвідомити
себе у новій історичній реальності і передати світлу енергію любові до
Батьківщини, рідної культури і мови, яка неодмінно посяде належне місце у
нашому суспільстві.
У вересні минулого року за дорученням колишнього губернатора
Дніпропетровської області Дєєвої Н.М. при обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти створено Центр вивчення української
мови, методисти якого за трьома розробленими програмами проводять
щотижневі курси з удосконалення знань з державної мови для вчителів
різних навчальних дисциплін та для мешканців міста. Такі курси слід було
запровадити давно в зрусифікованих регіонах, не перекладаючи вирішення
мовного питання на плечі вчителів-ентузіастів та Всеукраїнського
товариства «Просвіта», від якого сьогодні, здається, залишилася лише назва.
До речі, у Центр вивчення української мови активно пішла молодь,
переважно старшокласники, які, готуючись до іспитів, з інтересом слухають
розповіді про маловідомі для них факти з історії української мови та
культури. На жаль, величезна кількість письмових завдань, комп'ютерні
технології витісняють живе спілкування на уроках. То як же в душах наших
вихованців акумулюватиметься енергія рідної мови, якою вони майже не
послуговуються? Тому в україномовних регіонах, де в устах молоді
повсякденно лунає живе слово наших предків, присутній дух патріотизму,
що сприяє прискоренню державотворчих процесів.
А тепер кілька слів про видавничу справу, пов'язану з освітянською
сферою. З'являються все нові словники, довідники, методичні посібники і
розробки, і не тільки з мови. Одні з них – це плід наполегливої і сумлінної
праці їхніх авторів, інші – така собі наспіх укладена, не вичитана
заробітчанська друкована продукція з великою кількістю помилок. Це
стосується і деяких шкільних підручників, і атласів, і навіть збірників
диктантів та переказів. Гадаю, треба створити спеціальну правописну
комісію з висококваліфікованих мовознавців, які давали б дозвіл на
друкування підручників і посібників для навчальних закладів. Учителю
важко пояснити школярам, чому такі слова, як Центральна рада, великий
Кобзар, Західноукраїнська республіка, свят-вечір у підручниках і збірниках
переказів, у тому числі і з підсумкової атестації, пишуться інакше, ніж в
«Українському
правописі».
Вченим-мовознавцям,
нарешті,
треба
розібратися з вертольотом, гвинтокрилом, гелікоптером, соковижималкою,
сокоробкою і сокодавильницею, міліціонером і міліціянтом, Європою і
Европою тощо.
Для нас чимось страшним є слово «цензура». На мою думку, у межах
розумного вона просто необхідна на телебаченні, адже воно має величезний
вплив на наше суспільство, особливо на молодь. Це стосується не тільки змісту
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окремих програм, а й їх мовного оформлення. Йдеться не лише про брутальні
слова, а й мову декого з ведучих, яка рясніє діалектизмами. На купленопроданих телеканалах немає місця для телепередач на зразок «Вечірня казка». У
нас на Дніпропетровщині діточки дивляться «В гостях у Дуняши», а от подібної
україномовної програми для малят немає, бо депутати міської ради виділили
додатково два мільйони гривень на розвиток російської мови, хоча добра
половина з них так і не вивчила державної. Варто було б запровадити на
популярних телеканалах яскраво оформлені і майстерно озвучені висловлювання
про рідну мову, пісню, культуру. Хай западають вони в душу нашої молоді, і
проростатиме в них любов і повага до материнського слова. Хай частіше звучить
щира, прониклива поезія на патріотичну тему з вуст поетів і акторів. Доцільно
було б систематично проводити телетурніри знавців рідного слова, нашої історії,
славетних імен наших співвітчизників для молоді різного віку. Це могли б бути
яскраві і повчальні програми. Є багато шляхів прискореного вирішення мовного
питання в Україні, але для цього необхідна постійна співпраця широкого кола
зацікавлених і відповідальних людей на різних рівнях владних структур, у тому
числі і в освіті і, звичайно, свої вітчизняні Яцики. І тоді в душах наших дітей
пульсуватиме енергія державотворців, які випромінюють любов до материнської
мови, шанують минуле, будують сучасне і з надією дивляться у майбутнє.
Отже, рідна мова є одним із важливих факторів у становленні громадянської
позиції молоді.

Панасюк Л.В. (Київ)
УКРАЇНСЬКА ТА РОСІЙСЬКА МОВИ
У ВИХОВНИХ І НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ В 90-х рр. ХХ ст.
(за матеріалами статистики)
Розглядаються особливості етнолінгвістичної ситуації в системі освіти
України періоду 90-х рр. ХХ ст., наводяться та аналізуються статистичні
матеріали щодо основних тенденцій українсько-російського білінгвізму в
дошкільних виховних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
держави та Центрального регіону.
На сьогодні в світі існує 2796 мов і близько 8000 діалектів. Мова
народжується, розвивається, змінюється зі зміною епох, а іноді вмирає, як,
наприклад, латинська. Кожна мова має свій національний дух, відображає
національну життєдіяльність, її творять не в кабінетах, а в процесі роботи та
спілкування1.
Усі проблеми розвитку нації відбиваються у проблемах розвитку мови.
Асиміляція нації, її розчинення в ядрі іншої, сильнішої нації розпочинається
саме з мовної асиміляції, і водночас початок відродження, становлення нації теж
розпочинається з відродження загальнодержавної мови.
1

Пірен М.І. Етнополітичні процеси в сучасній Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – С. 75.
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У поліетнічних державах мовна проблема завжди є одним із
конфліктогенних чинників, адже потреби державного життя вимагають
виділення якоїсь мови як мови міжнаціонального спілкування. Саме на неї
покладається головне навантаження у формуванні загальнодержавної
ідентичності, а отже, і політичної лояльності громадян.
Нині держава має змогу втілити споконвічну мету українства – надати
мові належного, державного статусу, проте, у мовному житті України
склалася ситуація, яка не задовольняє повною мірою нікого: україномовні
громадяни відчувають незадоволення тим, що реальний стан української
мови в державі не відповідає задекларованому, а росіяни та російськомовне
населення держави відчувають зниження ролі російської мови.
Загалом мовну ситуацію в Україні можна визначити як українськоросійську двомовність – проблема, що стала результатом багатовікового
нищення української культури на всіх щаблях суспільного життя (в освіті
зокрема) та може загрожувати навіть існуванню самої держави.
Мовна проблема потрапила до уваги вітчизняних науковців одразу після
проголошення незалежності України, проте як складова інших проблем, якот: етнонаціональних відносин, проблем відродження української нації,
державотворення, націєтворення, етнополітики.
Значної уваги мовній проблемі та мовній політиці в Україні надає
М.Пірен у праці “Етнополітичні процеси в сучасній Україні”, де особливу
увагу привертає аналіз мовної політики в Україні у 90-х рр. ХХ ст.
Розглядаючи останню декаду ХХ ст. авторка визначає ситуацію як
тривожну, акцентуючи увагу на тому, що ставлення до державної мови в
ЗМІ, освіті, культурі не стало таким, як це має бути в державі. Визначаючи
шляхи покращення такої ситуації, М.Пірен, як і інші дослідники, зокрема
В.Матвіїшин, А.Потьомкін, О.Овсюк зазначає, що справжнє вирішення
мовної проблеми можливе лише тоді, коли культурна, наукова, освітянська,
економічна і політична еліта рішуче перейде на позиції україномовної
свідомості1.
О.Тараненко пропонує огляд мовної ситуації в Україні з кінця 1980-х рр.
та нових тенденцій розвитку української літературної мови порівняно з
сучасним станом інших слов’янських мов, насамперед з білоруською
мовною ситуацією, зазначаючи, що як українська, так ще більшою мірою
білоруська мова в умовах колишнього СРСР при панівному становищі
російської мови мала досить скромні можливості функціонування в
соціально-державній сфері. Українська й білоруська мови визначаються
досить високим ступенем наявності слідів мови колишньої метрополії на
рівні як літературних мов, так і ще виразніше, просторіччя – у формі таких
породжень міжмовної інтерференції, як українсько-російський «суржик» і
білорусько-російська «трасянка».

1
Пірен М.І. Етнополітичні процеси в сучасній Україні. – К., 1999; Матвіїшин В. Українська
мова – найважливіший чинник національної духовності та соборності держави // Україна
соборна. – 2005. – Вип. 2. – Ч. ІІ; Українська мова: юридичний статус і проблеми застосування //
Персонал. – 2005. – № 1; Овсюк О. Поле битви – мова // Всесвіт. – 2005. – № 9.
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На думку автора, зі становленням України як самостійної держави, мовна
ситуація в країні поступово змінюється, відбувається повільне розширення
діапазону соціального функціонування української мови (звичайно, досить
нерівномірно – з диференціацією, по-перше, за сферами вживання, по-друге,
за регіонами)1.
На феномені мови, як одному з основних критеріїв формування
політичної культури та громадянських цінностей, акцентована увага у
роботах З.Гриценка та І.Магрицької. У контексті державотворення,
зазначають автори, мова може виступати і як державотворчий чинник, і як
державоруйнуючий, коли представники національних меншин через мовні
обмеження вдаються до сепаратизму2.
До політичного аспекту мовного питання звертається І.Кононов,
визначаючи проблему двомовності як політичну домінанту, що
використовується політичними силами для захисту своїх інтересів. Автор
вважає, що одержавлення мовного життя нездатне виправити реальної
асиметрії в мовному житті України, вказує на регіональний характер мовної
асиметрії – зосереджуючись на Сході та Півдні держави, російськомовний
полюс має індустріально-урбаністичний характер3.
В.Демченко, аналізуючи мовну ситуацію Півдня України, звертає увагу
на те, що державна мова залишається другою у засвоєнні після російської як
на побутовому, так і на професійному рівні4.
Активно досліджує лексичні розбіжності української та російської мов
В.Радчук, наголошуючи на тому, що сучасна мовна ситуація в Україні
характеризується взаємодією і суперництвом більше ніж двох чи навіть
трьох мовних систем: ті з них, що не набули структурної повноти й не
викристалізували викінченої норми, все-таки вже мають досить усталену
традицію, ідентифікуються носіями як свої, а головне – ними промовляє
майже весь народ країни5.
Над українською мовою, вважає В.Карпенко, – мовою, що пережила
насильницькі заборони і гоніння за царату, більшовицькі репресії і підступність
комуністичної ідеології, нависла реальна загроза виродження і загибелі у
незалежній Україні за демократичної системи – у державі проводиться
неукраїнська мовна політика, спираючись на рівень зросійщення, влада
перетворила мовну проблему в розмінну політичну монету, в елемент загравання
з Росією та т. зв. російськомовним населенням в Україні6.

1
Тараненко О.О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на
загальнослов'янському тлі) // Мовознавство. – 2003. – № 2-3.
2
Гриценко З.І. Мистецтво жити разом: світовий досвід і пошуки Україною свого
політичного обличчя. – К., 1999; Магрицкая И. Украинский язык как фактор создания
государства // Персонал. – 2005. – № 3.
3
Кононов І.Ф. Етнос. Цінності. Комунікація (Донбас в етнокультурних координатах
України). – Луганськ: Альма-матер, 2000.
4
Демченко В. Мовно-національна характеристика півдня України (діахронічний та
синхронічний аспекти) // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах. –
К., 1999.
5
Радчук В. Мова в Україні та українська мова // Урок української. – 2000 – № 9.
6
Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі. – К., 2001.
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Пропонуючи історичну ретроспективу нищення української мови,
Ю.Ковалів зазначає, що розвиток білінгвізму в Україні призвів до
формування особи-маргіналу, породженого двомовною практикою. Автор
стверджує, що наполягання на білінгвістичному принципі, поширюване
сьогодні в багатьох суспільних колах, хіба лише зовні видається
рівноправним. За його демократичною, насправді фальшивою оболонкою
постає небезпечний «троянський кінь», здатний позбавити українську мову
будь-якої онтологічної основи та перспективи, накинути зашморг Україні як
суверенній державі1.
Отож, увагою науковців охоплено чимало аспектів мовної проблеми,
проте в Україні, на жаль, відсутній систематизований аналіз проблеми
двомовності, дослідженню українсько-російського білінгвізму в країні
загалом та освіті зокрема не надавали достатньої уваги, що і визначило мету
дослідження – виокремити та розглянути головні тенденції українськоросійської двомовності в дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних
закладах
освіти
Центрального
регіону
України
порівняно
з
загальнодержавними тенденціями періоду 90-х рр. ХХ ст.
До аналізу матеріалів статистики варто підходити обережно, тому
оперуємо в основному відсотковими показниками, що дає змогу аналізувати
визначальні тенденції досліджуваних процесів, порівняти регіональні та
загальнодержавні особливості на всіх рівнях освіти України. Досліджуваний
Центральний регіон за географічним положенням це терени Вінницької,
Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської областей
України, що визначаються соціально-економічною та етномовною
строкатістю (наприклад, Вінницька та Дніпропетровська області)2.
Потрібно відзначити, що загальна чисельність дітей, які перебували у
дошкільних виховних закладах держави, за період з 1991 до 1999 рр.
зменшилась у 2 рази – з 2268,5 тис. чол. до 1054,9 тис. чол., натомість частка
дітей, які виховувались українською мовою зросла з 51% у 1991 р. до 66% у
1995р. та 76% у 1999 р., російською мовою – зменшилась з 49% у 1991 р. до
33,5% у 1995 р. та 23,5% у 1999 р.3 Загальна чисельність дітей, які
виховувались українською мовою, зменшилася з 1152,4 тис. чол. у 1991 р. до
1017,1 тис. чол. у 1995 р. та 802 тис. чол. у 1999 р., а дітей, які виховувалися
російською мовою – з 1106,6 тис. чол. зменшилася до 248,7 тис. чол., тобто у
4,5 раза.

1
Ковалів Ю. Білінгвістична трагедія людини, родини та нації в Україні // Урок української.
– 2001. – № 6.
2
Ребкало В.А., Обушний М.І., Майборода О.М. Етнонаціональні процеси в сучасній
Україні. – К., 1996. – С. 17.
3
Аналіз даних здійснено на основі матеріалів Державного комітету (Міністерства)
статистики України за 1992-1999 рр.: Мови виховання дітей в дошкільних закладах по
Республіці Крим та областях // Мережа та контингенти дошкільних закладів в Україні.
Бюлетень Міністерства статистики України. – К., 1992-2000. – С. 11-41.
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Майже до 95% за цей період збільшилася частка дітей Центрального
регіону України, які виховуються українською мовою (на початок 90-х рр. –
74).
Частка дітей, які виховувалися російською мовою, зменшилась з 1990 до
1999 рік з 26% до 5%, при зменшенні загальної чисельності дітей з 163,9 тис.
чол. у 1991 р. до 16,8 тис. чол. у 1999 р. Найбільший відсоток дітей, які
виховуються російською мовою залишається у Дніпропетровській обл., хоча
й тут він знизився з 56% у 1991 р. до 23% у 1995 р. та 17% у 1999 р. В інших
областях ця частка в 1999 р. складала близько 2%, а у Черкаській – 0,1.
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Загальна кількість учнів загальноосвітніх шкіл України
збільшувалась до 1996 р. (6839 тис. чол. у 1992 р., 6948 тис. чол. у 1996 р.) та
різко зменшилася до 6674 тис. чол. у 1999 р.(за 1991р. матеріали статистики
відсутні)1 Кількість учнів, які навчаються українською мовою, значно зросла
– з 3518,5 тис. чол. у 1992 р. до 4044 тис. чол. у 1995 р. та 4493 тис. чол. у
1999 р., відповідно, частка збільшилась з 51% до 67.
Чисельність учнів, які навчалися в Україні російською мовою,
зменшилася з 3269,5 тис. чол. у 1992 р. до 2837 тис. чол. у 1995 р. та 2119
тис. чол. у 1999 р., зменшення відсотка становило – з 48% до 32%.

1
Аналіз даних здійснено на основі матеріалів Державного комітету (Міністерства)
статистики України за 1992-1999 рр.: Мови навчання учнів денних загальноосвітніх шкіл по
Республіці Крим, областях та м. Києву // Мережа та контингенти загальноосвітніх шкіл на
початок 1992/1993-1999/2000 навч. років в Україні. Бюлетень Міністерства статистики України.
– К., 1993-2000. – С. 2-38.
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У Центральному регіоні України спостерігається аналогічна
загальноукраїнській тенденція до збільшення частки дітей, які навчаються
українською мовою: у 1992 р. – 67%, у 1995 р. – 76,2%, у 1999–2000 рр. –
86,4%. У досліджуваному регіоні слід виділити Вінницьку обл., де темпи
зростання кількості дітей, які навчаються українською мовою, є найвищими:
з 83,8% у 1992 р. до 91,5% у 1995 р. та 97% у 1999 р., а також
Дніпропетровську обл., де відсоток – найменший по регіону: 33% у 1992 р.,
46% у 1995 р. та 93% у 1999–2000 рр. (незважаючи на матеріали статистики
такий «стрибок» видається сумнівним).
Що стосується навчання російською мовою, то чисельність дітей, які
навчаються нею у загальноосвітніх школах, зменшилась з 1992 р. до 1999 р.
у Центральному регіоні у 2 рази, а частка – з 33% до 13,5%. Найвищою вона
залишається у Дніпропетровській обл., де знизилася з 67% у 1992 р. до 37%
у 1999 р. Найнижчий показник у Вінницькій обл. – 1992 р. 16% у р. та у
1999–2000рр. 30%.
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Суттєві зміни у впровадженні державної мови відбулися у вищих
навчальних закладах.
Внаслідок складної соціально-економічної та демографічної ситуації в
країні, на початку 90-х рр. спостерігається зменшення кількості студентів,
які поступили на навчання в 1992–1994 рр. з 855,8 тис. чол. у 1992 р. до
829 тис. чол. у 1993 р. Незважаючи на це, частка студентів, які навчаються
українською мовою, збільшилась з 37% до 44%, російською мовою –
зменшилася відповідно з 63% до 56% (за 1991р. матеріали статистики
відсутні)1.
Аналіз статистичних матеріалів за ІІ пол. 90-х рр. ХХ ст. свідчить про
збільшення кількості студентів у навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів
акредитації з 888,5 тис. чол. у 1994 р. до 1210 тис. чол. у 1999 р. або на 36%.
У період з 1994 по 1999рр. відмічається тенденція до збільшення числа
студентів, які навчаються українською мовою з 47% до 65,5% (418 тис. чол.
у 1994 р. та 794 тис. чол. у 1999 р.). Відповідно зменшувалася кількість
1
Аналіз даних здійснено на основі матеріалів Державного комітету (Міністерства)
статистики України за 1992-1999 рр.: Розподіл студентів вищих учбових закладів за мовами
навчання по Республіці Крим і областях на початок 1992/1993-1999/2000 навчального року //
Мережа та контингенти вищих учбових закладів на початок 1992/1993 навчального року.
Бюлетень Міністерства статистики України. – К., 1993-2000. – С. 14-32.
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студентів, які навчаються російською мовою з 53% до 34,5% (з 469,8 тис.
чол. до 415,9 тис. чол.).
Розподіл студентів вищих навчальних закладів
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Частка студентів навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації у
Центральному регіоні, які навчалися українською мовою, зросла з 60% у
1992 р. до 82% у 1999 р.
Найнижчі показники зростання у Дніпропетровській обл.: 14% у 1992 р.,
32% у 1995 р. та 47% у 1999 р.; дещо кращими вони є у Полтавській – 46%,
68% та 77% відповідно. Найкращих показників (за матеріалами державної
статистики) досягла Черкаська обл. – з 90% у 1992 р. до 98,8% у 1999 р.
Що стосується частки студентів, які навчалися російською мовою у
навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Центру держави, то вона
зменшилася з 40% до 18% за 90-ті рр. ХХ ст. Найвищим показник
залишається у Дніпропетровській обл.: 86% у 1992 р., 67% у 1995 р. та 53% у
1999 р. У Полтавській: 54% у 1992 р., 31% у 1995 р. та 23% у 1999 р.
Найбільших змін досягла Вінницька обл.: з 39% у 1992 р. до 2,5% у 1999 р.
Найнижчий відсоток зберігається у Черкаській обл.: 9,7% у 1992 р. та 1,2% у
1999 р.
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Отже, розглянутий матеріал дає можливість перейти до порівняння
загальних тенденцій функціонування української та російської мов у
дошкільних виховних, середніх та вищих навчальних закладах освіти
України та Центрального регіону держави.
На початку 90-х рр. державною мовою виховувалося 59% дошкільнят
України, навчалося 51% школярів та 37% студентів. На 1995 рік.
досліджувані показники збільшилися до 66%, 60% та 51% відповідно. До
кінця десятиліття тенденція до збільшення викладання державною мовою
сягнула 76% дошкільнят, 67% школярів та близько 66% студентів.
Потрібно звернути увагу на порівняно невисокі загальнодержавні
відсоткові показники, лише до кінця десятиліття ситуація покращується.
Найвищим відсотком відзначаються дошкільні заклади держави, але на тлі
катастрофічного зменшення загальної кількості дошкільнят ця тенденція
втрачає свою яскравість. Дещо меншими, але стабільнішими є тенденції
щодо впровадження викладання державною мовою у середній школі,
натомість стрімкою динамікою зростання відзначаються вищі навчальні
заклади України.
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Тенденції щодо функціонування російської мови викладання
характеризуються зворотними процесами – загальним зменшенням
викладання на всіх щаблях освіти. Розглядаючи досліджувані процеси, слід
виділити дошкільні та вищі навчальні заклади освіти України, де
функціонування російської мови скоротилося майже вдвічі: у дошкільних
закладах з 41% у 1992 р. до 23% у 1999 р., а у вишах – з 63% до 34%
відповідно. Викладання російською мовою у середній школі зменшилося з
48% до 32% за останню декаду ХХ ст. Також слід відзначити найменший
відсоток виховання російською мовою у дошкільних закладах та стрімку
динаміку досліджуваних процесів у вищих навчальних закладах освіти
України.
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Центральний регіон України відзначається досить високими показниками
використання державної мови в освіті. На початку 90-х рр. 87,4%
дошкільнят, 66,8% учнів середніх закладів освіти та 59,8% студентів
навчалися українською мовою. До 1995 р. показники дещо підвищилися
(94,1, 76,2, 70,9% відповідно), а до 1999р. стабілізувалися на рівні 95% для
дошкільних закладів, 86% середньої та 82% вищої школи Центру України.
Статистичні матеріали доводять, що за динамікою зростання та
загальним показником відсоток викладання державною мовою у вищій
школі Центрального регіону в 90-х рр. менший, ніж у дошкільних та
середніх закладах освіти, проте зберігається загальна тенденція до
збільшення протягом другої половини десятиліття ХХ ст.
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Центр - контингент вищих навчальних закладів з українською мовою навчання

Обсяг використання російської мови в освіті Центрального регіону
значно менший ніж у державі загалом – у дошкільних закладах 12,6%, у
середній школі – 33%, вищій – 40% – за матеріалами статистики на 1992 р.
Особливістю викладання російською мовою у Центрі України є значно
менший відсоток виховання російською мовою у дошкільних виховних
закладах порівняно з середньою та вищою школою, який зберігається
впродовж десятиліття.
За останню декаду ХХ ст. досліджувані показники значно зменшилися: у
1995 р. – 5,9, 23,8% та 29% відповідно, у 1999 р. – 5, 4%; 13,6%, близько 17%
відповідно.
Можемо констатувати, що обсяги використання російської мови в
закладах освіти Центрального регіону України скоротилися за період 1992–
1999 рр. вдвічі для дошкільних закладів, у 2,5 раза для загальноосвітніх та
вдвічі для вищих навчальних закладів регіону. Найбільш динамічно
досліджувані процеси проходять у середній та вищій школі регіону.
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Аналізуючи загальнодержавні процеси впровадження української мови в
освіту з аналогічними у Центральному регіоні потрібно відзначити, що на
початку 90-х рр. рівень використання державної мови у дошкільних закладах
освіти Центру перевищував загальнодержавний удвічі, у загальноосвітніх
закладах – у 1,4; а у вищих – у 1,6 раза. До кінця десятиріччя ці показники дещо
змінилися: 1,3 раза для дошкільних установ, середніх шкіл та вищих навчальних
закладів. Отже, загальнодержавні процеси впровадження української мови дещо
«наздогнали» Центральний регіон, що не може не тішити.

Порівнюючи аналогічні тенденції щодо функціонування російської мови
в дошкільних виховних, середніх та вищих навчальних закладах освіти
України та Центрального регіону держави потрібно зазначити, що в 1992 р. у
дошкільних закладах освіти Центру України російська мова
використовувалась утричі, у середній школі – у 1,4 раза, у вищій – у 1,6 раза
менше порівняно із загальнодержавним рівнем. На кінець десятиліття
збільшення складало: для дошкільних закладів освіти – вчетверо, для
середньої та вищої школи – вдвічі.
Отже, незважаючи на кількісні та етномовні відмінності складових
регіону, для порівняння – Вінницька та Дніпропетровська області разюче
відрізняються за показниками – загалом розглянуті тенденції дають змогу
визначити позитивний розвиток освіти в Центрі України до впровадження
державної мови, висловити сподівання щодо активнішого запровадження
української мови на сході Центрального регіону.
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Коваленко С.М. (Сміла)
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ
ЯК НАЦІЄТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ
УКРАЇНОЗНАВСТВА: ДИДАКТОПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
У статті з’ясовується дидакто-перекладознавчий аспект фразеології у
контексті націєтворчих завдань українознавства. Автор переконаний, що
фраземи виступають яскравим виражальним засобом мовного мистецтва,
акумулюють знання про суспільство й природу, дають змогу побачити за
ними початки української національної культури, засвідчують тісний
зв’язок з матеріальним і духовним життям народу.
Питання фразеології у сучасній лінгвістиці привертають усе більшу й
більшу увагу науковців. Активно досліджується різний фразеологічний
матеріал, поглиблюються обґрунтування ряду важливих теоретичних
положень насамперед пов’язаних з основними ознаками фразеологізмів,
принципами систематизації, встановленням спільних і відмінних рис між
фразеологічними й іншими одиницями мови, аналізуються семантичні,
структурно-граматичні та стилістичні особливості фразеологічних зворотів,
розробляються питання етимологізації фразеологізмів.
Проте не можна стверджувати, що сьогодні вже достатньо з’ясовані
природа фразеологізмів та особливості їх становлення й функціонування, а
також семантика та походження / етимологія.
Фразеологізми як номінативні одиниці мови є продуктом культурногносеологічної здатності етносу фіксувати як стереотипне, власне,
антропометричне відношення до об’єктивного світу, що з часом
перетворюється на прототипове в етносвідомості. Психологічним підґрунтям
фразеологічної стереотипізації є головне прагнення людини вилучити з
наявної ситуації все, що в ній є корисного, і відкласти про запас у вигляді
рухливої звички вироблену в такому випадку реакцію, щоб використати її в
ситуаціях того самого типу1. Стереотипи поведінки етносу представлені в
його культурі, традиціях, звичаях тощо, а вербалізовані, зокрема, у мовній
фразеосистемі.
Теоретичне вивчення фразеології як форми фіксації досвіду етносу
пов’язане з пошуком відповідей на різні запитання. У мовознавчих працях
об’єктом уваги є семантико-синтаксична структура висловлювання, його
лексичні,
граматичні,
стилістичні
особливості.
Серед
проблем
загальномовознавчого характеру, висвітлених у літературі лише
фрагментарно, – співвідношення між висловлюванням і текстом,
комунікативні витоки й характер функціонування в тексті, зв’язок афоризму

1

Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. – М., 1992. – Т. 1. – С. 265.
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з іншими видами текстів, засоби сприймання та процес осмислення
фразеологічних висловів тощо.
У літературознавстві через фразеологічні зразки вивчають і
характеристику традицій, розмежування афоризмів за типами структур,
досліджують різницю між афоризмами та іншими літературними жанрами.
Предметом дослідження історичної етнофразеології, яка описує історичні
“корені” фразеологізмів, а також країнознавства стала й культурнонаціональна своєрідність фразеологізмів, що співвідноситься з певними
образами, асоціюється з матеріальною культурою або історичними подіями.
Відзначаючи кумулятивну роль слова, його своєрідну історичну “пам’ять”,
учені зазначають, що тільки еталонне і стереотипне в досвіді народу,
пов’язане з його культурними традиціями, і тим самим – загальнозрозуміле
для носіїв мови могло лягти в основу мовного знака. Мова зберігає і передає
з покоління в покоління лише ті фразеологізми, які прямо або
опосередковано співвідносяться з еталонами, стереотипами національної
культури як матеріальної, так і духовної: виступаючи в ролі експонентів
культурних знаків, фразеологізми не лише зберігають пам’ять про образну
мотивованість значення, разом з нею й про мотиви вибору образу, а й
відтворюють з покоління в покоління, “нав’язують” відтворене в їх
культурних конотаціях світорозуміння носія мови, тому без досліджень
культурологічного компонента фразеологічного складу мови неможливо
створити повне уявлення про культурно-національний менталітет.
Проблеми лінгвістів, літературознавців, етнографів не обходять і
дидактів, які розглядають різні способи використання фразеологічного
фонду в навчальному процесі, оскільки це нерозривно пов’язано з пізнанням
історії народу. Отже, йдеться про поєднання лінгвістичних і країнознавчих
цілей навчання. Залучаючи фразеологічний фонд до навчального процecy з
мови, врахуємо, що під фразеологізмом, фразеологічною одиницею
дослідники розуміють відносно постійне, відтворюване експресивне
поєднання лексем, що мають (як правило) цілісне значення, й у навчальнометодичних цілях терміни “фразеологізм”, “фразеологічний зворот”,
“фразеологічна одиниця” тощо, навколо яких точаться суперечки лінгвістів,
у межах цієї статті будемо вважати синонімічними, оскільки принципи
роботи з ними в навчальному процесі мають багато спільного.
Країнознавча цінність фразеологізмів як мовних знаків культури
складається з кількох чинників, які національну культуру відбивають:
1) комплексно, усіма своїми ідіоматичними значеннями; 2) одиницями свого
складу; 3) своїми прототипами, відтворюють звичаї, традиції, деталі побуту
й культури.
Засвоєння мови традиційно передбачає знайомство з таким національнокультурним прошарком, як фразеологія. А це потребує звернень до
кумулятивної функції мови, презентації культурного компонента, який став
накопичувачем позамовної інформації впродовж значного часу розвитку
соціуму. Йдеться не просто про культуру, а й про характерні мовні засоби,
котрі цю культуру відтворюють. Так формується культурна пам’ять носіїв
мови й розширюються обрії світобачення при вивченні чужої мови.
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При вивченні мови як іноземної на початковому етапі варто
якнайповніше використовувати ті фразеологічні еквіваленти, які близькі між
собою і в етнокультурному розумінні, і в структурно-типологічному плані.
Подібні аналогії сприяють розумінню специфічного мислення кожного
мовного колективу, полегшують сприйняття мовних знаків іншої культури,
оскільки утворення таких знаків залежить від низки причин національного
характеру. Проте слід ураховувати: не завжди значення виразу, що на
перший погляд сприймається як аналогічний, викликає відповідні реакції в
носія іншої культури. Так, відомий німецький фразеологізм “як масло на
голові” пов’язаний із старовинним звичаєм носити на голові кошик з крамом
або харчами. Жінку, що поклала у кошик масло і в спекотний день
затрималася на сонці, чекала неприємність: масло могло розтопитися і
потекти по голові, по шиї... Іноді торговки маслом, щоб одержати прибуток,
примішували до масла дешевші жири. Якщо це розкривалося, то у Франції,
наприклад, таких жінок прилюдно карали: з маслом на голові їх виставляли
на сонце. Через деякий час фігура мала, звичайно, жалюгідний вигляд і
ставала посміховищем для всіх. У носіїв української мови образ
розтопленого масла на голові не викликає асоціацій з великою
неприємністю, бо таких звичаїв наш народ не мав.
Фразеологічні одиниці (далі – ФО) доносять голос старожитніх писаних
пам’яток, колишній світ воїна й мирного орача, мисливця і статечного
пастуха, їхні звичаї, обряди, забобони, побут. Подані за певними, хоча б
основними, ідеографічними розрядами, ФО віддзеркалюють різні сторони
народного буття1.
1. Давній побут, трудові процеси селянського життя: волам хвости
крутити, не на ярмарок, а з ярмарку, моркву скромадити, брати ноги на
плечі, повертати голоблі, нарубати дров, межу переорати, ні в тин ні в
ворота, з-під землі дістати, вітром обгороджений, в ступі не влучиш,
варити воду з кого, пишатися як порося на орчику, крутити мотузи,
передати куті меду, кинути під лаву, морщити постоли.
2. Історичні події, факти життя: загинути як швед під Полтавою,
Мамаєве побоїще, як Мамай воював, вольний козак, хоч куди козак, крик мов
підступає орда, заголити в солдати, сідати в чужі сани, заливати за шкуру
сала, накрити мокрим рядном, шпильки заганяти, прикувати до ганебного
стовпа.
3. Рослинний і тваринний світ: тремтіти як осиковий лист, дівчина
як верба, здоровий як дуб, обібрати як липку, не ликом шитий, у три
березини потягати, хоч трава не рости; як з гуски вода, як мокра курка,
брати бика за роги, годувати раків, туди, де козам роги правлять, ловити
метелики, ловити окуні носом, казитися з жиру, присохне, як на собаці.
4. Соціальні відносини: нам батьківщини не ділити, відрізаний окраєць
від хліба, невістка – чужа кістка, по синку шапка, сова не приведе сокола,
кланятися в ноги, як на сповіді, ні роду ні племені, гнути спину перед ким,
1
Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. / Укладачі: Л. Паламарчук,
В. Винник, В. Білоноженко та ін. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1999. – Кн. 1-2.
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ламати шапку, на злодієві шапка горить, на всю губу, лишити з носом,
жити на віру, загребти як собаку, пасти задніх, натягати на копил,
набивати ціну, слабкий на втори, очки втирати, собак дражнити.
5. Духовна культура: заучувати аз та буки, читати глаголи, від дошки
до дошки, історія з географією, ні на йоту, буки-барабан-башта, стояти
фертом, брати рушники, засилати старостів, пришивати квітку, грати
весілля, покуштувати гарбуза, зав’язати дорогу, побила б тебе свята
земля!, бодай їх слід запав, народитися в сорочці, голодна воля, підкова на
щастя, понеділок важкий день, украдене щастя, свинська конституція,
досвітні вогні.
6. Фольклор: ні в казці сказать, ні пером описать, казка про сірого
(солом’яного) бичка, хатка на курячій ніжці (лапці), тридев’яте царство,
тридесяте королівство, красна дівиця, залишити ріжки та ніжки, за царя
Хмеля (Томка, Панька), летіти нижче неба, вище землі, під меч пустити,
накласти головою, ні слуху ні духу, молочні ріки та киселеві береги.
Із безодні часів дійшов до нас вислів “справляти колодія”. Вітчизняні
лінгвісти В. М. Русанівський та С. Я. Єрмоленко вважають, що звичай, на
основі якого й постав зворот, сягає, мабуть, аж дохристиянських часів.
Неодруженому парубкові дівчина прив’язує до руки або до ноги шматок
дерева, переважно качалку, ніби покарання за те, що вчасно не одружився.
Це називалося в’язати колодку. Парубок мав цю колодку волочити, доки не
дасть відчепного. Звідси й справляти колодія – “бенкетувати на одержані
гроші за відчеплену колодку”: “Ти не моя, дівчино молодая!.. За личко гарне
Справляє хтось колодія”1.
Дуже шанувалася троїста музика (троїсті музики), до якої звичайно
входили три інструменти: скрипка, цимбали та бубон. Улюблена розвага
молоді опоетизована майже всіма майстрами красного письменства.
Наприклад: “По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все
село...”2; “Ой гоп чики-чики! Та червоні черевики, Та троїсті музики, – Од
віку до віку Я любила б чоловіка”3.
Зате для дітей не було нічого кращого за хліб від зайця, окрайчик від
зайчика; “Аж пахне борошном, аж тим окрайцем, що од зайця... зайчика”4.
Особливе місце в житті селянина посідала піч, яка стояла зразу ж біля
порога (пор. танцювати від пічки, до пічки “з самого початку”) і займала
разом із припічком і запічком майже четверту частину всієї хати. Піч
обігрівала, в ній готували страву, на ній спали, лікувалися, сушили збіжжя.
Вона уособлювала затишок (білоруси говорять: няма лепшай рэчы, як дома
на печы), дім, домашнє вогнище. Із піччю пов’язувалися різні обряди, звичаї,
повір’я, вона користувалася особливою повагою. Сказав би, так піч у хаті...
Перш ніж сказати щось, оглядалися на піч. Вираз “колупати піч” означає

1

Руданський С.В. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – С. 18.
Непочаті рудники: Твори І. С. Нечуя-Левицького: Навч. посіб.: В 2 кн. / Упоряд., передм. і
комент. Ярмиша Ю. Ф. – К.: Грамота, 2003. – Кн. 1. – С. 223.
3
Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: Дніпро, 1974. – С. 59.
4
Олійник Б.І. Поезії. – К.: Дніпро, 1986. – С. 13.
2
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“скромничати, соромитися” – у згоді з тим, як мала вести себе молода, пор.
мов засватана дівка1.
Багата гама конотацій ФО зі словом рушник тепер уже залишається
прихованою, особливо для юних читачів, а колись без нього не обходилися
численні обряди, особливо при заручинах і на весіллі. “А дівчата лицялися і
рушники дбали”, – читаємо в Т. Г. Шевченка, тобто упадали за кимось і
готувалися заміж. Брати рушники – “свататися”, подавати рушники –
“згоджуватися на одруження”: “Одного дня старости обміняли хліб, а
другого дня Нимидора й рушники подавала”2. І коли Наталка порушила цей
звичай, то возний не проминув налякати стару Терпелиху, “понеже рушники
і шовкова хустка доказательства... согласія”3. Повернутися з рушниками (а
ними перев’язували старостів) – “отримати згоду дівчини”, стати на
рушничок – “взяти шлюб”4.
Донесення національно-культурної семантики фразеологічного фону –
предмет лінгвокраїнознавчого викладання мови, де країнознавчі реалії є
невід’ємною частиною кумулятивної компетенції. Принципи семантизації
при лінгвокраїнознавчому підході певною мірою спільні з роботою над
словом, словосполученням, терміном. При вивченні мови представниками
інших культур мова засвоюється не лише як новий код – засіб вираження
думок, а й виступає джерелом відомостей про національну культуру народу
– її носія.
Кожна лексема викликає в свідомості носія мови сукупність певних
знань, що тяжіють до конкретного слова. Тому навіть, здавалося б,
еквівалентні слова двох мов з точки зору лексичних понять можуть
різнитися між собою.
Навчаючи мови як нерідної, слід особливу увагу звертати на
фразеологізми, що містять у своїй семантиці національно-культурний
компонент і можуть відігравати пізнавальну роль при ознайомленні з
національною культурою та історією, відтвореними засобами фразеології.
У фразеологічному фонді побутового походження, наприклад,
трапляються найменування традиційного українського побуту, антропоніми,
зооніми, фітоніми, історичні назви, символіка кольору й деяких понять,
моральні уявлення, деталі й продукти традиційного харчування тощо.
Подекуди прототипи фразеологізмів відтворюють зовнішній вигляд людини,
її одяг, взуття, подробиці повсякденного селянського побуту, народні
прикмети, звичаї, традиції. Як знак національної культури національнокультурний компонент фразеологізму в аудиторії носіїв іншої культури
потребує коментування:
1) національних компонентів безеквівалентної лексики;
2) походження;
1

Грінченко Б.Д. Твори. – К., 1989. – С. 17.
Непочаті рудники: Твори І. С. Нечуя-Левицького: Навч. посіб.: В 2 кн. / Упоряд., передм. і
комент. Ю.Ф. Ярмиша. – К.: Грамота, 2003. – Кн. 1. – С. 211.
3
Котляревський І.П. Вибране. – Харків: Прапор, 1980. – С. 41.
4
Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. / Укладачі: Л. Паламарчук,
В. Винник, В. Білоноженко та ін. – 2-ге вид. – К.: Наукова думка, 1999. – Кн. 1-2. – С. 40.
2

295

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

3) сфери вжитку;
4) використання у конкретному контексті.
Зіставляючи за значенням українську фразеологію з мовними
відповідниками різних культур, слід звертати увагу на спільне й відмінне в
образності фразеологічних одиниць, в основі чого лежить національна
своєрідність. Сам
об’єктивний факт існування
етнокультурних
фразеологічних паралелей, котрі можуть охоплювати не лише тією чи іншою
мірою споріднені і в культурному відношенні постійно контактуючі мови, а
й мови зовсім неспоріднені, дуже далекі одна від однієї в структурному
відношенні, що не мали в минулому тісних етнокультурних контактів,
свідчить про спільність законів мислення різних народів. Наявність таких
паралелей наочно підтверджує присутність певної тенденції і тісного
взаємозв’язку й взаємообумовленості розвитку мови та культури кожного
окремого народу. Досить простежити це на паралелях, об’єднаних ознакою
“ніколи”: цього ніколи не буде, цього не може бути ніколи. Так, український
фразеологізм “коли / як рак у полі свисне” має відповідники в різних мовах:
“когда рак на горе свистнет” – у російській, “коли хвіст верблюда достане
землі” – в узбецькій, “коли хвіст верблюда досягне землі, а кози – неба” – у
казахській, “коли хвіст верблюда досягне землі, а роги гірського козла –
неба” – у монгольській. Цей приклад свідчить про те, що наявність у мовах
світу етнокультурних паралелей – об’єктивний факт, що відтворює
своєрідність розвитку національних мов і культур у їх взаємній
обумовленості.
Серед безеквівалентних фразеологізмів побутового походження особливе
місце належить фразеологізмам-антропонімам. Навіть у близькоспоріднених
мовах власні імена не завжди передаються тим (або навіть і іншим)
антропонімом, оскільки ім’я часто є носієм певного національного
характеру. Порівняймо: Бідному Савці нема долі ні на печі, ні на лавці (укр.)
/ На бедного Макара все шишки валятся (рос.). Власні імена є виразником
позитивного або негативного ставлення до людини, її оточення.
Ставлячи за мету вироблення мовного відчуття, звичку мислити мовою,
що вивчається, привчаючи користуватися новим мовним кодом свідомо,
викладач має прагнути того, щоб реакція учня чи студента на мовні одиниці
максимально наближалася до того рівня, яким володіють носії мови.
Фразеологізми, як засоби образно-емоційної культурної пам’яті,
формують мовну, країнознавчу, комунікативну компетенції в процесі
вивчення мови. В аудиторії носіїв інших культур робота з ними може бути
найрізноманітнішою. От лише кілька можливих вправ для активізації
мовлення з використанням фразеологічного фонду:
1. Перекладіть фразеологізм рідною мовою. Скажіть, чи є у фольклорі
вашого народу його відповідник за значенням.
2. Поясніть розходження українського фразеологізму з його
відповідником за значенням.
3. Згрупуйте подані фразеологізми в синонімічні гнізда. Аргументуйте
свій вибір.
4. Доберіть до поданих фразеологізмів синоніми або антоніми.
Прокоментуйте свій вибір.
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5. Складіть речення з поданими фразеологічними синонімами.
6. Визначте можливе джерело походження поданих фразеологізмів.
7. Доберіть до дієслівно-іменникового словосполучення фразеологізм,
близький за значенням. Аргументуйте свої дії.
Таким чином, фразеологічна одиниця представляє собою діалектично
суперечливу єдність, де нарізно оформлений словокомплекс маніфестує
певну змістову цілісність, що постає внаслідок метафоризації компонентів.
Фразеоконструкції постають на базі словосполучень та речень, проте в
багатьох розрядах усталених виразів відчутна домінуюча фразотворча дія
окремих елементів, якими виступають, зокрема, компоненти з меншою
деактуалізацією, слова-символи, актуальні лексеми.
Поява фразеологізмів зумовлена потребою дати конкретну й образноемоційну оцінку предметам, які мають уже словесну назву. Фразеологія
виростає з лексикології і тисячами ниток пов’язується з останньою, що
виявляється в конструюванні плану вираження, системних зв’язках,
семантико-структурних взаємопереходах.
За висловом Л.В. Щерби, наша мовна скарбниця сповнена всіляких
готових думок, готових шаблонів, фраз, образів та зворотів, які також є
багатим запасом матеріалів для новотворчості, для вираження нових думок і
почуттів. У процесі функціонування фразеологізми з часом можуть
оновлюватися, набувати нових значень, давати життя новому вислову,
контамінуватися, а також трансформуватися під пером майстрів слова.
Виступаючи яскравим виражальним засобом мовного мистецтва, фраземи в
той же час акумулюють знання про суспільство й природу, дають змогу
побачити за ними початки української національної культури, засвідчують
тісний зв’язок з матеріальним і духовним життям народу.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Чирков О.А. (Київ)
ЗВУКОВА КНИГА – НОВІТНЯ
ДІЛЯНКА НА КОНКУРЕНТНОМУ
ПОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
З РОСІЙСЬКОЮ
У статті наведено спостереження автора за розвитком звукової книги
українською мовою у сучасній конкурентній ситуації між українською і
російською культурами. Формування і розвиток національного ринку
звукової книги дають підстави вважати, що українці мають можливість
похитнути панування російської духовності на ділянці звукової книги в
Україні.
У часи відсутності в українців суверенітету (зокрема в умовах російської
імперії та СССР) українці не мали жодного шансу домогтися вільної
конкуренції з росіянами у сфері духовної культури і були приречені на повне
зросійщення в усіх сферах буття. Напередодні розпаду СССР російська
культура побутувала в середовищі етнічних українців у обсязі не меншому,
ніж українська. А в певних регіонах України відбулося перекультурення
більшої частини територіальних етнічних груп українців, насамперед у
великих містах, де завдяки імміграційному допливу утворилися кількісно
великі домішки етнічних росіян. Важливо, що саме в нових сферах
культурного життя, пов’язаних з новими технологіями, українська культура
поступалася російській за обсягом функціонування в УССРівському
суспільстві найбільше.
Під час розпаду СССР та в умовах незалежності України в українців
з’явилися можливості для вільного розвитку власної культури і для
прийняття політичних рішень, відповідних загрозливій ситуації у сфері
духовної культури. У цей же історичний період в Україні зароджувалися й
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бурхливо розвивалися нові сегменти ринку духовної культури, зумовлені
науково-технічним прогресом, інформатизацією та глобалізацією. Один з
таких новітніх сегментів утворився завдяки появі звукової форми
електронної книги – звукокниги (аудіокниги, книги вголос).
Багато українознавців, зокрема істориків, помилково вважають, що
новітні явища буття українства не можуть бути предметом наукового
українознавчого вивчення. Поява нового явища української культури
потребує наукового осмислення та певної практичної реакції з боку
громадян і всіх зацікавлених соціальних інститутів. 16 січня 2008 р. у
Науково-дослідному інституті українознавства МОН України відбувся
круглий стіл на тему: «Звукова книга – новітнє явище української культури».
В його роботі активну участь взяв автор даної статті, прагнучи спонукати
колег до українознавчого осмислення цього явища, до споживання й
популяризації «українськомовної» звукової книги.
У статтях, опублікованих у журналах «Українознавство» та
«Телерадіокурє'р»1, уже висвітлювалися обставини появи й розвитку
української звукової книги. У даній статті звукову книгу українською мовою
розглянуто в площині конкуренції на українському ринку з
«російськомовною». Чи скористалися українці новими можливостями для
панування українського духовного продукту на національному ринку
звукокниг?
Розглядаючи конкурентну боротьбу між українською й російською
культурами на ділянці звукової книги треба зважати на деякі надто важливі,
визначальні для сучасного розвитку українства обставини.
1. Конкуренція відбувається лише на території України, всередині
українського соціуму. Функціонування української духовної культури
всередині Росії та її поширення з України в Росію є надто кволими, щоб
створювати там хоч найменшу конкуренцію російській.
2. Сучасний стан розвитку цих двох культур принципово відрізняється –
українська культура поступається російській за більшістю критеріїв
розвитку в планетарному вимірі й за багатьма найважливішими показниками
в межах українського суспільства (через різні, нерівноправні суспільноісторичні умови розвитку, що існували впродовж тривалого часу – кількох
століть, коли російська культура живилася великою мірою коштом
української).
3. Новітні світові тенденції розвитку культури в росіян проявлялися в
недавньому минулому і проявляються сьогодні швидше, ніж в українців. А
російська етнічна група в Україні назагал має вищий рівень культурної
рухливості, ніж росіяни Росії.

1
Див.: Чирков О. Що дасть українцям звукова книга (книга вголос) – новітнє явище
української культури? (З приводу поширення так званих «аудіокниг» українською мовою) //
Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 322-325; № 2. – С. 363-364; Те саме за адресами –
http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1103 (початок статті), http://www.ualogos.kiev.ua
/toprint.html?id=962 (закінчення статті); Чирков О. Звукова книга українською мовою – новітнє
явище української культури // Телерадіокур’єр. – 2007. – № 4 (55). – С. 65-68.
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4. Соціокультурні групи української людності, які спрямовані на
вироблення/споживання винятково українського чи винятково російського
культурного продукту, сумарно становлять не більше половини сучасної
української нації. Більшість же української людності складається з різною
мірою двокультурних громадян.
5. Російська держава дбає про панування російської культури не лише в
межах Російської Федерації, а й на теренах колишніх російських колоній,
зокрема в Україні. Українська держава не має стрункої стратегії в цій галузі.
Серед керівників держави більшу частку становлять такі, що сприяють
послабленню позицій української культури в Україні, або байдужі до цієї
проблеми.
6. У сучасних умовах незалежної України в українців є реальна
можливість у демократичний спосіб докорінно змінити ситуацію, або
принаймні підготувати надійний ґрунт для такої зміни в близькому
майбутньому, у процесі зміни поколінь.
Сучасна цивілізація швидко здобуває нові можливості для поширення
інформації, зокрема результатів словесної творчості, про які старші
покоління навіть не мріяли. Кишеньковий МР3-програвач зазвичай містить
накопичувач 1-3 ГБ інформації, важить без батареї близько 30-50 грамів і за
розмірами зіставний з коробкою сірників. Властивості МР3-програвача має
низка сучасних моделей мобільного телефона. Тепер звичайна людина, якщо
забажає, може слухати радіопередачі чи придбану записану звукову
інформацію у будь-який зручний для неї час, суміщаючи це з іншими
справами.
В англомовних країнах та в окремих країнах Європи звукова книга
набула популярності в ІІ пол. 1990-х рр. Ринок звукокниги почав швидко
збільшуватися завдяки переходу виробників з аудіокасети й CD Audio на CD
MP3 (з появою цього формату). Адже потенційними споживачами стали
сотні мільйонів користувачів персональних комп’ютерів. З ПК файли МР3
легко відправляються на будь-який інший пристрій, що відтворює файли
цього формату.
Ідея звукозапису читаних творів красної словесності чи їх фрагментів –
не нова. Тільки-но з’явилася технічна можливість звукозапису, одразу
почали пробувати записувати майстрів художнього слова. Попередниць
сучасної української звукової книги видавали спочатку на платівках, згодом
на магнітофонних касетах. Міністерство культури СССР, за допомогою
партійних та інших спеціальних «органів», керувало випуском грамплатівок
із музично-словесними творами для дітей. Звісно, майже всі вони звучали
російською мовою, проте певна частка, призначена для продажу в УССР,
записувалася українською мовою. Серед них, наприклад, були такі:
М. Степаненко. Росте в лісі берізка; М. Сільванський. Кіт-хвостун, Їжачок і
соловейко; Українські народні казки – Коза-Дереза, Про котика Мурлотика і
півника Петрусика1.
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Коли московський контроль у сфері культури зник, в Україні швидко
з’явилися звукозаписи літературних творів для дітей, що програвалися на
касетних магнітофонах, зокрема:
1) «Студія Лева» випустила у Львові Казки Івана Франка та дитячі
співанки В. Морозова (казки: Вовк Війтом, Три міхи хитрощів, Заєць і Їжак,
Фарбований лис читала Є. Цаповська);
2) «Аудіо Україна» 1991 р. випустила Українські народні казки (Сонце,
Мороз і Вітер, Порпаються в поросі, Сильніший за силу, Їжак та Заєць, Як
квітень до Березня в гості їздив, Хліб і золото, Курочка Ряба, Рукавичка,
Казка про Котика та Півника, Лебідь, Щука і Рак. Читали: М. Шутько,
Л. Логійко, Л. Томашевська, В. Довжик, В. Обручев);
3) 1994 р. київське «Видавництво Івана Малковича “А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА”» представило читачам-слухачам комплект із книжки та касети
(записаної на львівській студії «Мелос») «Улюблені вірші» (вірші
українських, англійських, французьких, німецьких, шведських, польських та
інших поетів світу читали: Б. Бенюк, В. Мазур, Л. Борковська, Н. Наум,
Т. Малкович)1.
Потяг до якісної звукової продукції українською мовою для дітей був у
постсовєтському українському суспільстві величезний. Проте потенційні
споживачі в умовах розпалу економічної кризи (1992–1994) віддавали
перевагу харчам та одягу, до того ж – у 1990-х рр. відбувався перехід
українського споживача звукової продукції з магнітної стрічки на диск (а
пропозиції не було). Ця та подібна продукція була певною відповіддю
свідомого українства усталеному за умов СССР пануванню російської
духовності на полі звукової продукції для дітей. Вона сприяла вихованню
українських дітей в українській культурі, тобто – перешкоджала
подальшому етнічному російщенню України. З боку найвищих органів
державної влади України, керівників освітою, культурою, молоддю,
здоров’ям… дієвої підтримки українськомовна звукова продукція не
одержала.
У наш час українська звукокнига міститься переважно на CD у форматі
МР3. За часом появи звукокниг національною мовою українці трохи
відстають від світових лідерів у цій справі. І саме це не є надто страшною
проблемою для нас. Але велика шкода для української культури і,
відповідно, для суспільно-історичного поступу українців полягає в тому, що
на національному ринку звукокниги панує продукція російською мовою.
«Українськомовна» продукція становить на ринку звукокниги в кілька разів
меншу частку, ніж людність з рідною мовою українською в усьому
населенні України, та й асортимент звукокниги українською мовою надто
вузький, порівняно з асортиментом книг, озвучених російською. Ці вади
особливо виразно помітні на початковому етапі розвитку національного
ринку звукокниги.
Вже до кінця 2004 р. росіяни з допомогою певних українських партнерів
запанували на українському ринку звукової літератури, вони, власне, його і
1
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започаткували. Організаторів «Української аудіокниги», одного з перших і
найпотужніших видавництв звукової книги українською мовою, свого часу
бентежило те, що на полицях магазинів уже розташувалися звукокниги із
записами творів російських та інших зарубіжних авторів – «Це просто
чудово, але… Шевченко, Франко, Леся Українка?.. Знову вкотре зачекаємо,
доки нашу літературу завезуть із Канади чи Росії?»1
Формування національного ринку звукової книги відбулося до початку
2007 р. На той час з’явилися вже десятки видань, визначилися головні
виробники, означилася мережа збуту продукції. У 2007-2008 рр.
відбувається активний розвиток цього ринку2.
Лише 2 роки тому звукокнига українською мовою була рідкістю. Навесні
2007 р. кількість звукокниг українською мовою перевершила півсотенний
рубіж, а весною 2008 р. їх уже налічувалося більше сотні. Крім них, існує ще
з десяток мультимедійних хрестоматій з української літератури та
зарубіжних літератур, які можна прослуховувати на МР3-програвачі. Для
порівняння зазначу, що звукокниг російською мовою пропонується у 10
разів більше, ніж українською, та ще додайте понад 5 десятків видань
західноєвропейськими мовами. До речі, серед «російськомовних» видань
помітну частку становлять праці причетних певним чином до українства
авторів (М. Гоголя, А. Чехова, М. Булгакова, М. Костомарова, І. Ільфа та
Є. Петрова, Ш. Алейхема, М. та С. Дяченків тощо). Міцне становище цієї
групи авторів на СНДшному ринку звукокниги підкріплюється сучасними
літературними творами українців, що видаються російською мовою.
Отже, частка «українськомовного» асортименту перебуває поки що в
межах 10 %. Проте якщо врахувати поточний стан пропозиції в роздрібній
торгівлі (і не зважати на інтернет-магазини), то українська частка
асортименту буде більшою за 10 %. У спеціальних відділах продукції на
компакт-дисках великих торгових закладів Києва «українськомовна» звукова
книга становить сьогодні вже від чверті до половини асортименту цієї
продукції.
Найпотужнішими виробниками звукової книги українською мовою
сьогодні є ТОВ «Українська аудіокнига», МА «Наш формат», Студія «Книга
вголос», ТОВ «Сідіком», Компанія «А.Е.Л.». Виробництвом звукових
хрестоматій (фонохрестоматій) з української художньої словесності
переймається торгова марка «Сорока білобока».
Мережа продажу звукокниги сьогодні ще не є такою розгалуженою, як
продаж іншої продукції на компакт-дисках. Проте вона накладається на її
значну частину, що перебуває в легальній бізнесовій сфері. Велику роль у її
розповсюдженні відіграють Інтернет-магазини. Кияни сьогодні є головним
споживачем «українськомовної» звукової книги.
Загалом цінова політика виробників звукокниги залежить від ситуації на
традиційному книжковому ринку і в суміжних секторах ринку продукції на
1
Львівська газета. – 2006 р. – № 99 (906). – 6 червня. Див. за адресою:
http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2006/06/06/15713/.
2
Періодизацію історії української звукової книги автор має намір висвітлити в окремій
статті.
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компакт-дисках. Ціна на звукову книгу на українському ринку сьогодні
становить від 20 до 60 гривень за 1 диск. Через високу ціну продукції
компанії А.Е.Л., яка випускає книги тільки українською мовою (наприкінці
2006 р. було по 50 гр., сьогодні – по 60 гр.), «українськомовна» книга,
пересічно,
трохи
дорожча
за
«російськомовну».
Більшість
«українськомовних» видань у роздрібній торговельній мережі Києва
продається за ціною в межах 25-35 гривень. В той же час, багато російських
видань є доступними для безкоштовного прослуховування чи копіювання
через інтернет.
Сьогодні на ринку звукокниги представлено більше 100 творів понад
півсотні авторів, серед них: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка,
Іван Котляревський, Григорій Сковорода, Пантелеймон Куліш, Іван НечуйЛевицький, Панас Мирний, Григорій Квітка-Основ’яненко, Михайло
Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Борис Грінченко,
Леонід Глібов, Іван Карпенко-Карий, Марко Вовчок, Володимир
Винниченко, Олександр Довженко, Іван Багряний, Микола Хвильовий,
Тодось Осьмачка, Остап Вишня, Степан Васильченко, Юрій Яновський,
Улас Самчук, Осип Назарук, Василь Земляк, Богдан Чалий, Всеволод
Нестайко.
Серед творів зарубіжних авторів, озвучених українською мовою, є вже
ціла низка улюблених дитячих творів, велика група творів, що вважаються
літературною класикою, а також окрема група творів, на які через певні
причини мусить бути підвищений попит саме в Україні (такими, на мою
думку, є наступні видання: «Богдан Хмельницький» П. Меріме,
«Звіроферма» Д. Оруела, «Тарас Бульба», «Вій», «Вечори на хуторі біля
Диканьки», «Ніч перед Різдвом» М. Гоголя, «П’єси» М. Булгакова).
Загалом перекладна література становить сьогодні від чверті до третини
всіх звукових видань українською мовою, серед цього сегмента звукового
варіанту «українськомовної» електронної книги присутні такі твори:
«Пригоди Піноккіо» К. Колоді, «Аліса в країні чудес» Л. Керол, «Пеппі
Довгапанчоха» А. Ліндгрен, «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна, «Острів
Скарбів» Р.Л. Стівенсона, «Мауглі» Д.Р. Кіплінга, «Робінзон Крузо»
Д. Дефо, «Мандри Лемюеля Гулівера» Д. Свіфта, «Планета людей» та
«Маленький принц» А. Сент-Екзюпері, оповідання О. Генрі, твори Марка
Твена і Е. Гофмана, казки Г.-Х. Андерсена, братів Грімм, Вільгельма
Гауффа, О. Вайлда, Ш. Перро, «Айвенго» В. Скотта, «Фієста» Е.Хемінгуея,
«Чума» А. Камю, «Пригоди бравого вояка Швейка» Я. Гашека, «Шагренева
шкіра» Оноре де Бальзака, «Фауст» Й.В. Гете, «Собака Баскервілів»
А. Конан Дойла, комедії Ж.Б. Мольєра, «Іліада» й «Одіссея» Гомера,
«Оповідання» О. Генрі, «451 градус за Фаренгейтом» та «Усмішка»
Р. Бредбері, «Ніч лагідна» Ф.С. Фіцджеральда, «Вільгельм Телль»
Ф. Шиллера, «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта.
Серед перших звукокниг української мовою переважала українська
класика. Літературні твори, створені за нашого життя, були представлені
переважно в хрестоматіях для школярів. У грудні 2006 р. компанія «А.Е.Л.»
представила низку творів сучасних письменників. У серії «Сучасна проза»
вийшло 10 звукокниг – 9 романів різних авторів (3 романи Юрія
303

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

Андруховича і по 1 – Юрія Винничука, Степана Пушика, Тараса Прохаська,
Любка Дереша, Лариси Денисенко, Ірен Роздобудько) та одна збірка
повістей Юрка Покальчука. Серед сучасних авторів на ринку української
звукової книги присутні також Сергій Жадан, Василь Шкляр, Євгенія
Кононенко, Ірен Роздобудько, Василь Кожелянко, Любко Дереш, Юрко
Іздрик, Алла Сєрова, Світлана Поваляєва, Тетяна Винокурова-Садиченко,
Кузьма Скрябін. Як видно з переліку сучасних авторів, видавці звукокниги
роблять ставку на переможців Всеукраїнського конкурсу романів,
кіносценаріїв та п'єс «Коронація слова»1.
У серії «Театр перед мікрофоном» вийшло дві звукокниги з 9 драмами
Лесі Українки, записаними на українському радіо ще до народження
багатьох сьогоднішніх слухачів («Камінний господар», «В катакомбах»,
«Кассандра», «Давня казка», «Одержима», «Оргія», «Бояриня», «Осіння
казка», «Лісова пісня»). Цікаво, що ТОВ «Сідіком» видало 2007 р. свій
варіант драми-феєрії «Лісова пісня» (як і АЕЛівські книги вона вийшла не в
традиційній пластмасовій коробці, а в картонній «екообкладинці»).
Асортимент озвученої української літератури, сподіваємося, і надалі
швидко
урізноманітнюватиметься,
а
коло
слухачів
швидко
розширюватиметься. Записи з «Золотого Фонду Українського радіо»
планується випускати й надалі, даруючи насолоду і спраглим любителям
жанру, і початкуючим слухачам. Українські виробники мають намір
поповнювати започатковані серії новими виданнями та почати видавати
інші. Наприклад, на виробничому «конвеєрі» компанії «А.Е.Л.» «Ранковий
прибиральник» і «Шості двері» Ірен Роздобудько, «Корпорація ідіотів»
Лариси Денисенко, «Гімн демократичної молоді» Сергія Жадана. «А.Е.Л.»
готує ще й сюрпризи із зарубіжною літературою в українському художньому
перекладі та в серії «Сучасна дитяча література»2.
Споживачами українськомовної книжки поки що є надто тонкий
прошарок українців. Обговорюють, аналізують це явище, як на мене, мляво,
хоча періодично відбувається певне інформаційне пожвавлення. Ставлення
українського споживача до звукової форми красної словесності
неоднозначне. Загалом люди радіють появі звукової книги українською
мовою (особливо ті, яким дошкуляє російськомовність середовища).
Відомий літературний діяч Віталій Жежера критично оцінює ситуацію в
сфері української культури. «Ця подія3 свідчить про зрушення в
популяризації нашої культури, але ще більше про те, над якою прірвою вона
стоїть. Точніше, йдеться про прірву між нами і нашою культурою. Адже
згаданих вище літераторів та їхні книжки можна скільки хочеш називати
відомими, а насправді вони відомі досить вузькому колу. Навіть ті, кого
запросили на презентацію, почувалися тут не зовсім серед своїх і плутали
1
5 червня 2008 р. у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка,
відбулася VIIІ урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу
романів, кіносценаріїв та п'єс «КОРОНАЦІЯ СЛОВА – 2008», твори яких, сподіваємося, будуть
незабаром озвучені.
2
http://ael.com.ua/.
3
Йдеться про аелівську презентацію звукокниг наприкінці 2006 р.
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імена один одного. Хоч це ж були не рядові читачі, а літератори, журналісти,
критики, артисти. Здається неймовірним, що актори, які озвучували книжки,
саме на цій презентації вперше бачили деяких авторів. І перепитували: "А
покажіть-но мені живого Прохаська!" Інший же питав: "А хто цей
Прохасько?"» 1
Одним із поширених міркувань з приводу окремих звукових видань
українською мовою є таке: «jull – …сиджу, слухаю аудіокнигу Прохаська,
голосом жінки, яка зараз відійде до кращих світів, хіба можна так читати
ПРОХАСЬКА??? …найбільше розчарувань викликає невідповідність
очікуваного та отриманого, а особливо, коли очікуєш так багато, адже ж це
САМ...»2 З приводу жіночого прочитання Прохаська були й інші думки –
схвальні, мовляв жіноча сутність у творах автора багато важить…
Знавець української літератури Олександр Хоменко переконаний у тому,
що є літературні тексти, які можуть бути відтворені в звуковому вираженні
дуже добре, а є цілі сегменти художньої літератури, які взагалі не можуть
бути відтворені ніяк (скажімо, верліброва поезія Київської поетичної школи
– Михайла Григоріва, Валерія Іллі, Віктора Кордуна), що поезію Тичини,
Плужника, Богдана-Ігоря Антонича пізнього, прозу Хвильового звукова
книга вповні не відтворить. На його думку, дуже добре звучить у звуковому
варіанті Тарас Прохасько, його «Непрості», але не дуже добре виглядають у
звуковому оформленні тексти Андруховича: «… не тому, що вони кращі чи
гірші. Принцип їх побудови базується на іншому – не на потоці живого
мовлення, яке письменник фіксує на письмі, а на грі з візуальними
варіантами…»3
Літературознавець Михайло Бриних вважає що реліктові записи
української і зарубіжної класики4 заслуговують на величезну увагу, але MP3версії найкращих українських романів останнього часу спонукають до
роздумів про доцільність саме такого методу знайомства з сучасною
літературою. «По-перше, головний рекламний козир – економія часу – це
джокер, витягнутий з рукава. Тому що жоден автор не має наміру економити
ваш час на власному тексті: він читає його виразно, не поспішаючи.
Витримує паузи, відчуває пристрасне захоплення найбільш вдалими
фрагментами. Природно, автор далекий від думки пропустити сторінку з
«описом природи», по діагоналі пробігти якийсь другорядний діалог чи
прискоритися в якийсь інший спосіб. Слухач, налаштований на таке зручне
для очей осягання тексту, приречений на роль дуже-дуже уважного читача.
Звичайно, він може скористатися «перемоткою», не відаючи, що втрачає.
Подібна стрілянина наосліп навряд чи виявиться влучною. У підсумку
маємо, якщо ознайомлення зі звичайною книгою забрало б у заклопотаної
1
Газета по-українськи. – 2006. – № 275. – 19 грудня: http://www.gpuua.info/index.php?&id=143646&rid=02.
2
http://artvertep.dp.ua/news/1045.html.
3
Думки висловлені на круглому столі «Звукова книга – новітнє явище української
культури» 16 січня 2008 р. в актовій залі НДІ українознавства.
4
Під реліктовими маються на увазі записи «в традиціях українського радіо середини
ХХ ст.».
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людини годину – дві, то аудіокнига потребує восьмигодинного
пильнування»1.
Висловлені літературознавцями критичні думки стосуються взагалі
звукокниги, незалежно від мови твору. Тому на конкурентноздатність
«українськомовної» звукокниги це не впливає. Завдяки появі звукової
літератури, людина одержала додаткові можливості для свого духовного
поступу. Українці сьогодні мають достатньо можливостей, аби не пасти
задніх, а скористатися цим новітнім явищем для долання негативних
наслідків свого тривалого духовного рабства.
Знавець інновацій в українознавчій освіті Тамара Варзар виділила дві
групи слухачів звукової книги та на власному досвіді пересвідчилась, що не
для всіх слухання записів літератури є прийнятним – «Для одних – це
проведення аналогій з радянським часом, коли по незамовкаючому радіо і
вдень, і вночі лунали передачі на кшталт «театру перед мікрофоном», для
інших – справді новітнє явище, економія часу, коли, надівши навушники,
все, що забажаєш, можеш слухати по дорозі на роботу чи додому замість, у
кращому випадку, вуличних звуків. Чудово включити маленькому синові чи
доньці записи казок чи дитячих книг (а чи є такі?) замість того, щоб читати
самому (звичайно, одне не має заперечувати іншого).
Але ці записи мають бути якісними не тільки технічно. Особливо це
стосується озвучення аудіокниг українською мовою. Коли російськомовні
артисти, які вважають, що знають українську, читають українські тексти, то
українським слухачам хочеться вити по-вовчому. Такі почуття виникають,
наприклад, при прослуховуванні «Лісової пісні» Лесі Українки. Артист, який
озвучував усі ролі, слід зауважити, досить артистично, та що стосується його
мови, то враження дуже неприємні: неправильні наголоси – як можна
неправильно ставити наголос у заримованому тексті – одному йому відомо;
крім того, головного героя Лукашá він скрізь називає, порушуючи риму, ...
Лýкаш!!! Це вже занадто!
А от мова озвучувачки тексту Ю. Андруховича «Рекреації» викликає
захоплення! Та не всі можуть повнокровно сприймати художні твори на
слух. У кого домінує візуальне сприйняття інформації, тим краще все ж
бачити текст перед очима»2.
Попри всі реальні недоліки, звукова література має певні переваги,
значення яких, на мою думку, усвідомлюватиметься й щодня зростатиме в
українському суспільстві найближчими роками. А відмінності між зоровим й
слуховим сприйняттям словесної творчості треба усвідомлювати її
«споживачам» та й враховувати творцям-виробникам. Можна грубу книгу
читати легко, не відволікаючись, а озвучену її форму – важко прослухати.
Багато залежить від ритму твору. Важливе значення має і схильність чи
несхильність певної людини-споживача до сприйняття літературного твору
на слух. Озвучення «неукраїнськомовними» читцями творів українською
мовою відразу помічають слухачі. Такі факти загалом працюють на
1

http://www.grani.kiev.ua/exp.php?type=1&ni=13481. Переклад з російської О.Чиркова.
Думки висловлені на круглому столі «Звукова книга – новітнє явище української
культури» 16 січня 2008 р. в актовій залі НДІ українознавства.
2
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зменшення конкурентноздатності звукової книги українською мовою. Це є
результатом того, що не всі видавці створили необхідні запобіжні фільтри,
не всі надають якості української мови належного значення. Прикро, адже це
не лише псує репутацію одного недбалого виробника, а й паплюжить
звукокнигу українською мовою.
Треба гадати, розвиток української звукової книги як явища
стимулюватиме написання й постановку п’єс, спонукатиме українських
письменників до творення пристосованих до звукової форми творів
(можливо, з’явиться більше «малих форм» та романів, які можна прослухати
за 1,5-3 години). На мій погляд, і сучасна українська публіцистика може
бути органічно представлена в звуковому варіанті (згадайте, який резонанс
викликають публіцистичні радіопередачі В. Яворівського, А. Погрібного), а
також написані у популярній формі українознавчі історичні праці.
О. Хоменко, наприклад, мріє, «щоб хтось з видавців аудіопродукції записав
Пашковського, Феодосія Рогового (чудового українського романіста,
попередника модерної сільської прози, який би в звуковому варіанті звучав
би безприкладно), записав би Юрка Гудзя»1.
Умови господарювання для виробників «українськомовної» та
«російськомовної» звукокниги в межах України однакові. Але звукокнига
російською мовою надходить в Україну ще й з Росії. Російські ж виробники
мають приблизно у 4-6 разів більший ринок, ніж український, не мають на
ньому конкурентів з «іншомовною» продукцією, володіють більшими
фінансовими ресурсами. Крім цього, і ринок продукції на компакт-дисках, і
ринок друкованої книги в Росії розвинутіші, ніж в Україні. Це дає змогу
російським виробникам (навіть без державної підтримки) здійснювати
експансію на зовнішні ринки, маючи на озброєнні в тому числі й важіль
демпінгування.
Водночас перебільшувати значення цих переваг не будемо. Адже
організація легального виробництва якісних звукових книг не потребує
справді великих коштів. Вони матимуть значення при просуванні
російського товару на український ринок в умовах жорсткої конкуренції.
Схоже, що до цього найближчим часом не дійде.
Якщо порівняти українську й російську літератури як основи для
створення товару – звукових книг, то в жодної не знайдемо вагомих переваг,
а ні кількісних, а ні якісних. В обох є велика кількість придатних до
озвучення літературних творів у найрізноманітніших їх проявах. І в
майбутньому проблем з продукуванням актуальних творів ні в Росії, ні в
Україні не передбачається.
В умовах сучасної ситуації розвитку української культури, коли хронічно
бракує українськомовного читача – споживача вже опублікованих творів, на
тлі ще не подоланої убогості «українськомовного» книжкового асортименту,
звукова література не може розвиватися коштом «українськомовної» писаної

1
Думки висловлені на круглому столі «Звукова книга – новітнє явище української
культури» 16 січня 2008 р. в актовій залі НДІ українознавства.
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на папері. Обидва сектори ринку треба «відвойовувати» у наших
«стратегічних партнерів».
Сучасна пропозиція на українському ринку відбиває велике кількісне
переважання «російськомовної» звукокниги за всіма її різновидами, окрім,
хіба що, хрестоматій для школярів. Враховуючи Інтернет-книгарні,
асортимент «українськомовної» звукокниги приблизно у 10 разів менший.
Обнадіює динаміка збільшення «українськомовної» пропозиції, яка
приростає швидше за «російськомовну».
Кількість потенційних споживачів в Україні на «українськомовну» й
«російськомовну» книги різна. Зважаючи на етнічну належність та мовні
пріоритети української людності вони співвідносяться чисельно як 3-5 до 1,
пересічно по всій країні, з великими територіальними відмінностями. Проте
реальні сьогоднішні споживачі – суспільно активні люди, що мешкають
переважно у великих містах (головним чином, молодь і інтелігенція різних
вікових груп). Серед цих прошарків перевага українськомовно пріоритетних
зберігається, але не є такою великою.
Купівельна спроможність і активність на цьому ринку орієнтованих на
звукокнигу
російською
мовою
більші,
ніж
орієнтованих
на
«українськомовну». Але активність «російськомовних» читачів на
початковому етапі розвитку національного ринку звукової книги
пояснюється ще й тим, що за відсутності пропозиції «українськомовного»
продукту частиною «українськомовних» та двомовних (українськоросійських) читачів обиралася наявна на ринку звукокнига будь-якою
зрозумілою мовою – переважно російською. Збільшення асортименту
звукокниги українською мовою автоматично зменшує попит на звукокнигу
російською. Загалом потенційних споживачів на «українськомовну»
звукокнигу сьогодні в Україні значно більше, ніж на «російськомовну».
Потужна, ще не використана соціальна база для зростання попиту на
звукокнигу українською мовою є, напевно, визначальним чинником
майбутнього розвитку мовно-культурної структури цього ринку в Україні.
Сьогоднішній стан українського ринку звукокниги характеризується
великим переважанням продукції російською мовою. Але сучасні тенденції
на ньому працюють на користь «українськомовної» звукової книги. Цей
тренд є природним у ситуації, коли звукокнига українською мовою
«стартувала» пізніше за «російськомовну». Потенційно він може тривати
доти, доки не досягне приблизно 95 % усього продажу (трохи менше за
частку осіб, які активно володіють українською мовою1). Найімовірніше
частка «українськомовної» звукокниги, досягнувши певного рівня2,
уповільнить своє зростання. Скільки часу на це піде – важко спрогнозувати,
оскільки багато залежить від суспільно-політичної ситуації, яка не є певною.
Проте якщо сучасні тенденції та їх інтенсивність збережуться, тоді на це
буде витрачено до 6–10 років.

1

Яка має потенціал зростання до 100 %.
На підставі мовно-культурної будови української нації і зокрема – людності великих міст,
можна передбачати, що цей рівень становитиме близько 2/3 ринку.
2
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Сучасна суспільно-історична ситуація така, що українці мають
можливість похитнути панування російської духовності в Україні і на
ділянці звукової книги зокрема. Багато залежить від нас – споживачів.
Купуючи звичайну чи звукову книгу російською мовою ми інвестуємо
власні кошти в розвиток російської культури, підтримуємо панування
російської духовності в цій та в багатьох інших сферах буття українського
суспільства.
Українці реально конкурують з росіянами та іншими зросійщеними
групами українських громадян на національному ринку звукової літератури.
Цей ринок є перспективним, а суспільна вага (економічна, інформаційна,
етнічна, культурна, освітня, політична) електронної інформаційної продукції
(зокрема на компакт-дисках) швидко зростає1. Потенціал швидкого
зростання в Україні ринку звукової літератури ще не вичерпано. Навіть
наявні сьогодні можливості розвитку звукової книги українською мовою
використано лише частково.
Здійснювана в Україні гуманітарна політика не спрямована на те, щоб
українська духовність (українська етнічна самобутність) посіла в
українському суспільстві стійке провідне місце. Боротьбу за виживання й
розвиток української культури ведуть переважно ентузіасти, а держава поки
що робить непослідовні, суперечливі кроки, які не дають незворотного
позитивного ефекту. Ця ситуація простежується в багатьох сферах
духовного життя суспільства, у тому числі й на ділянці конкуренції
«українськомовної» звукової книги з «російськомовною».
Хоча вагомі зрушення на українському ринку звукової книги і можливі
без участі держави, для докорінної зміни ситуації на користь українського
духовного продукту бракує бажання, волі, інтелекту виробляти й провадити
активну дієву політику в гуманітарній та економічній сферах. Крім цього,
серед політично провідної верстви сучасного українського суспільства немає
одностайності в баченні місця української етнічності в Україні. Виразно
простежуються спроби залишати українську культуру упослідженою,
відвести їй місце нежиттєздатної бутафорії. Спроби однієї частини
політикуму країни вплинути на ситуацію й підтримати українську
духовність наштовхуються на потужну протидію іншої частини. Докорінно
змінити ситуацію в країні на користь української культури без реалізації на
всій національній території, в усіх сферах суспільного буття комплексу
системних рішень у сфері здійснюваних державою інформаційної, освітньої,
видавничої, наукової, мовної, економічної, культурної, зовнішньої та інших
політик неможливо.

1
На жаль, на розвиток національного інформаційного ринку взагалі, і зокрема ринку
продукції на компакт-дисках, великий вплив досі справляли нелегальні видавці, окремі
зарубіжні країни і міжнародні організації, а не державна влада України.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Баран В.Д. (Київ)
АРХЕОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті досліджується
українознавства.

археологія

як

складова

частина

Якщо українознавство розглядати як цілісну інтегративну системну
науку про Україну і світове українство, то археологію, що вивчає процеси
становлення людського суспільства, етногенезу та формування слов’янських
народів, їх культуру і побут, процеси економічного і політичного розвитку,
зокрема українського народу, слід вважати його невід’ємною складовою
частиною. Тут варто привести слушний вислів видатного вченого,
засновника і керівника Науково-дослідного інституту українознавства
академіка П. Кононенка: «…українознавство і в ґенезі, і в місії, і в долі є
аналогом ґенези, місії і долі України»1.
Цим проблемам присвячено ряд монографій і велика кількість статей.
Як відомо, найдавніші люди – архантропи (Homo habilis – людина вміла)
появились у Європі близько 1 млн років тому. Початок заселення сучасної
території України за новими даними також близький до цього часу. Це
засвідчено найдавнішими знахідками з палеолітичного поселення у
с. Королеве на Закарпатті та іншими стоянками нижнього палеоліту в
Україні.
Територія України входить у той етнокультурний простір, де проходили
процеси визрівання сучасної розумної людини (Homo sapiens) в період
середнього і верхнього палеоліту, утворення та становлення
1
Кононенко П.П. Свою Україну любіть // Збірник наукових праць Науково-дослідного
інституту українознавства. – К., 2007. – Т. ХІV. – С. 8.
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індоєвропейських, а за ними – праслов’янських і слов’янських етнічних
груп. У лісостеповій частині Правобережної України знаходяться найбільш
відомі пам’ятки трипільської культури VІ-III тис. до н.е. На думку
дослідників, енеолітична трипільська культура на той час – одна з найбільш
розвинутих у Європі. Вона склалася на території сучасної Молдови і
Румунії. Подальший історичний розвиток творців цієї кукутені –
трипільської спільноти, що позначена утворенням поселень-велетнів, які в
археологічній літературі часто називають протомістами (Тальянки,
Майданецьке, Доброводи, Сушківка тощо) площею у 250-450 га пов’язаний з
освоєнням українських лісостепів, заснуванням первісного землеробства,
помітним
розвитком
общинних
ремесел,
особливо
гончарства,
високохудожні витвори якого і сьогодні милують око його професійних
дослідників та цінителів старовини.
Археологи-трипілезнавці не припиняють вивчення питань хронології та
періодизації пам’яток трипільської культури та напрямів їх поширення і
виокремлення її локальних варіантів, етнокультурного та економічного
розвитку трипільських племен.
На нашу думку, особливу увагу слід приділити дослідженням проблеми
місця трипільської культури серед інших синхронних їй енеолітичних та
наступних археологічних культур Південно-Східної Європи, відношенням
пізньотрипільських поселень до тих культур доби ранньої бронзи, що
представляють індоєвропейські етнічні групи. Серед них саме на території
лісостепової частини України можна шукати зародків тих елементів
матеріальної культури, що вказують на зародження праслов’янських
етнічних груп. Не можна виключати, що якісь групи нащадків трипільців
входили до тих культурно-регіональних общин у межах культури шнурової
кераміки, що в період ранньої бронзи і наступні часи мали відношення до
процесів виникнення праслов’янських поселень. Ця проблема заслуговує
ретельного фахового вивчення.
У ІІ тис. до н.е. значні регіони між Одрою та Дніпром займали племена,
представлені пам’ятками близьких за характером матеріалу тшецінецької (на
території Польщі) та комарівської (на території України) культур.
Переважна більшість археологів-славістів вважає їх праслов’янськими, хоч
проблема виділення їх локальних проявів та етнічної належності ще вимагає
поповнення джерел та більш глибоких розробок.
На території Середньої та Південно-Східної Європи відкрито значну
кількість археологічних пам’яток лужицької та поморсько-підкльошової
культур,
скіфських,
фракійських
та
балтських
старожитностей
ранньозалізного періоду (І тис. до н.е.). Якась частина цих пам’яток, зокрема
тих, що їх залишило землеробське населення Середнього й Верхнього
Подніпров’я, належала праслов’янам. Вповні можливо, що слов’янам
належала і частина пам’яток Поморсько-Підкльошової культури, на
території Польщі та пограничних з нею областей Волині та Галичини, що
доживають до латенського періоду. У цьому регіоні на період латену
припадає початок зародження зарубинецької та пшеворської культур.
Остання доживає до кінця римського часу.
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Нові археологічні відкриття пам’яток пшеворської культури рубежу і
перших століть І тис. н.е. у межиріччі Одри і Вісли, а також на Західному
Бузі, Посянні і верхньому Дністрі показали їх змішаний характер. Поряд з
основним германським компонентом спостерігаються елементи матеріальної
культури, притаманні слов’янським старожитностям.
На рубежі ер слов’янські елементи більш виразно проявляються на
пам’ятках зарубинецької культури.
Своєрідну групу пам’яток пшеворської культури рубежу і перших століть
н.е. західних областей України складають окремі поховання або невеликі
групи поховань воїнів із ритуально попсованими зігнутими мечами та
наконечниками списів (Гринів, Звенигород, Болотне на Львівщині тощо). Ці
поховання не викликають сумніву щодо їх належності германським
військовим дружинам, які започаткували переселенські процеси окремих
германських племен з Прибалтики та Повислення в регіони Північного
Причорномор’я та Подунав’я.
У кінці ІІ-ІІІ ст. н.е. на території України відбувається зміна ряду
археологічних культур. Поступово припиняють своє існування поселення
ранньоримського часу (зарубинецької, пшеворської, а також липецької
культур1.
До них слід додати ще й кельтійські та бастарнські пам’ятки.
Матеріальна культура кельтів на північ від Карпат у латенський період
представлена окремими знахідками металевих виробів, переважно прикрас.
Лише на поселенні біля с. Бовшова на р. Гнилій Липі – лівій притоці Дністра
Л.І. Крушельницька відкрила одне напівземлянкове житло з кельтійською
графітованою керамікою. Воно свідчить, що окремі невеликі групи кельтів
проникали у Верхнє Подніпров’я. Бастарни у Подністров’ї засвідчені як
писемними, так і археологічними джерелами. Вони представлені пам’ятками
поянешти-лукашівської культури.
У кінці ІІ ст. н.е. на Волині з’являються поселення і могильники
вельбарської культури, що належали германському племені готів, а
можливо, і гепідів. Вони показують шляхи поступового їх відселення з
Нижнього Повіслення у Північне Причорномор’я. На території України
готські вожді очолювали різноетнічні групи населення, представлені
пам’ятками багатоетнічної черняхівської культури. Значна частина її
пам’яток, особливо у північній частині Лісостепу, належала слов’янам2.
У прикарпатському регіоні старожитності черняхівської культури
межують з синхронною культурою карпатських курганів, відкритих на
північних і південних схилах Карпат3. Вони насипані над похованнями, що
належали переважно населенню фракійського кореня, яке поступово було
витиснуте або поглинуте слов’янами.

1
Липицька культура в археологічній літературі відома як культура окремої групи пам’яток
– носіїв фракійського кореня у Верхньому Подністров’ї.
2
Баран В.Д. Черняхівська культура за матеріалами Верхнього Дністра і Західного Бугу. –
К., 1981. – С. 3-4. – Рис. 1.
3
Смішко М.Ю. Карпатські кургани першої половини І тис н.е. – К., 1960.
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Найбільший інтерес для нас представляють зарубинецька (класична і
пізня), волино-подільська і київська культури. Вони створені при
безпосередній участі слов’ян-венедів, хоч включають і ряд чужих,
неслов’янських елементів. Відкриття і вивчення пам’яток саме цих культур
дає змогу розширити й поглибити уривчасті писемні відомості про давніх
слов’ян, що дійшли до нас з перших віків нашої ери, від римських авторів
Плінія Старшого, Таціта і Птолемея. Разом з тим останні незаперечно
засвідчують участь словян-венедів в історичних подіях Європи, а в кореляції
з археологічними матеріалами розкривають взаємовідносини слов’ян із
навколишнім світом, зокрема з Римською імперією, особливо з її
придунайськими провінціями.
Племена зарубинецької культури протягом ІІ-І ст. до н.е. займали
лісостепову частину Верхнього і Середнього Подніпров’я та Прип’ятське
полісся. На рубежі ер її поселення і могильники появляються на таких
дніпровських притоках як Ірпінь, Рось, Стугна та Тясмин. Характерними
ознаками поселень були чотирикутні підквадратні дещо заглиблені у грунт
житла з вогнищем. Могильники – безкурганні поховання із трупоспаленнями
в невеликих овальних або чотирикутних ямах або урнах, також вкладених у
ями глибиною до 1,2 м від сучасної поверхні. Переважна кількість знахідок –
це ліпна кераміка домашнього виробництва, а також одиничні посудини
імпортної кераміки – античні амфори, у яких в Подніпров’я надходили вино
або олія з римських причорноморських та подунайських провінцій.
Першовідкривачем зарубинецької культури був В. Хвойко. У 1899 р. він
розкопав кілька поховань на могильнику у с. Зарубинці Київської області,
назва якого обумовила назву культури.
У ІІ пол. І-ІІ ст. н.е. під тиском зовнішніх факторів культурне обличчя
зарубинецьких пам’яток помітно змінюється. Внаслідок інтегративних
процесів між Дніпром і верхньою Віслою створюється велика зона, де
проживає змішане населення – носії зарубинецької та сусідніх пшеворської і
липицької культур. Їхні поселення в археологічній літературі відомі як
волино-подільські або зубрицькі та пізньозарубинецькі пам’ятки.
На рубежі ІІ-ІІІ ст. н.е. накочується нова хвиля чужого населення,
позв’язана з процесами переселення германських племен готів та гепідів із
Нижнього Повислення у Північне Причорномор’я. Змінюється політична і,
як наслідок, демографічна та етнокультурна обстановка. Прибульці зі своєю
матеріальною культурою вписуються у місцеве середовище і стають ще
одним його компонентом. В результаті археологія відзначає значні зміни у
матеріальній культурі, що в археологічній та історичній літературі
проявляється появою нових назв археологічних культур. Основні з них на
території України – це черняхівська і київська.
Черняхівська культура – одне з найбільших і яскраво виражених
соціально-економічних та культурних утворень III – І пол. V ст. н. е. на
території Південно-Східної Європи. Вона займає всю лісостепову і степову
частину України, Молдову, значну частину території Румунії, сягаючи на
південному заході Дунаю. Відкрив пам'ятки черняхівської культури
В. Хвойко, який у 1900-1901 рр. провів розкопки могильника в с. Черняхів
Кагарлицького району на Київщині, що дав назву культурі.
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Майже одночасно проводилися розкопки у верхів'ях Західного Бугу і
Дністра. Уже на перших етапах досліджень пам'яток черняхівської культури
була охоплена широка територія лісостепової і степової зони України.
Створено карту черняхівських пам’яток. Якщо до 1960 р. було відкрито
близько тисячі поселень, то у 80-х роках на археологічній карті їх з'явилося
близько трьох тисяч.
Проведено археологічні розкопки приблизно на 200 поселеннях
черняхівської культури, з них більше 100 селищ знаходиться на території
України.
Поселення здебільшого розташовані на південних схилах невеликих
річок, потічків, біля джерел питної води. Вони тяжіють до родючих
чорноземних ґрунтів, що свідчить про землеробський характер
господарювання черняхівського населення.
Житла на черняхівських поселеннях у різних районах поширення
культури відзначаються значною різноманітністю архітектурних рішень.
Це заглиблені в материк напівземлянки та землянки слов’ян, поширені в
лісостеповій зоні України; наземні глинобитні житла готів, часто тричленної
конструкції, кам’яні будівлі скіфо-сарматів, які характерні для прибережної
смуги Північного Причорномор'я.
Поряд з поселеннями на підвищених місцях знаходилися могильники, що
являли собою поля поховань без будь-яких зовнішніх ознак. Могильники,
залежно від величини і тривалості поселень, нараховують від кількох
десятків до кількох сотень поховань. На більшості могильників поєднуються
трупоспалення з трупопокладеннями.
Найбільш масовим матеріалом на черняхівських пам'ятках є глиняний
посуд. Черняхівське населення в ІІІ-ІV ст. поряд з ліпною керамікою широко
користувалося досконалим гончарним посудом.
Техніка гончарного виробництва на нашу територію була привнесена
ззовні гончарями – вихідцями з римських придунайських провінцій. Це були
ремісники-торгівці, а може, й полонені. Виготовлений ними посуд своєю
досконалістю і довершеністю форм не поступається виробам сучасних
майстрів гончарної справи. Культурний рівень тогочасного населення
України визначається співучастю у виробництві і тим, що ці вишукані
високохудожні вази, кубки, глечики, миски знаходили широкий попит у його
середовищі.
На пам'ятках черняхівської культури чимало амфор; є червонолакові
мископодібні посудини, невеликі, прикрашені рельєфним орнаментом, які
надходили з далеких надрейнських майстерень; скляні кубки і флакони,
римські монети, навіть численні скарби монет. Весь цей імпорт свідчить про
широкі зв'язки місцевого населення з римським світом.
Формування Черняхівської культури припадає на І пол. III ст., її розквіт –
на ІІ пол. III-IV ст., а період занепаду – кінець IV – І пол. V ст.
За характером жител, поховального обряду та речового матеріалу
пам'ятки черняхівської культури діляться на три локальні групи, пов'язані з
певними регіонами.
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У Північному Причорномор'ї, де домінуючим було кам'яне
домобудівництво, жило в основному скіфо-сарматське населення – давні
мешканці причорноморських степів.
Між Дністром і Дунаєм переважали дако-гети, для яких були характерні
наземні глинобитні житла і свій специфічний ліпний посуд.
Великий регіон лісостепової зони України займали пам'ятки з
чотирикутними напівземлянками, часто з піччю, складеною з каменю,
особливо на Середньому і Верхньому Дністрі, і специфічним керамічним
комплексом. Вони належали слов'янам – венедам.
В усіх регіонах відкриті могильники і поселення готів. Вони
переселилися з Прибалтики і принесли з собою свої типи жител (довгі
наземні споруди тричленної конструкції), специфічний ліпний посуд та інші
елементи матеріальної культури, невідомі на території України до їх появи.
У 375 р. готи були розбиті тюркськими племенами гунів. У кінці IV – на
початку V ст. н.е. порівняно незначна їх кількість залишилась у Криму, а
інші відійши у Подунав’я і далі на захід, сягаючи Італії та Іспанії.
Слов'янські племінні групи залишаються на своїй корінній території.
Вони представлені пам’ятками декількох археологічних культур V-VII ст.
На північ від черняхівської культури, на широкій смузі порубіжжя лісу і
лісостепу Дніпровського Лівобережжя розташовані пам'ятки київської
культури. Вони відомі в Подесенні, Посейм'ї, а також у верхів'ях Сули, Псла,
Ворскли і Сіверського Дінця. На Правобережжі ці пам'ятки вузькою
придніпровською смугою охоплюють територію від Могильова на півночі до
Канева на півдні, але концентруються переважно на південь від Києва.
Пам'ятки київської культури були відкриті наприкінці 40-х – на початку
50-х років В.Даниленком на околицях Києва, звідти назва культури. Зараз на
теренах України та прикордонних з нею районів Білорусі і Росії зафіксовано
більше 200 поселень і могильників.
Київська культура тісно пов'язана із зарубинецькою, але не була прямим
її продовженням. Вона становить окремий культурно-археологічний
комплекс.
Поселення переважно невеликі – 0,5-2га. Вони займають край першої або
другої надзаплавної тераси, підвищення в межах заплав тощо. Житла
розташовані на значній відстані одне від одного, тому виявлено їх порівняно
мало, навіть на тих поселеннях, на яких відкрита значна площа. Серед них
переважають чотирикутні півземлянки. Досить типовими є ями від
центрального стовпа та вогнища в середній частині житла. Зрідка
трапляються глинобитні печі з черенями, підбитими керамікою. Стіни жител
були складені з колод переважно у вигляді зрубу.
Кераміка київської культури ліпна. Кухонний посуд представлений
різноманітними горщиками і плоскими дисками-кришками, столовий посуд
– миски і низькі горщикоподібні посудини з чорною лискованою поверхнею.
Датується київська культура від кінця II – початку III до середини V ст.
н.е.
Населення київської культури мало зв'язки як із носіями культур лісової
зони Східної Європи, так із племенами черняхівської культури.
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Етнічна належність носіїв київської культури є предметом дискусії.
Переважна більшість археологів вважають їх слов’янами із домішками
балтів.
Окремою групою археологічних пам'яток, які не можна оминути при
вивченні процесів формування слов'янських племінних утворень, є пам'ятки
типу Етулії. Вони відкриті молдавськими та українськими археологами в
пониззі Дністра. Частина їх знаходиться в районі Буджацького степу.
Поселення типу Етулії невеликі за розмірами, мають мало жител і багато
господарських ям. Етулійське населення жило в напівземлянках, близьких за
своєю архітектурою до жител Середнього і Верхнього Дністра.
Ще більш незвичними для цього регіону є етулійські поховання. На
відміну від скіфо-сарматського населення, яке жило в цьому регіоні до
приходу сюди слов'янського населення і хоронило своїх померлих шляхом
трупопокладення, останні покійників спалювали, а їхні останки хоронили в
невеликих ямах, як і слов'янське населення зарубинецької і київської
культур.
Житлові і господарські споруди, поховальний обряд, значна частина
посуду вказують на зв'язок пам'яток етулійської групи із культурою
населення верхів'я Дністра, Південного Бугу і більш північних районів.
Таким чином, на території Південно-Східної Європи, де римські писемні
джерела серед інших племен називають венедів, з ними можна пов'язати
пам'ятки зарубинецької, пізньозарубинецької, волино-подільської, київської
та частини черняхівської культур. Вони займають переважно пограниччя
Лісу і Лісостепу та в хронологічній послідовності відображають різні етапи
становлення слов'ян. Пам'ятки типу Етулії та інші на південних схилах
Карпат і в Подунав’ї і вказують на початки слов’янських міграцій.
На
території
України
відкрито
археологічні
культури
ранньосередньовічних слов’ян, що датуються в межах V-VII або VI-VII ст.
Найбільшою і центральною серед них є празько-корчацька культура
склавинів. Поселення празько-корчацької культури V-VII ст. н.е. займали
велику територію навколо Карпат, переходячи на півночі Дністер і Прип’ять,
на півдні – Дунай, на сході сягають середнього Дніпра, на заході переходять
верхню Віслу.
Перші пам'ятки празько-корчацької культури відкрив на Волині
наприкінці XIX ст. український археолог С. Гамченко. Проте широкі
археологічні дослідження цих пам'яток почалися лише після Другої світової
війни.
Нині на території Східної та Центральної Європи відомо понад 500
пам'яток та місцезнаходжень празько-корчацької культури. З них понад
третина розташована на території України.
Поселення займають переважно низькі ділянки перших надзаплавних
терас великих річок, їх приток, невеликих потічків, водоймищ або підвищені
місця в заплавах. Лише зрідка вони знаходяться на відкритих місцях високих
плато. У більшості випадків поселення розміщені групами на відстані 0,5-3
км одне від одного. Вони невеликі за розмірами (0,5-1 га). Житла –
напівземлянки чотирикутної форми.
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Невід'ємним атрибутом жител були печі, складені з каменю. У басейні
Західного Бугу і на Волині на поселеннях VІ-VІІ ст. у житлах відкриті
глиняні печі, вирізані у материковому останці.
Крім поселень у межах празько-корчацької культури, відомі окремі
городища. Серед них окреме місце займає відоме Зимнівське городище
Володимир-Волинського району, датоване VІ-VІІ ст.
Могильники празько-корчацької культури досліджені слабо. За
характером могил вони поділяються на дві групи: плоскі (без насипів) і
курганні. Відкриті на території України поховання – переважно
трупоспалення в урнах, зрідка в ямках.
Курганні могильники відкриті на Волині та Дністрі. Насипи курганів
невисокі – до 1 м. Діаметр їх – 4-10 м. Вони переважно округлі, опоясані
ровиками. Урни з перепаленими кістками стоять на невеликих ритуальних
вогнищах на рівні давнього горизонту. Саме спалення відбувалося на
стороні.
Речовий матеріал на пам'ятках празько-корчацької культури складається
з кераміки, виробів з металу, кістки та каменю. Тривалий час існувала думка,
що празько-корчацькій культурі властивий тільки ліпний посуд.
Дослідження останніх десятиліть показали, що поряд із ліпним посудом у V
ст. існував і гончарний, виготовлений за зразками провінційно-римського
посуду.
Землеробські знаряддя представлені одиничними екземплярами
широколезових наральників, серпами, косами тощо. Відомі ковальські й
деревообробні інструменти: кувадла, зубило, молотки, токарний різець,
різноманітні проколки.
Широко представлені ливарні форми, виготовлені з мергелю. У
відкритому житлі – майстерні ювеліра на Бернашівському поселенні на
Дністрі – знайдено глиняну ллячку й 64 ливарні форми. Серед них рідкісну
форму для відливання пальчастих фібул-застібок.
Поряд із празькими старожитностями, на схід і південь від них
розташована пеньківська культура, що тягнеться широкою смугою з
північного сходу на південний захід від Сіверського Дінця через Середнє
Подніпров'я до Попруття. Далі на південь у Нижньому Подунав'ї на
території Румунії схрещуються потоки празько-корчацьких та пеньківських
пам'яток.
Дослідження пеньківської культури почав лише в 50-х роках XX ст.
відомий український археолог Д.Т. Березовець розкопками кількох поселень
біля села Пеньківка на Тясмині, що дало назву культурі. Топографія
поселень близька або аналогічна до поселень празько-корчацької культури.
Житла за формою, розміром та характером побудови стін також не
відрізняються від празько-корчацьких жител. Але на відміну від них, замість
печі-кам’янки на ранньому етапі пеньківської культури майже в усіх житлах
були вогнища. Лише ІІ пол. VІ-VII ст., спочатку на правому березі Дніпра, а
згодом і на Лівобережжі з'являються печі-кам'янки. Їх поява вказує на
поступове поширення склавінських впливів на антські території.
Серед пеньківських пам'яток були й поодинокі городища. Їх зазвичай
будували на високих горбах, зручних для оборони. В с. Гайвороні на
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Південному Бузі знайдено виразні сліди залізоплавного виробництва, що
мало 21 залізоплавильний горн.
Могильники у складі пам'яток пеньківської культури займають скромну
частку. Поховання являють собою спалення на стороні з наступним
захороненням решток спалених кісток у ямках завглибшки 0,3-0,5 м.; їх
діаметр здебільшого дорівнював їх глибині. Урнові поховання одиничні.
За складом кераміки пеньківська культура близька до празькокорчацької. Тут на поселеннях V ст. поряд із ліпним посудом, що є
основним, трапляється незначна кількість гончарної сіроглиняної кераміки,
характерної для попередньої черняхівської культури. Ліпні форми
представлені горщиками та незначною кількістю мисок і сковорідок.
Пеньківська культура характеризується наявністю значної кількості
металевих виробів із кольорових металів. Це фібули, переважно пальчасті,
пряжки, браслети, підвіски, сережки, поясні накладки тощо. Відомі залізні
наральники, мотики, серпи, ножі тощо. Землеробські знаряддя праці тут
представлені краще, ніж у празько-корчацькій культурі.
Датується пеньківська культура V-VII ст. н.е. До раннього етапу
належать пам'ятки, у яких ліпний посуд супроводжується незначною
кількістю гончарної сіроглиняної кераміки, трапляється фібули, пряжки та
інші предмети, датовані не пізніше V ст. н.е.
Події, пов'язані з анто-готськими війнами та поразкою антського князя
Божа, за Йорданом, переносять хронологічний рубіж виділення антського
племінного об'єднання на кінець IV – початок V ст. В археологічному
відношенні – це період згасання черняхівської та зародження празькокорчацької та пеньківської культур.
Територія, де розташовані пам'ятки пеньківської культури, відповідає
місцям проживання антів.
Лівобережжя Верхнього Дніпра: Десну, Сейм, верхів'я Сули, Псла та
Сіверського Дінця займає колочинська культура. Дослідження її були
розпочаті в 1955-1960 рр. розкопками городища в Колочині, що дало назву
культурі.
Нині відомо близько 150 поселень та могильників колочинської
культури. Понад 30 з них розкопувались. Виявлено понад 40 жител та 400
поховань.
Поселення розташовані в нижніх частинах надзаплавних терас або на
підвищених місцях, часто на дюнах у заплаві. Житла чотирикутні,
переважно квадратні, площею 11-24 кв. м., їх стінки зрубні або стовпові,
Здебільшого в центрі житла ставився один опорний стовп, що зрідка
трапляється і в пеньківських житлах, але чого ніколи не буває у празькокорчацькій культурі. Поряд із центральним стовпом розміщувалося вогнище.
Господарські ями в профілі мали переважно грушоподібну форму.
Поховальний обряд – трупоспалення на стороні з подальшим
покладенням останків у неглибоку ямку. Крім кальцинованих кісток, у
поховання потрапляли особисті речі покійного, а також уламки спеціально
розбитого посуду. На могильниках ямні поховання переважають кількісно
над урновими.
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Кераміка ліпна. Лише на найбільш ранніх пам'ятках (V ст.) трапляється
поодинокі знахідки фрагментів імпортної гончарної сіроглиняної
черняхівської кераміки.
Специфіка ліпних комплексів колочинської культури полягає в тому, що
тут у кількісному відношенні переважають циліндро-конічні форми
горщиків над округлобокими.
Інший інвентар складається із землеробських (серпи, коси),
деревообробних (сокири, долота) та універсальних (ножі, шила) знарядь
праці. Також відомі жорнові камені, бруски, кістяні проколки, глиняні
пряслиця тощо.
Вироби з кольорових металів представлені фібулами, пряжками,
нашивними бляшками, різного роду підвісками тощо.
Колочинська культура датується в межах V-VII ст., отже, вона синхронна
празько-корчацькій та пеньківській.
Саме північне розташування колочинської культури, віддаленої від
Візантії та її провінцій, було причиною того, що ця група населення, її носії,
не отримали імені в письмових джерелах. Археологія також не може
визначити цього етноніма, але вона, безперечно, засвідчує їх господарськокультурну спільність.
Отже, період І пол. і середини І тис н.е. в історії слов'янства
відзначається створенням самобутньої матеріальної культури і політичною
активністю слов'янських племен на євразійському континенті. Це
визначають письмові джерела й археологічні памятки. Можна вважати, що
ранньослов’янські археологічні культури представляли вже не окремі
племена, а слов'янські племінні союзи. У них ми вбачаємо зародження основ
майбутніх слов’янських народностей, і насамперед українського народу, що
є предметом вивчення українознавства.
Етногенетичні процеси рубежу і І пол. І тис. н.е. завершуються
створенням великих слов’янських племінних союзів – зародків слов’янських
народів. У середині І тис. н.е. починається їх велике розселення, що на
північному сході сягнуло Волги, на Півдні – глибинних районів
Балканського півострова, а на Заході, у межиріччі Одри та Ельби –
Балтійського узбережжя.
Під тиском племен пшеворської і вельбарської культур, зокрема готогепідів, з північного заходу та зустрічних їм потоків сарматів з південного
сходу уже в кінці І-ІІ ст. н.е. якась частина носіїв зарубинецької культури
переміщується з Волині у Верхнє Подністров'я, а з Середнього Дніпра – у
верхів'я Десни і Сейму. В III ст. н.е. частина верхньодніпровського
населення відходить на схід в райони Дніпровського Лівобережжя. В останні
десятиліття на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Курщині відкриті
поселення ІІ пол. III – початку IV ст. н.е. (Боромля II, Букреївка II, Рідний
Край та ін.), які за характером жител, ліпного і гончарного посуду, фібул з
високим приймачем (VII група за Альмгреном), грибовидних прясел,
конічних кухлів на кільцевому піддоні та інших елементів матеріальної
культури пов'язуються з верхньодністровською групою черняхівських
старожитностей. На Лівобережжі вони розташовані посмужно з пам'ятками
київської культури.
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Ще одна група слов'янських пам'яток IIІ-IV ст. відкрита не так давно в
Буджацькому степу на території Молдови. Вони засвідчені в пониззі
Дністра, Пруту і Дунаю поселеннями і могильниками типу Етулії. Ці
пам'ятки також близькі до старожитностей Верхнього Подністров'я ІІ-ІV ст.
н.е. та пізньозарубинецьких пам'яток Верхнього Побужжя. Цікаво, що регіон
їх розташування співпадає з місцем позначення на Певтінгерових таблицях
однієї із груп венедів, яким вони і належали.
Звертають на себе увагу ще дві групи пам'яток ІV-V ст. н.е., відкриті на
території Словаччини (пряшівський тип) та Моравії (злехівський тип). За
характером ліпного посуду вони виділяються серед германських
старожитностей у цьому регіоні. Словацькі археологи Будинський-Крічка і
Б. Хроповський вважають їх слов'янськими. Чеський археолог І. Тейрал
розглядає появу цих пам'яток як привнесення в германське середовище
слов'янської ліпної кераміки тими германськими племенами, які поверталися
з регіонів Північного Прикарпаття.
Більш вірогідним може бути припущення, що цей посуд виготовлений на
нових місцях самими слов'янськими переселенцями, що появилися тут поряд
з германцями.
Переселенські рухи слов'ян в ІІ-І V ст. були незначними. Це лише
передвісник того демографічного вибуху, який у V-VIII ст. викликав
глобальні переселенські процеси на території Європи, що ввійшли в історію
під назвою Великого переселення народів. Однією з основних рушійних сил
цих процесів були слов'яни.
За даними археологічних джерел, слов'янське населення з Верхнього
Подніпров'я в V-VII ст. поступово розселюється на північ та північний схід,
у басейни Двіни, Дону і Волги у їх верхів'ях.
Інші потоки слов'янського розселення були спрямовані на південь до
кордонів Візантійської імперії. Воно було викликане приходом гунів у
Північно-Західне Причорномор'я. Гуни, які розбили готів, чинили тиск на всі
племена, які жили в межиріччі Дніпра і Дністра.
У Подунав’ї та на Балканах розселялися слов'яни з Середнього та
Верхнього Подністров'я та Верхнього Попруття (празько-корчацька
культура), а також верхів'я Південного Бугу та Середнього Дніпра
(пеньківська культура). Вони опускалися Прутом, Сиретом та притоками
Тиси й принесли у Подунав'я празькі і пеньківські типи кераміки та
характерні квадратні житла – напівземлянки.
За часів правління Юстина (518-527) та Юстиніана (527-565) склавіни та
анти вже вторгалися на територію Візантійської імперії, переходячи Дунай.
Цілком визначені слов'янські поселення, добре датовані фібулами,
з'являються у Попрутті вже у V ст. н.е. (Кодин І). До слов’янських пам’яток
цього ж часу належить також поселення Ботошани І за 70-80 км нижче
Кодина на території Румунії. Румунський учений Д. Теодор виділяє на Пруті
та Сиреті досить велику групу слов’янських пам'яток V-VІ ст., які він
відносить до типу Костіша-Ботошани. Вони Прутом та Сиретом
опускаються до Дунаю, охоплюючи не тільки Молдову, а й інші регіони
вздовж східної дуги Карпат.
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Таким чином, нові археологічні матеріали не тільки підтверджують, а й
уточнюють дані писемних джерел, що стосуються слов'ян Північного
Подунав'я. Вони дають підстави віднести початок заселення слов'янами
цього регіону до гунських часів, не виключаючи можливості їх інфільтрації
на ці землі і в І пол. І тис. н.е. (пам'ятки типу Етулії).
Останнім часом деякі румунські археологи зробили спроби
інтерпретувати пам'ятки типу Костиша-Ботошани та Іпотешт-Кіндешт-Чурел
як поселення лише місцевого дако-романського населення. Хибність цієї
інтерпретації очевидна. У Дністро-Дунайському регіоні матеріальна
культура слов'ян зберігає ті ж самі риси, що й у більш північних регіонах
між Дніпром та Дністром. Ні напівземлянкові житла з характерною лише для
слов'ян піччю-кам'янкою, ні провідні форми кераміки (горщики празькокорчацького та пеньківського типів, сковорідки), не були відомі в
Північному Подунав'ї до приходу сюди слов'ян. Розселення слов'ян у
Подунав'ї було тривалим процесом. Це сприяло розвитку близьких контактів
та інтеграції з залишками місцевого дако-романського населення, що
знайшло своє відображення в матеріальній культурі, яка поєднує на ряді
поселень як слов'янські, так і субстратні елементи.
Протягом VI ст. н.е. слов'яни не тільки заселяють дунайське
Лівобережжя. Їх окремі групи поселяються на його правому березі, про що
свідчить поселення празько-корчацької культури біля с. Нова Черна в
Болгарії.
У Подунав'ї слов'яни розділяються на дві групи, й подальше їх
розселення йде двома потоками. Один потік слов'янського населення (з
характерною йому керамікою пеньківського типу) просувається вглиб
Балканськодго півострова, а другий (з празько-корчацькою керамікою)
рухається вверх по Дунаю. Вже у VI ст. слов'янські поселення празькокорчацької культури з'являються на території Моравії та Словаччини.
Освоївши верхів'я Дунаю, можливо, під натиском аварів, слов'янські
угруповання просуваються далі на захід і досягають верхів'я Ельби. Досить
швидко вони заселяють міжріччя Ельби та Заале, де в кінці VI – на початку
VII ст. з'являються поселення типу Дессау-Мозігкау. Характер жител
(квадратні напівземлянки з піччю-кам'янкою) не залишають сумніву в тому,
що цей регіон було заселено тим же слов'янським населенням, що Моравія і
Словаччина. Поки що важко сказати, як далеко на північний захід
просунулися ці угруповання. Присутність у VIII-IX ст. у Шлєзвіг-Гольштінії
слов'янських поселень з аналогічними житлами (Козель, Шуба та ін.)
свідчить про інфільтрацію сюди невеликих груп слов'ян – вихідців з
Дністро-Дунайського межиріччя.
Однак у північних районах Німеччини вони зустріли інше слов'янське
населення, представлене городищами та поселеннями з керамікою типу
Суків-Фельдберг. Можна не сумніватися в тому, що суківська кераміка
пов'язана своїм походженням з пам’ятками типу Дзедзіце з території
Середньої та Північної Польщі.
На Ельбі зустрілися й схрестилися два переселенські потоки слов'ян, що
рухалися з півдня, з території Моравії – на північ та з північного сходу, з
території Польщі – на захід. Як видно, ця обставина, а також вплив
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субстратного германського населення й більш західних германських сусідів
створюють умови для виникнення багатьох нових слов’янських угруповань,
кожне з яких характеризується своїми типами кераміки.
За археологічними даними чітко простежуються основні напрями
розсеелення слов'ян:
1. Шляхи верхньодніпровських слов'янських груп – носіїв київської (ІІІ –
І пол. V ст. н.е.) і її наступниці колочинської культур (ІІ пол. V-VІІ ст. н.е.)
вели на північ і північний схід, в ареали балтських та угро-фінських культур.
2. Склавіни – носії слов'янської частини черняхівської культури (ІІІ – І
пол. V ст. н.е.)та їхні нащадки – творці празько-корчацької культури (ІІ пол.
– V-VІІ ст. н.е.) зайняли середній та верхній Дунай і межиріччя Ельби та
Заале.
3. Анти – носії пеньківської культури (ІІ пол. V-VII ст. н.е. ) прийшли в
Нижнє Подунав'я та на Балкани.
Історичне значення Великого переселення народів, яке охопило і
слов'янський світ, полягає в тому, що воно започаткувало етнополітичну
карту Середньовічної Європи. На ній свої усталені місця зайняли слов'яни. В
їхньому середовищі відбувся поділ на ті етнічні утворення, які залежно від
історичних обставин заклали основи процесів формування сучасних
слов'янських народів. Ця історична закономірність однаковою мірою
відноситься до всіх слов'ян – південних, західних і східних. Інтеграція
слов'янських переселенців з місцевим населенням на нових освоєних землях,
поступове поглинання субстратів призводить до етнокультурних змін і
зародження нових слов'янських етносів як на Балканах і Подунав'ї, так і на
Двіні і Волзі. Ті групи слов'янського населення, що залишилися на своїй
корінній території, а це Український Лісостеп, а також Лівобережне
Повіслення, отримали по відношенню до тих слов'янських груп, що
переселилися в нові регіони, свої культурно-мовні статуси і також стали
окремими етномовними одиницями. Виходячи з археологічних джерел,
склавіни, представлені празько-корчацькою культурою по обох боках
Карпат, стали предками не тільки правобережних українців, а й склали
основний компонент предків словаків, морав'ян і чехів та українського і
польського населення у Посянні та Верхньому Повісленні. Крім того,
склавіни, в інтеграції зі слов’янами-антами Дніпровського Лівобережжя,
стали вагомою частиною Лівобережних предків українського народу.
Поляки Середньої та Північної Польщі мають свої історичні витоки, що
сягають дзедзіцької культури. Та частина антів, що понесла з собою
пеньківську культуру на Балкани, стала важливим компонентом болгарської,
сербської та інших етнічних груп південних слов'ян. Предками білорусів та
росіян
було
населення,
представлене
верхньодніпровськими
ранньосередньовічними культурами типу Колочина-Тушемлі-Банцерівщини,
яке поступово займало області із балтським та угро-фінським субстратами.
Про інфільтрацію верхньодніпровських слов'ян у Верхнє Поволжя свідчать
пам'ятки іменьківської культури V-VІІ ст. н.е.
Отже, генетичні корені сучасних слов'янських народів, як і переважної
більшості "варварських" народів Європи, сягають епохи їх великого
переселення. Це, безперечно, стосується і східних слов'ян. Ми впевнені в
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тому, що вирішення проблеми походження східнослов'янських народів
лежить у площині загальноєвропейських історичних закономірностей. Їх
початок відкриває велике розселення слов'ян. Державотворчі процеси, які
набирають розмаху в наступні століття, дещо уточнюють політичну карту
Європи, але їх вплив на етнічний розвиток європейських народів, у тому
числі слов'янства, не приводить до корінних етнокультурних змін. Навіть
такі могутні державні утворення як імперія Карла Великого,
Великоморавська держава чи Київська Русь розпадаються на менші
етнополітичні утворення, зародження яких спостерігаємо в ранньому
середньовіччі. Історичні школи, особливо в Росії, які ставлять знак рівності
між державотворчими і народотворчими процесами, керуються більше
політичними інтересами, ніж реальними фактами. Розпад східнослов'янської
імперії Рюриковичів – Київської Русі, на нашу думку, це не вихідна точка
зародження трьох східнослов'янських народів, а логічний наслідок
несумісності економічних, культурних та політичних інтересів тих етнічно
різних племінних груп східного слов'янства, що входили до неї. Роз’єднана й
ослаблена внутрішніми суперечностями Русь потерпіла поразку від полчищ
монголо-татарських ханів. Етнічний розвиток трьох східнослов'янських
груп, започаткований процесами великого розселення слов'ян, тепер вже в
іншому історичному вимірі триває, досягаючи свого логічного завершення –
появи українського, а пізніше білоруського та російського народів.
Літопис для цього часу вже не згадує ні венедів, ні антів. Він називає
низку конкретних племен на Дунаї, Віслі, Дніпрі і Прикарпатті, у
Білоруському Поліссі, на Двіні і Волзі. Тепер їх об'єднує лише первісна
самоназва "слов'яни". Вона фіксує їх належність до сім'ї слов'янських
народів, незалежно від місця проживання, мови та характеру взаємних
стосунків.
Все Дніпровське Правобережжя займає райковецька культура1 – пряма
спадкоємиця празько-корчацької. Вона поширюється за Дністер, Карпатські
гори і заходить у теперішню Закарпатську область, Буковину, Молдову до
Дунаю. В окремих місцях виходить на дунайське правобережжя в межі
теперішньої Болгарії. На півночі райковецькі пам'ятки займають все
Прип'ятське Полісся, виходять на лівий берег Прип'яті, у її верхів'ях
вклинюються на територію сьогоднішньої Білорусі. На сході Райковецькі
поселення частково переходять на лівий берег Дніпра, де межують з ареалом
волинцівсько-роменської культури. У Середньому і Верхньому Подунав'ї на
основі празько-корчацької культури появляються пам'ятки з керамікою
дунайського типу.
Дослідженням пам'яток райковецької культури, починаючи з кінця
XIX ст., займалася велика група українських та російських археологів.
Нині відомо близько 400 пам'яток. Широко вивчене Райковецьке
городище в урочищі Лука, яке дало назву культурі, Сахнівка, Канів,
Петрівка, Монастирьок, Кодин, Хлепча І, Рашків І, Ріпнів І та багато інших.

1

В літературі вона відома під назвою Лука Райковецька.
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Пам'ятки райковецької культури представлені поселеннями, городищами
і могильниками.
Характерні для райковецької культури житла – підквадратні
напівземлянки площею 7-16 кв.м з піччю-кам'янкою, на окремих поселеннях
Волині – глиняною піччю.
Могильники райковецької культури досліджені дещо слабше, ніж
поселення. Основним типом захоронення і надалі залишається
трупоспалення. Тепер значно зменшується кількість безкурганних поховань і
збільшується кількість курганів.
Крім характерного, для райковецьких пам'яток ліпного посуду, все
більше появляється виробів, обточених за допомогою гончарного кола.
Ліпні посудини райковецької культури часто орнаментовані нарізками по
краю вінчика, пальцевими вдавленнями та ін., гончарні вироби
прикрашалися багаторядним лінійно-хвилястим орнаментом, нерідко по
всьому корпусу.
На етапі райковецької культури збільшується кількість землеробського та
ремісничого інвентаря, поліпшується його якість. Він представлений
наральниками, серпами, косами, мотиками, жорнами, сокирами, теслами,
долотами, токарними різцями, свердлами тощо. Відомі глиняні та кам'яні
відливні форми, ллячки. Зброя, представлена переважно листоподібними
наконечниками списів та різнотипними наконечниками стріл. Прикрасами
служили скроневі дротяні кільця, лунниці, підковоподібні фібули, браслети,
персні, скляні намистини тощо.
Поповнюється кількість монетних надходжень. До знахідок візантійських
монет додаються численні арабські диргеми, карбовані у VШ-Х ст.
Райковецька культура на Правобережжі продовжувала традиції празькокорчацьких старожитностей. Синхронна їй слов'янська культура
Лівобережжя – волинцівсько-роменська – сформувалася у більш складних
умовах, викликаних, з одного боку, інфільтрацією на Лівобережжя частини
правобережних слов'ян, а з другого – впливом салтово-маяцької культури,
створеної населенням, що входило до складу Хозарського каганату.
Початок археологічних досліджень волинцівсько-роменських пам'яток
пов'язаний з іменем українського археолога М.Макаренка1. Еталонне
поселення і могильник біля с. Волинцева Путивльського р-ну Сумської обл.
багато років досліджував Д. Березовець.
Пам'ятки волинцівського етапу представлені неукріпленими поселеннями
і безкурганними могильниками. На роменському етапі різко збільшується
кількість городищ, з'являються курганні поховання.
Основний тип житла – це квадратна або прямокутна напівземлянка
стовпової і зрубної конструкції, площею 10-22 кв.м з глиняною піччю.
На роменському етапі у VIII-ІХ ст. на Лівобережжі почалося
виробництво місцевого посуду, обточеного на примітивному гончарному
крузі. Він прикрашався гребінцевидним штампом або у вигляді ланцюжка.
1
Макаренко Н.О. Отчет об археологических исследованиях в Полтавской губерни // ИАК. –
1907. – Вып. 22. – С. 142-144.
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Основну групу кераміки на волинцівському і роменському етапах
становили ліпні кухонні товстостінні посудини, представлені горщиками,
сковорідками та мисками, що становлять близько 90% усього керамічного
комплексу. Більшість їх прикрашена пальцевими вдавленнями і нарізами по
краю вінчика. Лише поодинокі ліпні горщики з високими циліндричними
вінчиками виготовлені за зразками гончарних. Вони найчастіше служили
урнами.
Археологія засвідчує зв’язки волинцівсько-роменської культури з
місцевими та правобережними, попередніми і синхронними їй
старожитностями та їх відсутність з пам'ятками іменьківської культури
Поволжя. Процеси етнокультурного розвитку північно-східної і південної
груп слов'ян з періоду великого розселення пішли різними шляхами.
У багатьох археологічних працях радянського часу, присвячених
вивченню етнокультурних процесів у Східній Європі VІІІ-Х ст., були
зроблені спроби співставити з археологічними культурами літописні
племена. В кожній спробі проглядаються достатньо чіткі етнографічні
відмінності між південно-західною і північно-східною групами слов’ян,
закладені ще в попередні періоди. Це відповідає і їхнім діалектно-мовним
особливостям, у чому, крім археологів, переконана і більшість лінгвістів.
Вже О.Шахматов вважав, що після того, як східні слов'яни в VІІ-ІХ ст. з
дніпровсько-волинського регіону розселилися на великих просторах від
Чорного моря до Ільменського озера й від Карпат до Дону, їхня мова
розчленувалася на три великі діалектно-територіальні групи. "Распадение
восточнославянских племенъ и ихъ языка относится (в своемъ постепенном
ходе) к VII и VIII веку; въроятно, к IX в. восходитъ (как завершение
процесса) распадение єдиного русскаго племени на три племенные групы:
южную, северную и восточную. …Спільноруська прамова (мається на увазі
східнослов'янська – авт.) розпалася на три окремі говори ще в добу
доісторичну – в кінці VIII – чи на початку IX ст., і об'єднання всіх племен в
одній державі не могло привести до утворення однієї спільної народної
мови"1.
Науково обгрунтовану позицію щодо зародження сьогоднішніх
слов'янських мов у праслов'янському мовному середовищі зайняв С. СмальСтоцький. Він вважає, що "...українська мова являє собою тільки добуток
дальшого розвитку праслов'янської, колись дійсно говореної мови...,
переформування її діалекту (говору) на спеціальний український лад, як усі
інші слов'янські мови являють собою перетворення праслов'янської мови (її
говорів) на їхній питомий лад … Зарисовані вже в цій добі діалекти і
відтінки розробили опісля поодинокі слов'янські мови. Розвиток північностароруського і південностароруського вже в своєму праслов'янському
зародку пішов іншими шляхами... На перепоні правильному розумінню і
поясненню цих явищ, стріть фікція праруської мови"2.
1
Шахматов А.А. Краткий очерк истории малорусского (украинского) языка // Украинский
народ в его прошлом и настоящем. – Петроград, 1916. – С. 25-36, 68.
2
Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів про сім’ю слов’янських мов // Хрестоматія. – К.,
1996. – С. 98-110.

325

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

Сьогодні існують різні точки зору лінгвістів та археологів на проблемі;
східнослов'янської мовної і культурної єдності. Одні йдуть від єдності до
розподілу на діалектно-культурні групи, що позв'язано з процесами
розселення слов'ян, інші заперечують діалектно-племінну спільність у
праслов'янському чи слов'янському середовищі вже з самого початку1.
Рішучу позицію щодо роздільності процесів формування українського та
російського народів і їхніх мов зайняв останнім часом О.Стрижак. Він
вважає, що "…виникнення порівняльно-історичного мовознавства призвело
до повного визнання самостійності української мови, структурно-фонетично
сформованої відповідно до її історико-геополітичної суті, взаємозв'язків і
контактів". У статті "Нова наукова концепція про окремі шляхи походження
українського та російського народів і їхніх мов" (1998 р.) О.Стрижак
приводить нові дані, які спростовують "теорію" давньоруської чи праруської
східнослов'янської спільної прамови. Він приєднується до С. Стоцького і
Г.Гартнера, які у праці "Grammatik der ruthenischer (ukrainischen) Sprache"
бачать підоснови української мови у праслов'янській2.
На Правобережжі між Дніпром, Припяттю і Дністром з VІІ ст. н.е.
утворюється міжплемінне об’єднання дулібів. Літописець згадує дулібів,
розповідаючи про напади на них аварів у часи візантійського імператора
Іраклія (610-641). "... Си же обри воеваху на словенех и примучиша дулебы,
сущая словени, и насилия творяху жонам дулебским"3. Про напади аварів на
дулібські землі згадують і інші більш ранні джерела, зокрема "Хроніка
Фредегара''4. Дуліби, а за ними волиняни і бужани займали територію
Західної Волині і Верхнього Подністров'я. Вона окреслюється топонімами,
похідними від назви "дуліби". Їм відповідають пам'ятки кінцевого етапу
празько-Корчацької та раннього етапу райковецької культури, розташовані в
цих областях. Як відомо, райковецька культура покриває територію всіх
літописних правобережних племен: дулібів-волинян-бужан, що є назвами
однієї племінної групи: деревлян, полян, уличів, тиверців і хорватів. Все це
дає змогу зробити висновок, що на правобережжі Дніпра існувало
етнокультурне племінне об'єднання, у яке вони входили.
В.Ключевський, Б.Греков, Л.Нідерле, М.Державін та ряд інших
дослідників, спираючись на писемні відомості арабських авторів, зокрема
аль-Масуді, про плем'я валіняна, яке мало свого князя і якому віддавна
підкорялися інші слов'янські племена, не сумніваються в тому, що,
починаючи з VI ст., на території Волині і Прикарпаття існував великий
племінний союз східнослов'янських племен, що об'єдналися навколо племені

1
Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова. З проблем
східнослов’янської глотогонії // Історія української мови. – К., 1996. – С. 191-205.
2
Смаль-Стоцький С. Ґенеза української мови та її передісторичний розвиток //
Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Перевидання в Україні. – К., 1994. – С. 345;
Стрижак О. Нова наукова концепція про окремі шляхи походження українського та
російського народів і їхніх мов // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 5-6. – С. 55.
3
Ипатиевская летопись. – М., 1962. – С. 10.
4
Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1993. – Т. ІІ. – С. 48.
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дулібів . В.Ключевський пише, що в Прикарпатті в VI ст. "...ми застаємо
великий племінний союз під керівництвом князя дулібів... Цей воєнний союз
і є факт, який можна поставити на самому початку нашої історії. Вона
почалася у VI ст. на самому краю, в південно-західному кутку руської
рівнини, на північно-східних схилах і передгір'ях Карпат". Початковим
етапом державності східних слов'ян це об'єднання називають В.Мавродін і
Б.Греков. Відкриття у с. Зимному Володимир-Волинського району
ранньослов'янського городища VI-VIІ ст. з великою кількістю металевих
знахідок і слідів їх місцевого виробництва підтверджують висновки
істориків. Поки що інших слов'янських ранньосередньовічних городищ, які б
існували раніше VII ст., немає. Є всі підстави вважати зимнівське городище
центром найбільш раннього східнослов'янського дулібо-волинського
об'єднання, яке відкриває державотворчі процеси – утворення української
державності.
На схід від дулібів-волинян на території Східної Волині літопис поміщає
деревлян "...Зане седоша в лесех". У 945 р. вони вбили київського князя
Ігоря, який переборщив з даниною. Деревляни раніше входили у дулібоволинське об’єднання.
Княгиня Ольга, дружина Ігоря, жорстоко помстилася за чоловіка,
спаливши головне місто деревлян – Іскоростень. Їхні поселення та курганні
поховання належать до райковецької культури.
На окрему увагу серед племен, що входили у дулібське племінне
об'єднання, заслуговують хорвати, які після його розгрому аварами
утворюють у Прикарпатті окремий племінний союз. Археологічно вони, як і
інші племена південної групи, представлені пам'ятками райковецької
культури.
Розміщення топонімів, утворених від етноніму "хорвати" вказує, що вони
були безпосередніми сусідами дулібів і займали не тільки Північне, а й
Південне Прикарпаття. В цих областях, як і на Волині та Подністров'ї,
відкриті пам'ятки празько-корчацької культури, які наприкінці VІІ-VІІІ ст.
переростають у райковецьку культуру. Хронологія цих пам'яток показала,
що їх поширення спрямоване з Верхнього і Середнього Подністров'я у
Посання, Південне Повіслення і на Південні схили Карпат. Це спостерігають
і польські археологи2. Разом з тим, у польській літературі переважає
тенденція до виділення ранньосередньовічних пам'яток Верхнього
Повіслення в окрему групу, яку нерідко пов'язують із західнослов'янськими
лендзянами. Такі спроби археологічно не виправдані. Хорвати зберігали
статус окремого племені до часів Володимира Святого. Він, підкоривши їх,
приєднав до Київської держави.

1
Ключевський М.А. Курс русской истории. – М., 1987. – Ч. І. – С. 103-104; Греков Б.Д.
Киевская Русь. – М., 1953. – С. 442-443; Нидерле Л. Славянские древності. М., 1956. – С. 173177; Державин Н.С. Славяне в древності. – М., 1946. – С. 14-15.
2
Parczewski M. Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubiezy etnicznej w Karpatach. –
Kraków, 1991. – S. 30-43.
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Географія хорватських городищ і могильників значною мірою збігається
з тим регіоном Прикарпаття і Подністров'я, який пізніше іменувався
Галицькою землею.
У межах ареалів празько-корчацької та райковецької культур
знаходилися правобережні поляни, уличі і тиверці.
Поляни серед східнослов'янських племен займають особливе місце.
Літописець, а за ним ряд істориків і археологів-славістів виділяють полян як
державотворців. Вони побудували величний град Київ на дніпровських
горах і брали безпосередню участь у створенні Київської держави. Поляни
користуються особливою симпатією літописця. Вони "мужі мудрі і
смислені", дали перших київських князів – Кия з його братами Щеком та
Хоривом, сестрою Либіддю. Кий був прийнятий з почестями візантійським
імператором у Константинополі. Навіть першу данину Хозарському
каганату поляни дали мечами. Це було натяком на те, що останні згодом
платитимуть данину полянам. Так воно і сталося, підсумовує літописець.
Окрему групу складали північно-східні літописні племена, що поступово
освоювали землі балтів та угро-фінів.
Вже на волинцівському етапі якісь групи сіверянського населення
поступово починають заселяти райони Придоння та Оки. Вони привносять
сюди свої прийоми домобудування та керамічного виробництва.
Змішуючись з місцевим неслов'янським населенням, слов'янізуючи його,
вони утворюють тут нові етнокультурні племінні групи "донських слов'ян"
та літописних в’ятичів. В основі племені в’ятичів лежить поступово
слов'янізований угро-фінський субстрат мощинської культури. Якщо в
житловому будівництві на поселеннях і керамічному матеріалі місцеві
традиції проявляються досить слабо, то в похоронному обряді вони
домінують. На відміну від волинцівсько-роменської культури сіверян, де
курганні поховання, що відображають похоронну традицію волинодністровської групи слов'янських племен, появляються лише в ІХ-Х ст., тут
курганна традиція інша. Вона сприймається прибульцями від мощинського
субстрату уже в VIII ст., тобто тут кургани появляються раніше, ніж у
роменській культурі. Крім того, кургани в’ятичів характеризуються
багатством речового інвентаря і наявністю зрубних камер, що також суттєво
відрізняє їх від поховань південної, української групи племен. В’ятицькі
жіночі поховання позначені наявністю в них семилопатевих підвісних
скроневих кілець, відсутніх у похованнях сіверян, що якоюсь мірою
визначають їхню племінну територію.
Етнографічне обличчя радимичів на Сожі, де вони появляються вже у
IX ст., визначається поєднанням місцевих балтських і привнесених
слов'янських елементів матеріальної культури. Це вказує на змішання
місцевого балтського субстратного населення і слов'янських переселенців.
Поки що не встановлено регіону, звідки останні прибули. У літопису
вказується на прихід радимичів "от ляхов", але археологічними матеріалами
це повідомлення не підкріплене.
Племінна група кривичів, "иже седять на верхь Волги, и на верхь Двины,
и на верхъ Днепра" включала в себе ряд дрібніших, не названих літописцем
племен. Вони в VІП-Х ст. вже обжили названі літописцем райони, що раніше
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належали неслов'янському населенню. Їх основою були племена, котрі в VІVП ст. представлені псковськими довгими курганами, що розвивалися тут
без будь-яких змін. В ІХ-Х ст. довгі кургани були замінені напівокруглими з
одним-двома похованнями за обрядом кремації. Інгумації тут появляються
лише в кінці Х-ХІ ст.
Смоленсько-полоцькі кривичі, основу яких склало населення
тушемлянсько-банцерівської культурної групи, були окремим племінним
утворенням, яке склалося в результаті слов'янизації балтського населення1.
Центром смоленських кривичів вважається поселення в Гніздові під
Смоленськом з великим курганним могильником. На могильнику виявлено
поховання представників різних етнічних груп населення, у тому числі і
норманів. Цей пункт відігравав велику роль як торговельно-ремісничий
центр на торгових шляхах у Константинополь.
Своєрідну окрему північну групу становили ільменські словени. Літопис
вказує: "Словени же седоша около озера Ильменя, и прозвашася именем
своим"2. Очевидно, "своє ім'я" виділяло їх, не давало загубитися серед моря
чужого фінського місцевого населення.
Похоронними пам'ятками ільменських словен були сопки, які пізніше ,
замінюються, очевидно, в процесі слов'янізації місцевого населення,
звичайними курганами з округлою кам'яною обкладкою в основі.
У ІІ пол. І тис. н.е. завершується перший етап заселення східними
слов'янами Північно-Східної Європи. Деякі її регіони були освоєні ще в VІVІІ ст., інші – у VІІІ-Х ст. Серед перших знаходиться регіон на північ від
Прип'яті, де літопис згадує дреговичів, що "...сіли межи Прип'яттю і
Двиною". Тут слід відзначити, що інфільтрація слов'ян у Верхнє
Подніпров'я, судячи з археологічних даних, почалася дуже рано, з періоду
зарубинецької і київської культур, і завершилася у ранньому середньовіччі.
Проте довгий час ті райони дреговичів, як і радимичів, придонських слов'ян,
а навіть в’ятичів, які прилягали до території волинян і сіверян, зберігають
етнографічні традиції своїх сусідів, з якими в V-VII ст. на склавіноантському хронологічному етапі вони ще утворювали певну культурну
спільність.
Отже, за писемними та археологічними джерелами південну групу
східнослов'янських племен включно з сіверянами, на нашу думку, можна
вважати
етнокультурним
утворенням,
корені
якого
сягають
ранньосередньовічного і римського часу на цій же території. Північну і
північно-східну групи (дреговичі, радимичі, кривичі, в’ятичі, ільменські
словени), які сформувалися в процесі довготривалого розселення слов'ян на
балтські та угро-фінські території і слов'янізації місцевого населення –
пізнішими етнотериторіальними утвореннями. Вони становили окремі
етнокультурні групи, які після розпаду Київської Русі завершили свій
розвиток як окремі східнослов'янські народи.

1
2

Сєдов В.В. Славяне в древности. – М., 1994. – С. 369.
ПВЛ. – Ч. 1. – С. 11.
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Федорів І.О. (Тернопіль)
КОНЦЕПЦІЯ ЕТНОГЕНЕЗУ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ МИРОНА КОРДУБИ
В КОНТЕКСТІ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО
ДИСКУРСУ 1930-х рр.
У статті авторка аналізує концепцію етногенезу українського народу
видатного українського історика Мирона Кордуби в контексті дискусії
українських та зарубіжних учених у 30-х рр. ХХ ст.
Сьогодні, коли знову обговорюються переваги союзу трьох
східнослов’янських народів, варто розглянути питання, чи справді Україна,
Росія та Білорусія пройшли спільні для всіх трьох країн історичні процеси.
Особливо актуальною в цьому контексті стає концепція видатного
українського історика, історіографа, громадсько-політичного діяча, учня
Львівської історичної школи Михайла Грушевського – Мирона Кордуби
(1886–1947).
Безперечно, що Україна набула довголітнього досвіду мовної і
культурної асиміляції та політичної інкорпорації з боку російського народу.
Ця обставина й дає підстави російським науковцям можливість постійно
наголошувати, що Україна завжди належала до Росії і переживала з нею
спільно всі найважливіші історичні та культурні процеси. У цьому зв’язку
доцільно відтворити, як саме європейські та українські вчені бачили
проблеми історії слов’янських народів та їх спільних чи відмінних шляхів у
передрадянський період. Згодом дискусії з цього приводу відбувалися у
1930-х рр., після чого якісно нові наукові історичні уявлення з’явилися вже у
пострадянський період.

З огляду на це, у даній науковій статті ставимо за мету проаналізувати
погляди М. Кордуби на проблеми етногенезу східнослов’янських народів та
місце в цьому процесі українців. Розв’язок її передбачає врахування широкого
контексту концепцій історії української державності тогочасного наукового
дискурсу та історіографічної ситуації першої половини ХХ ст. Аналіз наукових
праць ученого, присвячених цій проблемі, сприятиме більш адекватному
сприйняттю історіографічного доробку М. Кордуби, дасть змогу частково
простежити процес розробки ним наукової схеми історії українського народу.

У сучасній українській історіографії уже з’явилися праці, цінні в
методологічно-теоретичному плані для означеної проблеми. У них
з’ясовується роль М. Кордуби у започаткуванні дискусії серед провідних
чеських, польських, українських і німецьких учених з приводу можливості
спільної історії слов’янських народів та проблеми виникнення української,
білоруської та російської націй. Мова йде про дослідження Л. Зашкільняка1,
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К. Кондратюка , В. Потульницького , І. Лисяка-Рудницького3, В. Масненка4.
Проте в них ще недостатньо місця відводиться, власне, концепції
М. Кордуби, у тому числі внеску його у вивчення проблеми етно- та
націогенезу українського народу.
У 1930-х рр. провідні вчені низки європейських країн, особливо чеські,
польські, українські й німецькі, активно обговорювали питання про
можливість спільної історії слов’янських народів5. На жаль, доводиться
констатувати, що внаслідок післявоєнних реалій це питання в такому ключі,
як у 1930-х рр., уже не піднімалось, хоча необхідність обговорення цієї теми
давно назріла і лише сьогодні знову актуалізувалась в українській історичній
науці.
Дискусію 1930-х рр. започаткував професор Карлового університету в
Празі Ярослав Бідло, який вважав, що єдина історія слов’янських країн є
неможливою, оскільки Європа ще за часів раннього середньовіччя
розділилася на два культурні світи: романо-германський і грекослов’янський. До останнього належать не всі слов’янські народи, а лише
православні. Неправославні – чехи, словаки, поляки, словени, хорвати –
представляють західноєвропейський, або романо-германський, культурний
світ. Таким чином, Бідло відкидає можливість спільної історії слов’ян,
оскільки римська (західна) і візантійська (східна) культури розділили
слов’ян політично і культурно, вже не кажучи про пізніші поділи Турецької,
Австрійської і Російської імперій. Вирішуючи проблему єдиної історії
Східної Європи, Я. Бідло стверджував, що поняття Східна Європа включає в
себе Візантійську імперію з Балканським півостровом, а пізніше й Росією, а
також усім, що підпадало під їх візантійсько-слов’янський вплив”6.
На думку професора Варшавського університету Марселя Гандельсмана,
поняття Східна Європа змінювалося в міру розширення впливів римської
культури. Чим далі на Схід вона поширювалася, тим більше звужувався ареал
„європейського сходу”. Наприклад, до впровадження християнської культури
чехи й поляки належали до Сходу, після – до Західної Європи. Сфера
візантійських впливів упродовж століть постійно зменшувалася. За
Гандельсманом, історія слов’янських народів, як загальна, є можливою, і вона,
відповідно до його періодизації, проходить чотири етапи, що водночас є етапами
розвитку Східної Європи7.

Опонент Гандельсмана, професор Берлінського університету Отто Гош
вважав, що поняттям візантійсько-слов’янської культури не можна
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означувати зміст історії Східної Європи. Хоча російська історія зазнала
візантійських впливів, проте якби Росія століттями не здійснювала у своєму
внутрішньому розвитку колонізаційного просування, що супроводжувалося
розширенням і зміцненням держави, вона змогла б перейти ті ж процеси, що
були основою розвитку Західної Європи – реформацію, просвітництво тощо.
Брак державно-політичної культури значно відчутніше завадив Росії стати
на цей шлях, ніж вплив візантійської церкви. Це і є, на думку О. Гоша,
основна відмінність в історичному розвиткові Росії й Європи.
Східну Європу О. Гош розуміє як оформлену єдність країн, що
перебували або перебувають під впливом культури північних земель, або
західної культури. Цей вплив поширюється на більшість слов’янських, у
тому числі й східнослов’янських народів. Звичайно, окремі східні народи не
одночасно і не з однаковою силою втягувалися в орбіту культурних впливів
Заходу. Та все ж Східна Європа з цього погляду (йдеться не про
територіальну і мовно-етнічну сутність, а про рівень цивілізації) все одно
була спільною, хоча й строкатою. Тому, на думку О. Гоша, спільна історія
слов’янства як об’єкт наукових досліджень неможлива, натомість постає
необхідність дослідження історії Східної Європи під впливом культури
північних земель як наднаціональної культурно-історичної і культурногеографічної європейської єдності під назвою „Східна Європа”1.
У дискусії брав участь також М. Кордуба (у той час – професор
Варшавського університету), який, власне, й започаткував у 30-ті роки
дискусію між галицькими і східноукраїнськими вченими-емігрантами з
приводу походження Русі й формування української нації. Формальним
приводом її стала стаття історика „Найважніший момент в історії України”2.
Насправді ідеї, висловлені в ній, у багатьох моментах перегукувалися з
думками В. Липинського, які останній оприлюднив ще на початку 20-х рр.
ХХ ст. Мова йде про тезу, що самостійний український політичний процес
розпочався тільки з часу входження більшості українських земель у 1569 р.
до складу Речі Посполитої, власне, тоді з’явилася українська провідна
верства: шляхта і “цивілізована” частина козацтва. При розгляді ранньої
історії українців дослідник фактично не поділяв схеми М. Грушевського про
осібний історичний розвиток окремих східнослов’янських народів3. Історію
українців цього часу він розглядав у межах спільноруських процесів
формування і посідання влади (як переконаємося згодом, М. Кордуба в
цьому питанні більше схилявся до поглядів В. Липинського, ніж до
М. Грушевського).
Проте тоді такі думки не здобули широкого розголосу. Крім того,
аналогічні погляди висловив С. Томашівський. Його реферат “Десять літ
українського питання в Польщі” викликав гострі протести громадськості
1

Там само. – С.19.
Кордуба М. Найважніший момент в історії України (Україна у складі Литовської
держави) // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1930. – Т. 102. – Ч. 6. – С. 539-546.
3
Липинський В. Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму.
– К.; Філадельфія: Ін-т східноєвропейських досліджень НАН України, Східноєвропейський
дослідний ін-т ім. В. К. Липинського, 1995. – Т. 6. – Кн. 1. – С. 24-25.
2
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через висловлені ним політичні ідеї. Проте політична дискусія відсунула на
задній план контроверсійність його історичних концепцій, і наукові кола не
виявили ніякої зацікавленості до них. На його переконання, довгий час
існувала “первісна одноцільна Русь”, а процес її диференціації відбувався
під сильним впливом польської державності, у литовсько-польській добі
української історії1.
М. Кордуба стверджував, що Велике князівство Московське було
наступником монгольського світу і Візантії, натомість українські і
білоруські землі, що потрапили під вплив литовсько-польських культурних
кіл, раніше перебували під впливом Західної Європи і переживали, нехай і в
ослабленій формі, всі західноєвропейські цивілізаційні процеси2.
Автор статті стверджував, що давня Русь, як і всі східні слов’яни, була
політичним, церковним, культурним цілим. „Природна еволюція”
східнослов’янських племен на території майбутньої Київської держави
могла призвести до перетворення їх на „окремі народності”, але на
перешкоді стало створення Руської держави. Ще більшою мірою зашкодило
„розвою в напрямі етнічного відокремлення” поширення християнства з
його „централістичною організацією”. „Спільна держава, спільна віра і
спільна літературна мова стають могутніми підвалинами, на котрих
розбудовується одна, спільна, загальноруська, коли не нація в повному
значенні цього слова, так, скажім, культурна сфера”3.
М. Кордуба вважав, що й після смерті великого князя Ярослава Мудрого
церковна організація і літературна мова продовжували виступати в ролі
„об’єднуючих чинників”, проте з середини XII ст. ситуація змінюється. На
той час виникають „нові політичні осередки на двох протилежних кінцях
Великої Русі”: один – у Галичі, а інший – у Володимирі над Клязьмою.
Наслідком такого „політичного дуалізму на Русі” став цілковитий занепад
Києва, „об’єднуючого цілу Русь центру”4. „Галицький осередок” двічі
прагнув об’єднати навколо себе ту „цілу територію, заселену цею
етнографічною масою, котрої потомки утворили опісля українську націю”,
та цим спробам у першому випадку стала на заваді смерть князя Романа, а в
другому – монгольське нашестя.
Після нападу монголів відбулися кардинальні зміни в різних сферах
життєдіяльності колишньої Київської Русі. Населення впадає в анархію і
відмовляється підпорядковуватися княжій владі, воліючи платити данину
ординцям. Київське і Переяславське князівства зникають на довгі часи
взагалі, а Чернігівське – підупадає. Галицько-Волинська держава,
починаючи з 1340 р. стає об’єктом зазіхань сусідів. Лише наприкінці XIV ст.
усі білоруські та українські землі, за винятком захоплених Польщею
галицьких земель, опинилися в межах Литовської держави. „Великі князі
1

Томашівський С. 10 літ українського питання в Польщі. – Варшава, 1929. – С. 23.
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4
Кордуба М. Найважніший момент в історії України (Україна у складі Литовської
держави) // Літературно-науковий вісник. – 1930. – Т. 102. – Ч. 6. – С. 540.
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Литовські, – писав М. Кордуба, – починають вважати себе спадкоємцями
давніх київських князів і перебирають уже свідомо місію збирачів руських
земель”1.

Відокремлення південно-західних руських земель від решти та входження їх
до Литовської держави у ІІ пол. ХІV ст. сприяло консолідації руських племен в
окрему від великоросів етнічну групу і створенні спочатку українськобілоруської, а пізніше – окремих української та білоруської націй2. Таке
твердження М. Кордуби викликало реакцію української наукової громадськості.
Особливо негативно відреагувала тодішня українська еміграція в Чехії. На думку
В. Даниленка й О. Добржанського, ініціатором дискусії щодо статті М. Кордуби
в Українському історико-філологічному товаристві у Празі був С. СмальСтоцький3. У листопаді 1930 р. товариство двічі збиралося для обговорення теми
“Откоуду єсть пошла руська земля” (з приводу статті М. Кордуби) і формально
засудило її. У дискусії взяли участь С. Смаль-Стоцький, В. Щербаківський,
С. Наріжний, М. Славінський, К. Чехович, Ф. Слюсаренко, С. Шелухін,
П. Смирнов, В. Сімович. Більшість полемістів розкритикували концепцію
М. Кордуби загалом або окремі її аспекти. Зокрема, С. Смаль-Стоцький вважав,
що окремішна українська нація існувала вже за часів Київської Русі, а
великоросійська нація утворилася значно пізніше – у ХІІІ–ХІV ст. шляхом
змішування слов’янських і фінських елементів4. Пізніше з критичними
заувагами з приводу статті М. Кордуби виступив у львівській газеті “Діло”
М. Чубатий, який захищав тезу, що початки українського народу треба шукати у
праслов’янській добі. Дискусійні матеріали з’явилися й в інших галицьких
виданнях: “Українському голосі”, “Новій зорі”, “Меті” тощо. Тільки упродовж
1930 – початку 1931 рр. побачило світ понад двадцять публікацій на цю тему.
Теза М. Кордуби, що давня Русь була спільною для трьох руських
народностей, викликала найбільше пожвавлення. Історик заперечував, що така
постановка питання “відриває українців від найбільшого розквіту нашої
державності”, а навпаки, дозволяє їм вимагати щонайменше таких самих прав
на давньоруську державу, як і росіянам, і тим самим відкидає історичну
концепцію московської науки, що “давня Русь, то московське добро, і українцям
до нього зась”5. Аргументами у цій справі історик вважав і факт остаточної
кристалізації французької та англійської націй лише у ХІV–ХV ст., брак почуття
спільності політичних інтересів серед князів та верхів боярсько-дружинного
оточення, етнічної солідарності в періоди зовнішніх небезпек, що були
постійними у Київській Русі. “Через це не розуміємо, до чого тут впевнення, що
всі руські землі пройнялися одним національним духом й свідомістю спільних
інтересів?”6

М. Кордуба говорив про політичну єдність давньої Русі в такому ж
значенні, як вона проявлялася в інших тогочасних європейських державах,
1

Там само. – С. 543.
Там само. – С. 539.
3
Даниленко В., Добржанський О. Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність. –
К.; Чернівці: Ін-т історії України НАН України, 1996. – С. 164.
4
Там само. – С. 165.
5
Кордуба М. В обороні історичної правди // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1931. –
Т. 106. – С. 433.
6
Там само. – С. 427.
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тобто в династичному: “...на цілій Русі, південній і північній, тільки потомки
Володимира Великого, тільки династія Рюриковичів має право на княжі
престоли”1.
Загалом сутність розходження позицій дискутуючих сторін полягала в
різному тлумаченні поняття “нація”. Коли М. Кордуба наполягав на
“вузькій” його інтерпретації – як спільноті, що усвідомила потребу власного
організованого політичного життя, то його опоненти сприймали “націю” у
найширшому розумінні – як народ взагалі2. Додамо, що при означенні
поняття нації та обґрунтуванні принципу українства М. Кордуба стояв на
позиціях західноєвропейської державної концепції, підкреслюючи, що
національність формується державою, а не лише природою, чим відкинув
підхід до націогенезу лише з етнографічного боку (прийняття за народність
будь-якої групи людей, що складає один етнічний тип) або з фізіологічної
точки чи мовної3.
Професор Альбертського університету в Канаді І. Лисяк-Рудницький у
статті “Формування українського народу й нації” з цього приводу писав, що
“в такій загальній формі тезу М. Кордуби, нібито українська нація, а з нею і
білоруська постала в Литовській державі” він не може прийняти, оскільки
вважає, що формування української нації почалося раніше і тривало й
пізніше. “Але одне вірно підхоплене в теорії М. Кордуби, – зазначає далі
автор, – що литовська доба мала вирішальне значення для національної
диференціації між Україною (й Білорусією) та Московщиною – Росією.
Україна перебувала тоді під впливом Заходу, Московщина – татарського
сходу. І ці окцидентальні елементи, з одного боку, й орієнтальні – з другого,
тривало ввійшли в єство обох націй”4.
Литовська мирна окупація, переконаний М. Кордуба, якраз і є
«найважнішим моментом в історії України». Нова держава виявилася
надзвичайно експансивною. Не вдовольнившись об’єднанням лише самих
литовських племен, князь Мендовг захопив дрібні руські князівства. Згодом
Гедимін приєднав значну частину деревлянської землі. Таким чином,
наприкінці XIV ст. усі білоруські землі опинилися в руках Литовської
держави5. Вчений стверджував, що саме такий політичний розвиток Східної
Європи спричинив розкол Давньої Русі на дві частини: північно-східну, що
утворила Московську державу, та південно-західну, що увійшла до складу
Польсько-Литовської держави. У результаті обидві частини Давньої Русі
потрапили під відмінні культурні впливи.
Наступною була теза М. Кордуби, що в народів, які не мали своєї
держави, таким поштовхом було існування постійної, інтенсивної небезпеки,

1

Там само. – С. 428.
Масненко В. Історична думка та націєтворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина
ХХ ст.). – К.; Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001. – С. 265.
3
Кордуба М. Зв`язки В. Антоновича з Галичиною // Україна. – К., 1928. – Кн. 5. – С. 64.
4
Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації // Історичні есе: В 2 т. – К.:
Основи, 1994. – Т. 1. – С. 26.
5
Кордуба М. Одне з найважливіших питань історії України // ДАЛО, ф. р. 2923, оп. 1,
спр. 6, арк. 14.
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яка загрожувала життєвим інтересам усіх прошарків населення. Для
українського населення нею став наступ католицизму і полонізація1 .
Учений наголошував, що „коли б Литва за Гедиміна і Ольгерда не
захопила південно-західної Руси, це би зробила на кількадесят літ пізніше
Московщина”, котра теж почала політику збирання земель, але тоді б не
було „трьох руських народностей, тільки одна”2. Як зазначає М. Кордуба,
„після заволодіння нашими землями Литва починає слов’янщитися,
рушитися”. Цьому сприяє набагато вищий рівень культури захоплених
земель порівняно з культурою тодішньої Литовської держави. Між
населенням колись єдиної держави виникає кордон і проявляється
відчуженість. „По обох боках кордону, – писав М. Кордуба, – витворюються
окремі світогляди, окремі психіки, все це призводить до того, що давня
політично, церковно і культурно одноцільна єдина Русь розколюється на дві
окремі відмінні частини”. Та ще тоді і навіть згодом, за часів Богдана
Хмельницького, «населення українських і білоруських земель творить на
разі одну спільну етнічну цілість»3. Вона ґрунтується на укладі політичних
відносин, спільності історичної минувшини та традицій, релігійноцерковних справ і культурних впливів4. Київська ж Русь, на думку
М. Кордуби, „не була ані українською, ані, очевидно, великоруською, тільки
руською, так само як держава Пипіна Малого і Карла Великого не була ані
французькою, ані німецькою – тільки франконською”5.
Загалом М. Кордуба високо оцінює роль Литовської держави в історії
України і вважає її, як і М. Грушевський, спадкоємницею ГалицькоВолинської держави, державою Руською. Важливим є акцентування
М. Кордуби на тому, що Україна ввійшла тоді в коло західноєвропейських
культурних впливів, які спричинили створення національного типу
українців, подібного до західного. Проте з висновком щодо остаточного
завершення процесу творення української нації у ХV ст. можна погодитися
лише частково. Реальної національної цілості Давня Русь не творила, а лише
ідейну. Ідея Русі, що вийшла з Києва – столиці Володимира й Ярослава,
постала в умах представників вищих верств, що засвідчують митрополит
Іларіон, ігумен-паломник Данило та автор „Слова о полку Ігоревім”. Але це
була ідея, що мислилася територіально і державно, а не національно.
Насправді панував партикуляризм, не подоланий Руською державою. Тому,
безумовно, творення української нації тривало й пізніше. Це підтверджують
національно-визвольні рухи в ХVІІ–ХVІІІ та ХХ ст., характер національнокультурного відродження в кінці ХVІІІ–ХІХ ст., 1989–1991 рр.
Про т.зв. „неісторичність” візантійської церковної традиції на
українських землях, про перерваність цієї традиції на західноукраїнських, і,
1

Там само, арк. 17.
Кордуба М. Найважніший момент в історії України (Україна у складі Литовської
держави) // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1930. – Т. 102. – Ч. 6. – С. 545.
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Там само. – С. 544.
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Там само. – С 545.
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Кордуба М. Початки української нації (У відповідь Українському історико-філологічному
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навпаки, про тяглість на цих землях традицій західних писав і
С. Томашівський у праці „Церковна унія і українська національна ідея”1.
Східна традиція Візантії передбачала диктатуру політичної влади над
релігією і церквою, на відміну від Риму, де церква, навпаки, сприяла
розвиткові політичної самосвідомості. У всіх працях С. Томашівського
прослідковується ідея про тяглість зв’язків із Заходом і вимушеність (через
складну міжнародну політичну гру) зв’язків із Візантією. Він намагається
довести, що „прагнення України до зближення із Заходом такі ж природні й
давні, самостійні і органічні, як історичний процес творення української
народності як окремої національної індивідуальності”2.
Свою версію історії України запропонував ще один учень
М. Грушевського – Іван Кревецький, що базувалася на концепції двох
центрів – Київщини і Галичини–Волині3. І. Кревецький вважав, що, окрім
Київщини, на Сході лише дві українські землі на Заході могли претендувати
на роль центру, що творив українську історію в рамках історії Європи. Це
Галичина і Волинь, оскільки всі інші землі – Чернігівщина, Поділля,
Слобожанщина, Закарпаття тощо – перебували в орбіті Києва і Галича –
Володимира, утворюючи під їх проводом дві групи українських земель:
східну і західну4.

Оцінка обох центрів у плані порівняльного аналізу різних культурноцивілізаційних впливів на творення української історії приводить І. Кревецького
до цікавого історіософського узагальнення. Він вважає, що на
західноукраїнських землях створився окремий виразний український
національний тип5. Підкреслюючи саме національний характер цього типу,
І. Кревецький стверджує, що Галичина і Волинь упродовж майже всієї
української історії були не пересічними українськими провінціями чи окраїнами,
а метропольними землями України, які ні в чому не поступалися Київщині6.
Підсумовуючи цей огляд, можна зробити висновок, що основна увага
істориків Східної Європи у питаннях вироблення її схеми і періодизації
зосереджувалася на таких моментах: культурні впливи романо-германського
світу на народи Східної Європи, протистояння Схід–Захід, де під Сходом
розумілися Росія і ті країни, що зазнали її домінуючого впливу, а під Заходом –
ті країни, що зазнали впливу культури північних земель.
Викликана концепцією М. Кордуби наукова дискусія та громадська
зацікавленість проблемами походження власного етносу й нації, її долею в
давньокиївську та литовську добу сприяли зростанню національної свідомості
українців, розділених у черговий раз державними кордонами.

1
Томашівський С. Церковна унія і українська національна ідея // Нова зоря. – Львів, 1929. –
Ч. 65. – С. 2.
2
Потульницький В. А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української
історії ХVІІІ–ХХ століть. – К.: Либідь, 2002. – С. 317.
3
Кревецький І. Галичина і Волинь в українській історії і історіографії // Історичний Вісник.
Орган студентів-істориків Українського університету у Львові. – Львів, 1923. – Ч. 2-3 // України
у Львові, ф. 397, оп. 1, спр. 38.
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Брославський В.Л. (Тернопіль)
СЕЛЯНСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОГО
УРЯДУ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
У 1793–1861 рр.
У статті досліджується вплив аграрної політики російського уряду на
селянське землекористування Правобережної України у 1793–1861 рр.
Кардинальні зміни у соціально-економічному житті України, викликані
відновленням незалежності, переходом до ринкових відносин, зумовили
зростання інтересу до вивчення різних аспектів аграрної історії України. Ці
процеси актуалізували дослідження впливу державної політики на зміни в
землеволодінні та землекористуванні.
Приєднання Правобережної України у 1793 р. до Російської імперії
призвело до значних змін у соціально-економічному житті населення краю.
Упродовж 1793–1861 рр. російський уряд намагався посилити в краї
проросійські позиції та послабити пропольські.
З соціально-економічної історії Правобережної України кінця XVIII – І пол.
ХІХ ст. є значна кількість наукових праць, у яких розглядалися різні аспекти
аграрної політики російського уряду. З числа наукових досліджень, що
стосуються селянського землекористування, слід відзначити праці таких
науковців, як В. Шульгіна1, І. Рудченка2, Б.Ольшамовського3, В. Семевського4,
І. Ігнатович5, В.Антоновича6, М.Черепніна7, А. Барабоя8, М. Дружиніна9,

1
Шульгин В. Юго-Западный край под управлением Д.Г.Бибикова (1838–1853) // Древняя и
новая Россия. – 1879. – № 5. – Т. ІІ. – С. 5-32; Шульгин В. Юго-Западный край в последнее
двадцатипятилетие (1838–1863). – К.: Тип. у-та, 1864. – 254 с.
2
Рудченко И. Записка о землевладении в Юго-Западном крае. – К.: Тип. Г.Т.КорчакНовицкаго, 1882. – 180 с.
3
Ольшамовский Б.Г. Права по землевладению в Западном Крае. – СПб.: Тип.
Ю. А. Мансфельдт, 1899. – 140 с.
4
Семевский В. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века: В 2 т. –
СПб.: Общественная польза, 1888. – Т. І: Крестьянский вопрос в XVIII и первой четверти ХІХ
века. – 517 с.; Т. ІІ: Крестьянский вопрос в царствование императора Николая. – 625 с.
5
Игнатович И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. – 2-е изд., доп. – М.: Тип.
т-ва И.Д.Сытина, 1910. – 312 с.
6
Антонович В. Монография по истории Западной и Юго-Западной Руси. – К.: Тип.
Н. Давиденко, 1885. – 451 с.; Антонович В. Исследования о крестьянах в Юго-Западной России
по актам 1700 – 1798 гг. // Архив Юго-Западной России. – К., 1870. – Т. ІІ. – Ч. ІІ. – С. 43-72.
7
Черепнин Н. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. – СПб.: Типо-литогр.
М.И.Фроловой, 1902. – 71 с.
8
Барабой А. Правобережная Украина в 1848 г. // Исторические записки. Институт истории
АН СССР. – М., 1950. – № 34. – С. 107-113.
9
Дружинин Н. И. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Кисельова. – М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1946. – Т. 1: Предпосылки и сущность реформы. – 636 с.; Дружинин Н.И.
Государственные крестьяне и реформа П. Д. Кисельова. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – Т. 2:
Реализация и последствия реформы. – 619 с.
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3

4

П. Зайончовського , І. Гуржія , М. Лещенка , М. Маркіної , Е.Сташевського5,
В. Смолія6, Л. Баженова7, Т. Сафонова8, Т. Лазанської9, С. Борисевича10,
В. Щербини11, О. Бундак12, І. Кривошеї13, Ю. Рудакової14, О. Каденюка15,
Н. Щербак16, М. Бармака17. Знаменним можна назвати вихід у світ у 2006 р.
узагальнюючої колективної монографії "Історія українського селянства"18.

Деякі аспекти землеволодіння церковних селян розкрито в працях
О. Крижанівського19, А. Зінченка20, В. Левицького21.
1

292 с.

Зайончковский П. Отмена крепостного права в России. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. –

2

Гуржій І. Проблеми соціально-економічного розвитку України періоду пізнього
феодалізму // Український історичний журнал. – 1988. – № 9. – С. 36-44; Гуржій І. Розклад
феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.
– К.: Держполітвидав УРСР, 1954. – 452 с.; Гуржій І. Боротьба селян і робітників України проти
феодально-кріпосницького гніту (з 80–х років ХVІІІ ст. – до 1861 р.) – К.: Держполітвидав
УРСР, 1958 р. – 168 с.
3
Лещенко Н. Крестьянское движение на Украине в связи с проведением реформы 1861 года
(60–е гг. ХІХ в.). – К.: Изд-во АН УССР, 1959. – 523 с.
4
Маркина В. Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII – 60-е годы XVIII в. – К.:
Изд-во Киев. ун-та, 1971. – 175 с.; Маркина В. Магнатское поместье Правобережной Украины
второй половины XVIII в. (Социально-экономическое развитие). – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1961.
– 236 с.
5
Сташевский Е. История докапиталистической ренты на Правобережной Украине в XVIII –
первой половине XIX в. – М.: Наука, 1968. – 484 с.
6
Смолій В. Возз`єднання Правобережної України з Росією. – К.: Наукова думка, 1978. –
192 с.
7
Баженов Л. Восстание 1830–1831 гг. на Правобережной Украине: Дисс…. канд. ист. наук.
– К., 1973. – 189 с.
8
Сафонов М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и
ХІХ вв. – Л., 1988. – 246 с.
9
Лазанская Т. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодальнокрепостной системы. – К.: Наукова думка, 1989. – 116 с.
10
Борисевич С. Поземельні відносини в Подільській губернії протягом 1793–1861 рр.: Дис.
... канд. іст. наук: 07.00.02. – Дніпропетровськ, 1992. – 182 с.
11
Щербина В. Аграрная политика царизма на Правобережной Украине (30 – начало 60 гг.
ХІХ века): Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1992. – 210 с.
12
Бундак О. Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795–1861 рр.: Дис. … канд. іст.
наук: 07.00.01. – Львів, 1999. – 229 с.
13
Кривошея І. Еволюція дворянства Правобережной України наприкінці XVIII – початку
ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії): Дис. ... канд. іст. наук. – Умань, 1997. – 234 c.
14
Рудакова Ю. Основні аспекти земельної політики уряду Павла І на території
Правобережної України // Український історичний журнал. – 2005. – № 3 (462). – С. 101-110.
15
Каденюк О. Аграрна історія України: Курс лекцій. – Кам`янець-Подільський: Абетка,
2005. – 300 с.
16
Щербак Н. Особливості національної політики російського уряду на Правобережній
Україні наприкінці XVIII – початку ХХ ст.: Дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01. – К., 2006. – 503 с.
17
Бармак М. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні
(кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Тернопіль: Астон, 2007. – 512 с.
18
Історія українського селянства: Нариси: В 2 т. / НАН України. Ін-т історії України. – К.:
Наукова думка, 2006. – Т. 1. – 632 с.; Т. 2. – 654 с.
19
Крижанівський О. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України
(XVIII – перша половина ХІХ ст.). – К.: Вища школа, 1991. – 127 с.
20
Зінченко А. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні
наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. – К.: ОП "Білоцерківська друкарня", 1994. – 180 с.
21
Левицький В. Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII – першої
половини XIX століття: Дис ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Тернопіль, 2006. – 228 с.
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Серед зарубіжних дослідників окресленої проблеми слід виділити
дослідження Й.Бялині-Холодецького1, А. Святоховського2, Даніеля Бовуа3.
Для посилення в краї російських позицій царський уряд активно
застосовував важелі економічного впливу, в тому числі й до селян. Так, 18
квітня 1793 р. розпорядженням Катерини ІІ селяни Правобережжя
звільнялися від сплати податків, постоїв війська та безоплатного
користування їх робочою худобою4.
Організація сільськогосподарського виробництва окресленого періоду
полягала у використанні селянської праці взамін за надані земельні наділи.
Як правило, третину земель маєтку поміщик роздавав селянам у
користування. За право користуватися земельними наділами селяни були
зобов`язані відробляти панщину, виконувати повинності, сплачувати
натуральну данину, чинш тощо.
У ході проведення ревізії державних маєтків на початку ХІХ ст. царський
уряд прийшов до висновку, що земельні наділи багатомільйонної маси
державних селян не забезпечували їм навіть прожиткового мінімуму.
Встановлена урядом норма забезпечення селян землею у розрахунку 15 дес.
на 1 ревізійну душу була витримана лише у 21 губернії Російської імперії. У
тих же губерніях, де землі не вистачало до норми, встановлювалась норма у
8 дес.5
Цікавим прикладом може послужити спроба царату вирішити долю
однодворців, які становили більшість бідної шляхти Правобережної України.
Російський уряд розглядав їх не як шляхту, тобто дворян, а державних селян.
Виходячи з цієї позиції 7 вересня 1798 р. видається указ, котрим
передбачається наділяти однодворців земельним наділом з 15 десятин на
1 ревізійну душу. Проте через відсутність достатньої кількості землі та
небажання однодворців визнавати себе селянами цей указ так і не був
реалізований на практиці6.
З приходом до влади Олександра І активізувався пошук шляхів
реформування Російської імперії. Основна робота у цьому напрямі була
зосереджена у Негласному комітеті7. Результатом обговорення в
1

Bialynia-Cholodecki J. Do dziejow drobnej s z l a c h t y Podola. – Lwów, 1911. – 214 s.
Świętochowski A. Historja chłopów polskich w zarysie. – Lwów-Poznań: Nakł. wydaw.
Polskiego, 1925. – T. 1: W Polsce niepodległej. – 510 s.; Świętochowski A. Historja chłopów polskich
w zarysie. – Lwów; Poznań: Nakł. wydaw. Polskiego, 1928. – T. 2: W Polsce podległej. – 509 s.
3
Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими
масами (1831–1863) / Пер. з франц. – К.: Інтел, 1996. – 416 с.
4
Історія Української РСР. У 8-ми т., 10-ти кн. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 2. – С. 427.
5
Об удовольствовании крестьян казенного ведомства положеною пропорциею земель,
предпочтительно пред теми лицами, коим она всемолистивейше пожалована. – № 20033 //
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. – СПб.: Тип. II отд. Собств. его
импер. Вел. канц., 1830. – Т. XXVI: 1800–1801. – С. 801-805.
6
Державний архів Волинської області, ф. 363: Ковельский уездный суд, оп. 1, спр. 14:
Указы Волынского губернского правления. – 02.07.1798–21.02.1799, арк. 439-441.
7
Семевский В. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века: В 2 т. –
СПб.: Общественная польза, 1888. – Т. ІІ: Крестьянский вопрос в царствование императора
Николая. – С. 214-218; Сафонов М. Проблема реформ в правительственной политике России на
рубеже XVIII и ХІХ вв. – Л., 1988. – С. 74-100.
2
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російському уряді 16 травня 1801 р. шляхів покращення життя селян став
імператорський указ від 12 грудня 1801 р. про дозвіл на придбання земель
державним та відпущеним поміщиками селянам. Як зазначає Н.Черепнин,
"раніше це було виключно правом дворян та купців першої гільдії"1.
Наступним кроком уряду в справі покращення життя селян став указ від
20 лютого 1803 р. Ним Олександр І дозволив дійсному таємному раднику
графу С.Румянцеву відпустити своїх кріпосних на волю із землею. Цей указ
створював правові підстави усім бажаючим поміщикам відпускати на волю
своїх кріпосних селян згідно зі спільною домовленістю про викупні суми та
земельні наділи. Селяни, які отримували волю на основі цього указу,
зараховувалися до категорії вільних хліборобів, що знаходилася між
державними і поміщицькими селянами. Проте за правління Олександра І
лише 0,5% кріпосних селян отримали волю на основі указу 20 лютого
1803 р.2
Приймаючи укази 1801 та 1803 рр., російський уряд дозволив державним
та відпущеним на волю селянам купляти лише незаселені землі. За
дворянами було залишене виключне право володіти населеними маєтками.
Попри всю прогресивність цих законів лише незначна частина селянства
змогла ним скористатися3. Загалом можна прийти до висновку, що хоча
укази 1801 та 1803 рр. й створювали юридичну базу для зростання
селянського землеволодіння, проте суттєвих змін у становище закріпаченого
селянства не внесли. Тому селянське землеволодіння і землекористування на
Правобережній Україні у 1793–1861 рр. в основній своїй масі може
розглядатися лише як складова поміщицького, церковного та державного
землеволодіння.
Якщо поміщицькі селяни хотіли придбати в приватну власність землю, то
змушені були покупки оформляти на своїх власників. Проте така форма
купівлі землі неминуче вела до зловживання з боку поміщиків. Оскільки
останні могли безкарно присвоїти собі власність селян, адже селяни не
могли оскаржити в судді подібне присвоєння чужої власності. Лише 3
березня 1848 р. царський уряд дозволив селянам з дозволу поміщика
купляти у приватну власність земельні ділянки. Проте й цей закон давав
можливість для зловживання поміщикам, оскільки поміщик міг заборонити
тому ж селянину згодом продати свою власність. Також селянин не міг у
судовому порядку захищати свої цивільні права, оскільки судовий позов він
міг подати лише з дозволу феодала. Виняток становили тільки позови селян
про звільнення з кріпосної залежності4.
1
Черепнин Н. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. – СПб.: Типо-литогр.
М.И.Фроловой, 1902. – С. 11.
2
Щербак Н. Особливості національної політики російського уряду на Правобережній
Україні наприкінці XVIII – початку ХХ ст.: Дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01. – К., 2006. – С. 9192.
3
Гуржій І. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України
першої половини ХІХ ст. – К.: Держполітвидав УРСР, 1954. – С. 53.
4
Черепнин Н. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. – СПб.: Типо-литогр.
М.И.Фроловой, 1902. – С. 31; Игнатович И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. –
2-е изд., доп. – М.: Тип. т-ва И.Д.Сытина, 1910. – С. 28.
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Російський царат у своїй політиці на Правобережній Україні завжди
опирався на протиставлення польської й полонізованої шляхти та селянства,
яке було переважно українським. Хоча царський уряд і не звільнив з
кріпосної залежності десятки тисяч українських селян, які взяли участь у
придушенні польського повстання 1830–1831 рр., проте все активніше шукав
шляхи для полегшення долі українських селян.
Найпослідовнішим у втіленні ідеї захисту селян став київський генералгубернатор Д.Г.Бібіков. Він першим із київських генерал-губернаторів почав
збирати та опрацьовувати статистику про кількість самогубств серед селян.
16 квітня 1838 р. він звернувся до кримінальних палат кожної з
підпорядкованих йому губерній з проханням надіслати відомості про
розслідування справ, пов’язаних із жорстоким ставленням до селян. Ті
поляки-землевласники, які себе поводили надто брутально з селянами і не
мали покровителів, могли втратити свої володіння1.
Процедура збору інформації та розслідування зловживань польських
землевласників була удосконалена у 1837 р. Однак подавати скарги на своїх
поміщиків могли лише ті селяни, які належали польським землевласникам
або католицькому духовенству. Розслідувати ці скарги мав спеціально
призначений поліцейський2. Таким чином, зловживання правобережної
шляхти стало прекрасною антипольською зброєю. Проте при існуючому в
досліджуваний період механізмі управління імперією, поширеному
хабарництві серед чиновників проголошені наміри, як правило, залишались
нездійсненними3.
З 1840 р. російський уряд активно обговорює ідею запровадження
інвентарів4, які мали посилити проросійські настрої в регіоні. Цей захід
сприймався царатом як крок до поступової відміни кріпацтва.
Запровадження інвентарної реформи з чіткою регламентацією кількості
панщини мало послабити соціальне напруження в регіоні, покращити
економічне становище українських селян та завдяки цьому посилити на
Правобережжі проросійські позиції. 26 травня 1847 р. цар підписав указ про
початок інвентарної реформи. Кожний поміщик отримав надрукований
примірник указу. У ньому кріпацтво трактувалось як контракт, згідно з яким
селянин за надану в користування землю мав безкоштовно виконувати
певний обсяг робіт для поміщика-землевласника. Одночасно царський уряд
почав запроваджувати на Правобережній Україні незвичне тут поняття
миру5. Відтепер поміщик мав право змінювати селянські наділи лише за

1
Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими
масами (1831–1863) / Пер. з франц. – К.: Інтел, 1996. – С. 78.
2
Там само. – С. 86-87.
3
Игнатович И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. – 2-е изд., доп. – М.: Тип.
т-ва И.Д.Сытина, 1910. – С. 41.
4
Здавна на Правобережній Україні існували інвентарі, якими були визначені земельні
наділи, сервітути та повинності селян.
5
Мир – об’єднання всіх жителів села у спільній общині, яка мала право розподіляти
земельні наділи, обов’язкові платежі та державні податки на членів миру.
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згодою громади. Усі селяни ділилися на чотири категорії: тяглий – власник
воза, напівтяглий – власник піввоза, городний і бобиль – поденні робітники1.
У 1848 р. у Європі вибухнула весна народів, настрої якої проникали на
Правобережну Україну. В цих умовах царський уряд завагався в реалізації
своєї аграрної політики, вибираючи між примирливими та репресивними
заходами щодо місцевої шляхти2. За таких обставин найменше
непорозуміння між поміщиками, чиновниками та селянами приводило до
вибухових ситуацій. Як наслідок, у 37 маєтках Волинської губернії
запровадження інвентарів призвело до заворушень, які довелося
придушувати за допомогою армії3.
Загроза соціального вибуху на Правобережній Україні у 1848 р. змусила
царський уряд піти на співпрацю зі шляхтою та захищати її від селянських
заворушень. Коли йшлося про часткові переслідування селян, росіяни були
на їхньому боці, але відразу ставали на бік шляхти, як "тільки заходило до
пробудження соціальної свідомості"4.
Наслідком цього становища стало прийняття 19 грудня 1848 р. нової
редакції "інвентарних правил", яка дещо розширила права поміщиків.
Останні отримали можливість, виходячи з місцевих умов, визначати розміри
селянських наділів та обмінювати їх на селянську землю. Після проведення
інвентарної реформи 1848 р. польовим наділом та городом володіли 83,25%
поміщицьких селян, 9,25% – володіли лише городом (городники), а 7,5%
кріпаків взагалі не володіли землею (бобилі та халупники)5.
Дещо іншу політику російський царат проводив стосовно державних
селян. За своїм правовим становищем вони були особисто вільними. В їхній
обов`язок входила сплата податків, яка передбачала плату за користування
державною землею. На середину ХІХ ст. на Правобережній Україні
проживало 259691 ревізійних душ державних селян, що становило 13% від
загального числа по території України6. Традиційно державні селяни
вважали земельні наділи, які обробляли, своєю власністю, проводячи з ними
операції продажу, застави, дарування, передачі в спадщину. Такі дії вони
аргументували правом займанщини та давності володіння, притаманних
звичаєвому праву. У зв`язку з цим царські укази постійно нагадували, що
землі, надані державним селянам у користування чи в общинне володіння, є
1
Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 49; Потоцкие – графы,
польские магнаты на Правобережной Украине, оп. 1, спр. 418. Инвентарные правила для
управления имениями графа Потоцкого Болеслава. – 12.06.1848–23.07.1848, 13 арк.
2
Там само, ф. 442: Канцелярия киевского, подольского и волынского генерал-губернатора,
оп. 798, спр. 74. Донесение киевского, подольского и волынского губернаторов о политическом
состоянии губерний. – 26.03.1848–30.12.1848, 174 арк.
3
Барабой А. Правобережная Украина в 1848 г. // Исторические записки. Института истории
АН СССР. – М., 1950. – № 34. – С. 107-113.
4
Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими
масами (1831–1863) / Пер. з франц. – К.: Інтел, 1996. – С. 108-109.
5
Семевский В. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века: В 2 т. –
СПб.: Общественная польза, 1888. – Т. ІІ: Крестьянский вопрос в царствование императора
Николая. – С. 505.
6
Лазанская Т. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодальнокрепостной системы. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 11.
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власністю держави. Указ категорично забороняв будь-які операції
державних селян із землею, на які у них відсутнє юридично оформлене
право власності на основі закону 1801 р.1
Додаткові права на землекористування селянам давало сервітутне право,
виникнення та розвиток якого пов`язаний із розкладом общинного
землеволодіння та появою приватної власності на землю. На території
досліджуваного регіону застосовувалося польське сервітутне законодавство.
Особливо гостро питання про сервітути постало після звільнення селян із
кріпосної залежності та намагання поміщиків позбавити їх права на
користування раніше спільними землями.
Землекористування як поміщицьких, так і державних селян на
Правобережній Україні відзначалося значною нерівномірністю. Значне
коливання розмірів середнього наділу від 5 до 31 десятин землі та різне
становище, у якому перебували державні селяни (господарське, чинш,
оброк), сприяли значному соціальному розшаруванню селян. Особливо ці
процеси стали помітні в середині 30-х рр. XIX ст. Поряд із розоренням та
обезземеленням більшості селянських господарств заможна селянська
верхівка отримує від держави підтримку. Указами 1801, 1803, 1818, 1830 рр.
розширюються права державних та звільнених на волю кріпосних селян. У
1801 р. на державних селян було поширено права купців та міщан, дані їм у
1794 р., купляти у приватну власність незаселені землі. У 1803 р. це ж право
було надане селянам, яких поміщики відпускали на волю. У 1830 р.
російський уряд стимулював розвиток садівництва та городництва.
Імператорським указом було дозволено безкоштовно відводити державним
селянам ділянки громадської землі у межах від 1 до 3 десятин2.
Для збільшення селянських земельних наділів царат досить часто
практикував переселення селян на неосвоєні землі Південної України,
Кавказу, Сибіру. Проте для селян Правобережної України цей шлях був
закритий. Адже в регіоні вони були представниками "руського народу", а
уряд не бажав зменшувати його чисельність. Для порівняння наведемо такі
цифри. У 1839–1845 рр. з Полтавської губернії було переселено 12909
ревізійних душ, а з Київської – лише 1350 однодворців3. Переселення селян з
Правобережної України в Сибір застосовувалось як покарання. Єдиним
джерелом збільшення селянського землеволодіння в регіоні була передача
селянам додаткових державних земель в оренду. Проте сприятливі
кліматичні умови сприяли масовим роздачам державних, конфіскованих в
учасників польських повстань та секуляризованих у церкви маєтків вірним
трону дворянам. На основі частини конфіскованих маєтків у Подільській та
Київській губерніях було створено військові поселення.
1
Высочайше утвержденный проект учреждения о управлении государственными
имуществами в губерниях. – №11189 // Полное собрание законов Российской империи.
Собрание 2-е. – СПб.: Тип. II отд. Собств. его импер. Вел. канц., 1839. – Т. XIII: 1838 –
Отделение первое. – С. 405-654.
2
Гуржій І. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України
першої половини ХІХ ст. – К.: Держполітвидав УРСР, 1954. – С. 303.
3
Лазанская Т. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодальнокрепостной системы. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 62.
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Завдяки тому, що Волинська губернія була прикордонною з царством
Польським, земельний фонд державних селян у губернії упродовж 1840–
1850 рр. зріс на 90,4 тис. і нараховував 299 тис. десятин1. Проте таке
зростання не могло відчутно покращити добробут українських селян.
Вживаючи заходи задля покращення соціального становища селянства у
1793–1861 рр., російський царат не зачіпав основ кріпосницької системи.
Так, запровадження інвентарів мало розрядити напружене соціальне
становище, чітко регламентувати площу селянських наділів та кількість
панщини. Але загалом не принесло очікуваного результату. В деяких
місцевостях у селян справді покращилося життя, а в інших інвентарі були
використані поміщиками для нового перерозподілу земель, зменшення
селянських наділів.

Гавліч І.Б. (Тернопіль)
ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
КРАЙОВОГО КРЕДИТОВОГО СОЮЗУ
ЯК ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
(1898 – 1914 рр.)
У статті проаналізовано значення Крайового союзу кредитового у
становленні та розвитку української кредитної кооперації Східної Галичини в
кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Східній Галичині відбулося організаційне
оформлення українського кооперативного руху – важливого чинника
відродження духовної та матеріальної культури українського народу. Одним із
його важливих напрямів стала кредитна кооперація, інтенсивний розвиток якої
розпочався після заснування найбільшого кредитного центру в Львові і у всьому
краї – Крайового союзу кредитового (КСК).
Історія його виникнення, становлення та розвитку ще не стала предметом
окремого монографічного дослідження. Перші праці, присвячені загальному
кооперативному рухові Східної Галичини, у яких згадується діяльність
Крайового союзу кредитового на ниві української кредитної кооперації,
належать А. Жуку2, І. Витановичу3, Г. Хоткевичу4.
Після 1939 р. на вивчення історії українського кооперативного руху було
накладено негласне табу. Вчені УРСР змушені були дотримуватися класового
підходу у висвітленні досліджуваних процесів, тому зрозуміло, що поява праць,
1

Там само. – С. 25.
Жук А. Українська кооперація в Галичині. – К.: Друкарня Другої Артілі, 1913. – 60 с.
Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць Історично-Філософічної
Секції НТШ. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – 624 с.
4
Хоткевичъ И. Кооперація въ Галичинђ. – Харьков: Издательство “Союзъ” Харьковского
Кредитнаго Союза Кооперативовъ. – Харків, 1928. – 212 с.
2
3
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в яких об’єктивно і всебічно розглядалася б діяльність кооперативних
організацій, за допомогою яких українці демонстрували свою здатність
власними силами будувати здорове справедливе суспільство, була неможливою.
Винятком стала монографія Л. Олесневича “Кооперативні міфи і капіталістична
дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939)”1.
Сучасні вітчизняні історики С. Гелей, Р. Пастушенко2, Ф. Коваль3,
спираючись на фактологічні дані, більш детально висвітлюють цю проблему.
Також інформацію про діяльність Крайового союзу кредитового на початку
ХХ ст. ми знаходимо у фондах Центрального державного історичного архіву
України у м. Львові, тогочасній пресі (зокрема журналу „Економіст” і
„Самопоміч”) та статистичних звітах КСК. В них міститься численний
фактичний матеріал, що наочно засвідчив зростання кількісних показників
союзу впродовж досліджуваного періоду.
Отже, беручи до уваги недостатню наукову розробку проблеми, метою даної
статті є аналіз діяльності Крайового союзу кредитового на початку ХХ ст. і його
роль у становленні та розвитку української кредитної кооперації Східної
Галичини.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. західноукраїнські землі залишалися
відсталими аграрними провінціями Австро-Угорської імперії. Дослідники
зазначають, що тогочасну економіку краю характеризували, передусім, наявність
залишків феодального землевпорядкування, гостре аграрне перенаселення,
низький рівень урбанізації, критично низька частка промислового виробництва,
вкрай неадекватна фінансовим можливостям селян заборгованість їхніх
господарств лихварям і банкам, високі податки.
Нагальна потреба дешевого кредиту, гостра необхідність подолати
лихварство та суттєва підтримка, яку надавали Австрійська держава й місцева
влада кредитним товариствам, визначили провідну роль саме кредитної
кооперації в українському кооперативному русі4.
Заможніші прошарки українського населення, інтелігенція, дрібні урядовці
відносили свої збереження до чужих кредитних установ (польських та
єврейських). Українському громадянству необхідні були власні форми
кредитних інституцій.
Саме тому, після прийняття парламентом Австро-Угорщини кооперативного
закону „О стоваришеннях заробкових і господарських” у 1873 р. у Східній
Галичині, завдяки діяльності греко-католицьких священиків та товариства
„Просвіта” виникають перші дрібні кредитні каси5.
Організація кредитних кооперативів розпочалася в 90-х рр. ХІХ ст. із
заснування міських кредитних кооперативів за зразком німецьких кооперативів
Шульце-Деліча. Перше таке кредитне товариство „Віра” було засновано в
1
Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична діяльність. Західноукраїнська
буржуазна кооперація (1883–1939). – К.: Наукова думка, 1974. – 167 с.
2
Гелей С.Д., Пастушенко Р.Я. Теорія та історія кооперації: Підруч. – К.: Знання, 2006. –
513 с.
3
Коваль Ф. Кредитна кооперація – шлях розбудови інтелектуального і економічного
потенціалу України. – Львів: Каменяр, 2002. – 40 с.
4
Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична діяльність. Західноукраїнська
буржуазна кооперація (1883–1939). – К.: Наукова думка, 1974. – С. 14.
5
Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць Історично-Філософічної
Секції НТШ. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – С. 143.
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Перемишлі в 1894 р. Теофілем Кормошем. Двома роками пізніше в селі Ляхівцях
Богородчанського повіту створено перший український сільський кредитний
кооператив типу кооперативів Райффайзена.
Рух почав швидко поширюватися. „Кормошівки”, як почали називати
українці кредитні товариства на зразок кооперативів Шульце-Деліча, невдовзі
були засновані в найбільших містах Східної Галичини: у Львові – кредитний
банк „Дністер” при страховому товаристві з тією ж назвою (1895 р.), у Стрию –
„Каса задаткова” (1894 р.), в Івано-Франківську – „Банк зв'язковий” (1895 р.), у
Бережанах „Надія” та ін.1
Зростання кількості кредитних товариств зумовило створення українськими
кооператорами в 1898 р. Крайового союзу кредитового, який стає фінансовим і
організаційним центром української кредитної кооперації Східної Галичини.
Ініціатором заснування цієї інституції виступило страхове товариство
„Дністер”, що на засіданні своєї надзірної ради 25 вересня 1896 р. доручило
дирекції виступити з ініціативою заснування „Союзу Задаткових Товариств”.
Два роки тривала підготовча робота, і 3 травня 1898 р. ініціатори зібралися на
збори, де схвалили статут спілки й обрали комітет (у складі д-рів
Я.Кулачковського, К.Левицького, С.Федака) для створення самого товариства.
Головний засновник цієї установи і довголітній її керівник К. Левицький
згадував, що в ініціаторів створення Крайової кредитної спілки не було єдиної
думки щодо призначення майбутньої організації. «Одні були тої думки, щоби
негайно засновувати і впровадити в життя КСК, як центральну організаційну
установу для всіх видів наших кооператив з обов'язком нагляду їх діяльности і
уділювання їм кредитів, щоби вдержати їх разом і в організованому ладі, а другі
заступали таку думку, щоби наразі не засновувати КСК, а підождати, доки буде в
нас значніша кількість кооператив, і тоді вони самі приступлять до заснування
своєї організаційної, кредитної і контрольної централі. Я заступав першу думку і
мені вдалося переконати моїх товаришів, що нам доцільніше мати відразу свою
організаційну установу з засобами контролі і кредиту, бо інакше розлетиться
ціла розпочата розбудова нашої кооперації…»2
Перші загальні збори товариства відбулися на підставі зареєстрованого
статуту 8 грудня цього ж року. До складу товариства записалися 113 членів, а
його фонд становив 377 крон. Збори обрали керівні органи Союзу: надзірну
раду, контрольну комісію та дирекцію. Головою надзірної ради став Григорій
Кузьма, начальним директором – Кость Левицький3.
У статуті новопосталого товариства окреслювалося широке поле завдань,
зокрема:
– „Цілею стоваришення є сполучення економічних сил членів для їх
добробуту (§ 3);
– стоваришення має бути Союзом стоваришень заробково-господарських, що
приступлять в члени стоваришення, як також взагалі кредитовою інституцією
для правних осіб і фізичних, що приступлять в члени сего стоваришення (§ 4);
1
Коваль Ф. Кредитна кооперація – шлях розбудови інтелектуального і економічного
потенціалу України. – Львів: Каменяр, 2002. – С. 25.
2
Гелей Т. Кость Левицький – визначний політичний діяч, правник, кооператор //
Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти.– Львів: Укоопспілка,
Інститут українознавства НАН України, ЛКА, 1998. – Т. 1. – С. 72.
3
Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць Історично-Філософічної
Секції НТШ. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – С. 143.
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– для переведення цієї цілі Союз має на оці (§ 5):
а) організувати стоваришення, товариства і спілки економічні, як також
старатися о кредит для тих стоваришень, товариств і спілок економічних, що
приступлять в члени стоваришення;
б) контролювати діяльність тих стоваришень товариств і спілок
економічних, що приступлять в члени стоваришення;
в) уділяти своїм членам дешевого і приступного кредиту;
г) приймати до корисного обороту капітали за умовленим
опроцентованням і в депозит;
д) в міру узисканого призволення законного (концесії) видавати
заставні листи і утримувати заставничий фонд;
е) переводити парцеляцію посілостей та взагалі сполученими силами
доконувати всякі пожиточні підприємства економічні на користь своїх членів»1.
У журналі «Економіст» за 1904 р. дирекція КСК запрошувала вступити в
члени союзу на таких умовах: „Членами союзу можуть бути особи фізичні, як
також товариства, громади і братства церковні. Один уділ членський виносить
50 крон. Кожен член може мати більше уділів. При складаню першого уділу
належить зложити вписове на резервний фонд в квоті 2 крон»2. Члени союзу
могли мати і більше паїв і, в залежності від їх кількості, набували на Загальних
зборах більше прав. Ті, хто мав 1 пай, отримував 1 голос, 10 паїв – 2 голоси, 50
паїв – 3 голоси3.
Із статуту випливало, що основним завданням союзу була організація
кооперативів усіх видів, які складали б основу для його діяльності. Поряд із цим
до його функцій входили контроль за їх діяльністю та надання їм дешевих і
вигідних кредитів. Займаючись парцеляцією (поділ землі на дрібні ділянки –
парцели маєтків), союз сприяв селянству у придбанні землі.
Крайовий союз кредитовий залишався організаційним центром української
кооперації в Галичині, а також центральною касою всіх членських кооперативів
до 1903 р. Саме тоді австрійський уряд видав розпорядження про обов'язкову
ревізію кооперативів, зареєстрованих на підставі закону 1873 р. Тому в 1904 р.
КСК передав функції контролю та організації кооперативів новій керівній
установі української кооперації в Галичині – Крайовому союзу ревізійному,
завданням якого було дбати про розвиток союзних кооперативів, перевіряти їх
діловодство, збирати й оголошувати статистичні дані про їх діяльність та
видавати інструктивно-ідеологічний часопис і відповідну літературу на
економічну тематику (випускав часопис „Самопоміч” та журнал „Економіст”),
пропагуючи ідею кооперації4.
Після заснування Крайового союзу ревізійного, до статуту КСК внесли низку
змін та виправлень (30 березня 1905 р.). Згідно з новим статутом, КСК надає
короткотермінові кредити для кооперативів – членів союзу, а також виступає
посередником між дрібними кооперативними організаціями й іншими
установами, які надавали кредит (Крайовий банк, Австро-Угорський банк,
1
Центральний державний історичний архів України у місті Львові, ф. 514, оп. 1, спр. 101,
арк. 4; 5.
2
З Краєвого Союза Кредитового // Економіст. – 1904. – Ч. 1. – С. 22.
3
Наш національний доробок на економічному полі // Самопоміч. – 1909. – Ч. 4. – С. 6.
4
Пришляк Я. Шляхами кооперації – до економічного відродження України. – Монреаль;
Стрий: Вигода, 1994. – С. 61.
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Єднота чеських спожителень тощо). Справу парцеляцій союз передав
створеному з його ж ініціативи в 1907 р. парцеляційному товариству „Земля”.
Справи іпотечного кредиту (іпотека – застава нерухомого майна, будівлі чи
землі для отримання в банку, інших фінансових організаціях довгострокового
кредиту) взяло на себе засноване в 1910 р. акційне товариство „Земельний банк
гіпотечний”1.
Ілюстрацією динаміки розвитку союзу за 15 років його передвоєнного
існування можуть служити дані, які наводятся в таблиці 1.
Таблиця 1

Динаміка розвитку КСК впродовж 1899-1913 рр.2
Власне майно
Рік

К-сть
членів

Заявлені

Виплаче-

уділи

но по

(крон)

вкладах
(крон)

резервн-

Виділений кредит
вексель-

гіпотечн-

ий фонд

ний

ий

(крон)

(крон)

(крон)

Ощадні
внески
(крон)

Зиск
(крон)

Загальний оборот
(крон)

1899

258

19 250

18 361

528

101 563

52 720

183 994

968

1900

312

35 000

25 902

758

193 978

101 852

295 569

1 168

692 431
861 199

1901

358

42 980

32 010

1 =007

259 298

116 461

376 171

3 123

858 698

1902

391

51 100

38 451

1 449

407 236

126 217

547 752

3 859

1 588358

1903

448

62 050

48 789

2 575

688 517

133 279

756 405

3 751

2 359227

1904

493

71 300

56 728

3 434

689 400

103 225

980 000

4 204

3 581304

1905

517

82 000

66 138

4 523

887 541

99 907

1 126 625

5 047

5 706827

1906

523

96 600

80 712

6 244

1,227 575

83 696

1 371 694

5 326

9 035647

1907

570

114 150

97 383

8 823

1,470 793

76 156

1 498 780

7 625

10 312 979

1908

680

365 900

344 439

15 947

2,238 563

82 565

1 489 474

18 859

25 579 517

1909

740

543 200

521 216

24 634

2,771 836

1 031 223

1 763 955

27 392

43 728 321

1910

822

814 300

793 193

32 648

3,029 741

994 922

1 778 497

35 854

54 918 706

1911

858

1 040 750

1 018 658

40 962

3,023 654

800 033

2 001 590

47 642

56 559 486

1912

889

1 055 700

1 032 364

49 045

4 000 639

621 589

2 098 081

53 899

62 054 104

1013

906

1 077 000

1 053 363

56 731

3 900 983

363 422

1 706 199

57 536

105 935 386

Розвиток Крайового союзу кредитового був динамічним і багато в чому
залежав від політичної ситуації в краї. Як бачимо з таблиці, вже через рік після
заснування союз нараховував 258 членів, з них – 28 кредитних кооперативів3, а в
1913 р. їх кількість зростає відповідно до 906 усіх членів товариства, у тому
числі 427 кредитних кооперативів4. Це зростання сприяло збільшенню капіталу
союзу, який напередодні Першої світової війни фактично мав повну монополію
1

Шимонович І. Галичина. Економічно-статистична розвідка. – Харків, 1928. – С. 127.
Звіт, замкненє рахунків і білянс Краєвого союза кредитового, стоваришеня
зареєстрованого з обмеженою порукою у Львові, за пятнайцятий рік адмінїстрацийний 1913. –
Львів, 1914. – С. 12.
3
Справозданє зъ дђяльноти „Краєвого союза Кредитового”, стоваришеня зареєстрованого
зъ обмеженою порукою у Львовђ, за перший рокъ истнованя, то э за рокъ адміністраційный
водъ 1 сђчня до 31 грудня 1899 р. – Львовъ, 1900. – С. 7.
4
Жук А. Українська кооперація в Галичині. – К.: Друкарня Другої Артілі, 1913. – С. 41.
2
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серед економічних товариств Східної Галичини, а на 1912 р. припадає пік його
розвитку. Для порівняння: якщо у 1899 р. вклади в КСК становили 183 994 крон,
то в 1912 р. – 2 098 081 крон. Таке збільшення вкладів було переконливим
показником економічної могутності КСК. Та вже в наступні роки їх кількість
зменшується. Це пояснюється загальним економічним падінням не лише у
Східній Галичині, але й у всій Австро-Угорській імперії. Власне майно КСК
протягом аналізованого періоду також систематично зростає, і на 1913 р.
становить 1 110 094 крон. Загальний оборот КСК за 1913 р. дорівнював
105 935 384 крони і 57 595 крон чистого прибутку1.
Суми позичок, які надавав КСК своїм членам, постійно зростають: з 154 тис.
283 крон у 1899 р. до 4 млн. 622 тис. 228 крон у 1912 р. Кредит для кооперативів
до 1912 р. був порівняно дешевим – під 5,5 %, а для кас системи Райффайзена
навіть 5 %, для приватних осіб – 7%2.
Позичені гроші спрямовувалися в основному на кредитування української
кооперації: ощадно-позичкових, споживчих, молочарських і універсальних
товариств, а також на фінансування парцеляційних операцій та діяльність
українських культурно-просвітніх організацій і установ. Лише за перші десять
років своєї діяльності (1899– 1909 рр.) КСК виділив: на будівництво бурси
„Товариству Педагогічному” – 1900 крон, товариству „Просвіта” – 1500 крон,
„Академічному дому” – 200 крон., на будівництво українського національного
театру – 3500 крон, „Народній лічниці” – 500 крон, „Захоронці” – 245 крон,
робочому товариству „Зоря” – 270 крон, різним культурно-просвітнім
інституціям близько 5000 крон3.
Такого успіху Крайовий союз кредитовий досягнув завдяки активній
агітаційній роботі, виданню зразкового статуту та великої кількості
спеціалізованої довідкової літератури, а також постійному успішному сприянню
в отриманні дешевого кредиту в державних та кооперативних банках Австрії,
Чехії, Галичини.
Таким чином, створення наприкінці ХІХ ст. Крайового союзу кредитового –
першого західноукраїнського кооперативного союзу, який об'єднав і
підпорядкував собі значну частину українських кредитних кооперативів, стало
вирішальною організаційною передумовою розвитку західноукраїнської
кооперації. Перед українською кредитною кооперацією відкривалися чималі
перспективи, але її висхідний розвиток перервала Перша світова війна.

1
Бородаєвський С.В. Історія кооперації. – Прага: Український громадський видавничий
фонд, 1925. – С. 337.
2
Шимонович І. Галичина. Економічно-статистична розвідка. – Харків, 1928. – С. 129.
3
Хоткевичъ И. Кооперація въ Галичинђ. – Харьков: Издательство “Союзъ” Харьковского
Кредитнаго Союза Кооперативовъ. – Харків, 1928. – С. 148.
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Солдатенко В.Ф. (Київ)
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ
І ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
У КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИЧНОМУ ДОСВІДІ
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 рр.)
У статті досліджується етнонаціональні чинники і проблема
національних меншин у концепції і практичному досвіді української революції
(1917-1920 рр.).
Означена тема важлива й актуальна не лише своєю дотичністю до
ювілейної віхи нашої історії, що нині виповнюється. Очевидною є її не менш
сутнісне, глибинне значення в науковому сенсі. Адже цей ракурс проблеми
раніше майже не вивчався українською історіографією. Тому ціла низка
аспектів та й, нарешті, сформульована тема загалом можуть бути віднесені
до пошукових, постановчих.
Для того, щоб з'ясувати сутність проблеми, віднайти вірні оцінки й
висновки, як відомо, дуже важливо обрати таку наукову систему координат,
у якій проблема могла б бути розглянутою у найоптимальнішому варіанті.
Тут, як гадається, є два визначальних принципових вектори.
Перший. Україна, точніше етнічні території з переважно українським
населенням, на яких у процесі революції виникли національно-державні
утворення, були багатонаціональними (поліетнічними), а національні
відносини щонайтісніше переплітались із соціальними факторами.
Науковці мають у своєму розпорядженні такі дані про національний
склад населення на теренах України:
Всього жителів України на 1914 р. – 46012000 осіб.
Це населення складалось з:
32662000 українців –
71%
5376800 росіян –
11,7%
2079500 поляків –
4,5%
3795760 євреїв –
8,2%
871270 німців –
1,9%
435540 волохів –
0,9%
104780 греків –
0,2%
39400 вірмен –
0,1%.
Трохи більше 1% становили представники інших національностей
(разом)1.
Ці дані використав основоположник української соціології М.Шаповал у
книзі «Велика революція і українська визвольна програма» як вихідні для
будь-яких логічно-структурних вибудов, і їх істинність практично ніколи не
викликала серйозних сумнівів чи заперечень.
1

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928. – С. 6-7.
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Вони доповнюються даними щодо виробничої зайнятості й суспільного
поділу праці серед населення України на тому ж таки національному зрізі.
Тут М.Шаповал взяв дані по 8 губерніях передвоєнної Великої України і,
співставивши їх за належністю до чотирьох найбільших національних груп,
одержав такий результат (термінологію історіографічного джерела
збережено)1:
1. Хліборобство і
добування
сировини
2. Обробка
продуктів
(промисловість)
3. Торгівля
4. Військо, суд,
поліція,
адміністрація,
вільні фахи і т.п.

Українці
90,0%

Росіяни
18,0%

Жиди
2,5%

Поляки
51,0%

3,0%

21,0%

32,0%

14,0%

0,9%
5,5%

14,0%
47,0%

48,0%
17,5%

6,0%
29,0%

100%

100%

100%

100%

За таким же принципом М.Шаповал склав таблицю і про розподіл
основної маси населення України на міських і сільських жителів. Щоправда,
тут дані взято за 1920-1921 рр., але можна з певністю стверджувати, що вони
істотно не відрізняються від картини 1917 р., на котрий таких даних просто
не існує2.
Велика
Україна
(1920 р.)
Галичина
(1921 р.)

у містах
у селах

Українців
8,8%
91,2%

Росіян
54,0%
46,0%

Жидів
66,2%
33,8%

Поляків
26,0%
74,0%

у містах
у селах

6,7%
93,3%

-

75,8%
24,2%

28,7%
71,3%

Сумарний аналіз наведених даних у різних параметрах дав змогу
М.Шаповалу вийти на такі узагальнення. «...Українська нація майже вся
хліборобська: у містах живе на Велкий. Україні з кожної сотні українців коло
9 душ, а на селах більше 91; в Галичині ще гірше: в містах 6,7%, на селах
93,3%. Що до жидів, то з їх більшість живе в містах; 66,2% на В.Україні і
75,8% в Галичині. Ті ж жиди, що живуть на селах, є в більшости не
хлібороби, а торгівці, ремісники, службовці тощо.
Що до росіян на В.Україні, то з їх в містах живе 54%, а в селах 46% при
чім, на селах вони не всі хлібороби, а є між ними торгівці, урядовці,
ремісники.
Значить, на Україні скрізь одне явище: українці більш 92% хлібороби, 45% робітників, останнє припадає на ремісників, дрібних крамарів і дрібну
службову інтелігенцію. Поміщиків і буржуазії, помимо кількох одиниць,
1
2

Там само. – С. 7.
Там само. – С. 14-15.
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нема. В містах українці знаходяться на соціальному низу (робітники,
прислуга, ремісники, трохи дрібних крамарів і такі «промисловці», як
фурмани, огородники тощо»1.
Досить ретельний, глибокий соціологічний аналіз дав змогу М.Шаповалу
зробити цілком обґрунтовані підсумкові висновки: «...Хліборобство ведуть
українці, а промисел, торгівля, наука й культура та публічна адміністрація в
руках неукраїнських. Ми знаємо, що українці в промислі є робітники, а
капіталісти є росіяни, жиди, поляки і інші. Так само є трохи українців у
торгівлі, але ця торгівля – дрібне крамарство переважно сільське,
зв'язане ще з фізичною працею, купецтво ж на Україні знов таки
росіяне, поляки, жиди і ін., словом, національні меншости. Наука,
мистецтво в українців у початках, а місто як осередок духовної культури є не
українське: на Вел.Україні воно має російський характер, у Галичині –
польський, на Підкарпатті – угорський, на Буковині – румунський. Як
особливий додаток – поруч державної нації стоять жиди, що ведуть
промисел і торгівлю та підтримують культуру державної нації. Публичну
адміністрацію (владу) ведуть росіяне на Вел.Україні й Кубані (тепер з
додатком жидів), в Галичині – поляки, на Буковині і в Бессарабії – румуни,
на Підкарпатті – чехи (раніш – угорці)».
Та обставина, що українці на своїй землі виконували майже тільки одну
суспільну функцію – хліборобську, тоді як інші суспільні функції
виконували представники національних меншин, означала, що українська
нація була «неповним суспільством». За сьогоднішньою термінологією
українська нація, на відміну від російської, польської, німецької, французької
(«повне суспільство» – М.Шаповал) тощо, була неструктурованою.
За визнанням соціолога, «українська нація не має в собі таких суспільних
частей: промислу і торгівлі. Через те не має в руках транспорту і комунікації,
через те не веде вищої науково-культурної праці, через те витиснута з міста,
через те політична влада не в її руках.
Українська нація представляє з себе неповне суспільство. Щоб стати
повним суспільством, українська нація повинна розкластись на кілька
суспільних груп: одна група зорганізує і вестиме промисел, друга – обмін
продуктів, третя – обслуговуватиме транспорт (залізниці, пароплави і ін.),
четверта – вестиме культурну роботу і науку так, щоб задовольнити всі
культурні потреби цілого суспільства, п'ята – нарешті вестиме громадську і
політичну адміністрацію (держава, міське самоврядування).
Отже, як бачите, на цілій українській території панує міжнаціональна
система поділу суспільної праці»2.
На довершення статистично-логічного аналізу автор вдається і до таких
міркувань-спостережень: «92% українців у хліборобстві працюють фізично,
4-5% українців у промислі стоять наймитами-робітниками, значить,
працюють фізично.

1
2

Там само. – С. 14.
Там само. – С. 17.
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Українці в торгівлі (а їх дуже мало там) так само стоять на нижчому рівні,
де фізична праця.
Українці в промислі – ремісники так само на фізичній праці.
Нарешті, невелика групка 5% українців працюють розумово (духово), як
вільні фахівці – лікарі, адвокати, професори і учителі, письменники і
журналісти, урядовці і службовці нижчої ранги.
Це значить, що ціла нація наша складається з робітників, селян і
трудової інтелігенції, або загалом кажучи: ціла нація є трудова.
Українська нація є лише частиною суспільства на Україні, а другі
частини цього суспільства є нетрудові кляси.
Отже, наша нація зведена до становища кляси в суспільстві і то кляси
трудової.
Влада – Росіяне, жиди, поляки, румуни, чехи.
Наука і культ – Росіяне, поляки, румуни, жиди.
Промисел – Росіяне, жиди, поляки і ин.
Торгівля – Росіяне, жиди, поляки і ин.
Хлібробство – Українці.
Це є тип національних відносин на Україні.
Те, що в кожній групі є додатки українців, переважно як фізичної сили, це
характеру відносин не міняє. Устрій суспільства на Україні є системою
міжнаціонального поділу суспільної праці.
Такий у нас суспільний устрій, така суспільна будова, або, як кажуть повченому, – соціальна структура»1.
Якщо сказане сформулювати простіше й категоричніше, виходить, що три
національні меншини на етнічній території України – росіяни, євреї й поляки
займали особливе, загалом домінантне, практично панівне становище щодо
основного етнічного масиву – українців. В числі означених трьох етнічних
меншин навіть на вужчому регіональному рівні (Буковина, Закарпаття) до
такого становища піднімалися лише представники тих національних масивів
(румуни, чехи), які були там достатньо численними, економічно й політично
потужними.
То ж, згідно з обраним критерієм, греки потрапляють до розряду тих, чиє
місце в національному, суспільному розподілі праці було близьким до
становища українців. Такий висновок підтверджується загальною
статистикою і поокремими прикладами. А значить, на грецьку меншину
(навіть тоді, коли вона спеціально не називалася в документах, не
виокремлювалася), є достатньо підстав поширювати, як, втім, і на більшість
інших нечисленних етносів, загальні висновки, що торкалися основного
етнічного масиву краю – українців.
Урахування поданого вище, за М.Шаповалом, співвідношення класового
(соціального) і національного аспектів щодо загальної оцінки стану
суспільства України в 1917-1920 рр. мало величезне значення. Саме з нього
виходили лідери українства (звісно, не вдаючись до таких подробиць,
нюансів, хоч у оціночному плані аналогічні твердження постійно присутні в
1

Там само. – С. 18.
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працях, виступах М.Грушевського, В.Винниченка, М.Ткаченка, М.Порша,
П.Христюка тощо ), обґрунтовуючи стратегічну мету руху, нагальні завдання
боротьби.
Другий вектор, не менш принциповий, ніж перший, для розгляду
проблеми етнонаціональних відносин у 1917-1920 рр., це – сутність
національно-демократичної революції, її визвольного спрямування.
У концепції Української революції національний фактор органічно
поєднувався, пов'язувався із соціальним фактором. Інакше за тих умов бути
не могло: просто понад будь-яку силу було вирватись із загального контексту
соціальної революції – безумовної домінанти тогочасних суспільних
відносин, що мала кінцевою метою демократичний, а за ним – і
соціалістичний переустрій у Росії, Європі, світі. На сьогодні, здається,
аксіоматичним є висновок про те, що спроби в 1917-1920 рр. штучно
роз'єднати, розірвати, протиставити згадані чинники (соціальний і
національний), навіть здійснити їх певне «ранжування» в часі призвело до
серйозних ускладнень, вилилося, врешті, у масштабне воєнне протиборство,
по-суті перекреслило реальність альтернативи національної державності.
Саме на соціально-визвольному аспекті, думається, є потреба загострити
особливу увагу, оскільки в історіографії останнього часу досить наочно
виявляється тенденція розглядати міжнаціональні стосунки революційної
доби в площині абстрактно усталених демократичних засад. Як гадається, це
серйозна методологічна вада.
У концепції Української революції проблема національного відродження
має цілком логічний відправний момент: постановку питання про
національне визволення. Без цього не можна було вести мову ні про
формування модерної політичної нації, ні про її прогресивний,
цивілізаційний поступ.
Для лідерів Української революції, тих, хто формулював її концепцію,
гасла, таке питання не викликало жодних сумнівів. Експлуатована,
переважно селянська, трудова нація має, передусім, позбавитися від
гноблення і визиску експлуататорів-поміщиків і капіталістів. «А хто ж на
Україні поміщики і буржуазія? – ставить питання М.Шаповал і на основі
вищенаведеного докладного аналізу має право на цілком обгрунтовану
відповідь: – Росіяне, поляки, румуни, угорці і по всіх наших землях ще й
жиди. Отже, чужі нації (а вони в нас клясово панують) акумулюють,
скупчують капітал з української праці, а цей капітал перепомповує дорібок
українських рук від української нації до чужих націй. Через те з українського
дорібку росте на українській землі чужий капітал, що визискує Україну не
лише економічно, але гнітить політично і впроваджує народ в культурну
темноту»1.
Автор зауважує, що на відміну від розвинутіших націй, де зростання
національного капіталу приводило до його використання в інтересах
розвитку культури, освіти, науки, в українській нації цього не сталося. В
Україні з народної праці живиться і росте чужий капітал, який захоплює в
1

Там само. – С. 21.
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свої руки міста і владу, розвиває на українській землі чужоземну культуру
для підкорення української. «Тепер ясно, від чого треба визволяти
український народ. Від капіталізму, а це значить від поміщиків і буржуазії,
що панують на Україні яко соціальні кляси і разом з тим – чужі нації.
Майже весь український народ – селяне, робітники, трудова інтелегенція
– стоїть в ярмі праці, працює на чужий капітал, який з української праці
черпає засоби для більшого поневолення цілої української нації. Це страшна
правда!
Треба її кожному бачити і розуміти»1.
Однак шляхи визволення рідної нації та її подальшого розвою вбачалися
керманичам українства по-різному.
Представники самостійницької течії, уособлювані М.Міхновським, що
ідейно виросли з його програмної брошури «Самостійна Україна», «Десяти
заповідей українця» (з програми Української народної партії, що в 1917 р.
поширювались під назвою «Катехизм українця») відверто непримиренно
ставилися до тих, хто визискував український народ (особливо ж –
«москалів», «ляхів», «угрів», «румунів», «жидів»). Проте ця течія виявилася
малопотужною, сприймалась як речник шовіністичних ідей (М. Грушевський
неодноразово іменував М.Міхновського «фашистом», «націонал-фашистом»,
«українським фашистом» тощо), скільки-небудь помітної підтримки в масах
не здобула.
Швидше
абстрактно-теоретичними,
ніж
практично-політичними,
виявились і концепції (їх поділяли М.Шаповал, почасти – П.Христюк), згідно
з якими в 1917-1920 рр. українське село воювало проти неукраїнського,
«чужого» міста. Такі концепції мали в собі додаткові «зручності» для
пояснень того, чому більшовики, нарешті, завойовували вплив у робітничому
середовищі, чому без будь-якого супротиву древня столиця України
здавалася то «на ласку» муравйовців, а то, буквально через декілька годин
після захоплення передавалась у руки денікінського генерала Бредова.
Більшість керівництва Української революції виходили з інших позицій,
які в щонайголовнішому зводилися до наступного. В революції, що
відбувалася, слід було не протиставляти Українську революцію
загальнодемократичним перетворенням в Росії загалом, не сепаруватися від
них, а навпаки – всіляко прагнути до нарощування зусиль усіх націй на
закріплення демократичних перетворень, забезпечення їх незворотності,
подальший суспільний поступ, поглиблення соціальних реформ. Лише
просування революції вперед могло послужити гарантом такого ступеня
демократизації життя в країні, за якою кожен народ, кожна нація, як окремий
суб'єкт отримали б можливість повноправно розпоряджатися власною долею.
А ідеал для повної реалізації здобутих прав вбачався у запровадженні
широкої
національно-територіальної
автономії
у
федеративній
демократичній республіці Росія.
Обґрунтовуючи стратегічні завдання Української революції, Голова
Центральної Ради М.Грушевський писав: «...Мета наша: забезпечити ту
1
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свободу, що революція здобула, здобути право своєму народові, у всім
полишаючи права й меншим народностям України (виділено – М.Г.), і
утворити широку автономію України в федеративній Російській республіці
за ухвалою Всеросійських установчих зборів.
До сього йдуть разом усі українці (підкреслено – В.С.), і з ними повинен
іти всякий, хто хоче добра українській землі»1.
Позиція М.Грушевського досить швидко стала платформою всього
організованого українства. Вже Український конгрес (6-8 квітня 1917 р.)
ухвалив: «1. Згідно з історичними традиціями і сучасними реальними
потребами українського народу з'їзд визнає, що тільки національнотериторіальна автономія України в стані забезпечити потреби нашого народу
і всіх інших народів, що живуть на українській землі.
2. Автономний устрій України, а також інших автономних областей Росії,
знайде цілковиту гарантію для себе в федеративному устроєві Росії, через що
єдиною відповідною формою державного устрою для Росії з'їзд визнає
федеративну демократичну республіку, одним з головних принципів
української автономії – повну гарантію прав національних меншостей, що
живуть на Україні»2.
Накреслені підходи були наріжними для лідерів Української революції. Їх
вони активно пропагували й рішуче боронили в ідеологічній боротьбі. Так у
статті «Народностям України» невдовзі після конгресу М.Грушевський
доводив: «Повнота національного життя, котрої ми добиваємося для
українського народу, не повинна затоптати інших народностей і обмежувати
їх значення до свобідного розвитку своєї культурної і національної стихії…
Ми виступаємо рішуче проти всяких заходів, звернених на те, щоб порізнити
нас з нашими співгорожанами інших народностей. І ми певні, що українське
громадянство, український народ, у котрого політичну розважність ми
твердо віримо й високо її ставимо, нас у тим напрямі підтримає твердо,
щиро. Оборонці української національності не будуть націоналістами».
«Ми не на те цілими поколіннями боролись і страждали за права нашого
народу, щоб з хвилею, коли його права будуть здобуті, поставити іншу мету
– приборкування інших народностей і панування над національними
меншостями великої української землі, – наголосив Президент Центральної
Ради, дискутуючи з опонентами. – Ми не на те доводили право кожної
народності на її національне самовизначення, аби тепер відмовити якійнебудь народності свого права»3.
У концепції Української революції передбачалося два рівні суспільнонаціональної організації:
1) У масштабах всієї Росії з гарантією широкої національнотериторіальної автономії у федеративній демократичній республіці;
2) У масштабах автономій з гарантією прав національних меншин.
1
Хто такі українці і чого вони хочуть // Великий Українець. Матеріали з життя та
діяльності М.С.Грушевського – К., 1992. – С. 74-75.
2
Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1920 рр. – Прага,
1921. – Т. ІІ. – С. 39.
3
Нова Рада. – 1917. – 27 квітня.
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Ця теоретично сконструйована модель була логічно досить стрункою і за
надійного «стрижня» мала вертикаль прав. Її довершення сталося на З'їзді
народів Росії (8-16 вересня 1917 р.), який записав у своїх рішеннях:
«І. Кожен з населяючих Росію народів має право на національноперсональну автономію, тобто на організування нації в публічно-правову
спілку, до якої можуть входити всі члени даного союзу на всім просторі
держави.
II. Обсяг правування, а також і певні форми внутрішньої організації
національно-автономної
установи
визначаються
Національними
Установчими зборами певного народу, скликаними на основі вселюдного,
рівного, безпосереднього, таємного, пропорційного і без різниці пола
голосування»1.
Думається, є вагомі підстави вважати, що в документах національного і
міжнаціонального форумів, що сталися протягом менше як півроку в Києві,
закладено підвалини міжнаціональних стосунків, які народжувала
Українська революція. І якими б романтиками не видавали сьогодні її
творців, не можна не бачити в їхніх розрахунках і діях досить високої
питомої ваги реалізму, навіть здорового прагматизму.
Не вдаючись до розгляду причин, а обмежуючись лише констатацією,
слід згадати, що глибокої віри у всесильну власну державність тривалий час
не було. Коли ж вона була оголошена, то постійно йшлося (так просто
складалися міжнародні умови) про ті чи інші міждержавні союзи чи
об'єднання, перспективою яких незмінно виступала загроза національному
суверенітету, національному інтересу.
Мало надій було і на соборність українства: чимало аргументів говорило
за те, що гілки народу, який проживав у Галичині, на Дону, на Кубані, у ряді
інших регіонів навряд чи зможуть швидко об'єднатися з основним масивом у
межах національної державності.
За таких умов апеляція до гарантії демократичних прав могла б
принаймні теоретично забезпечити українцям, що, запроваджуючи
автономію у Російській республіці, створення національно-державної
одиниці все одно залишалася б нехай і компактною, але меншістю у країні,
можливість порядкувати своїм життям відповідно до завойованих в країні
загалом демократичних свобод. До цього й зводилося «звільнення від
чужинецького гніту», оскільки на власній території, маючи природну
численну перевагу, можна було б встановити порядки, відповідні
національним інтересам. Ні на що більше не могли розраховувати й українці
поза межами національно-державної цілісності, «вкраплені» в інонаціональні
державні утворення, зокрема, в Російську Федерацію.
Тому принцип гарантії демократичних національних прав для проводирів
Української революції набуває особливого смислу і звучання. Постійно,
незмінно демонструючи свій послідовний курс на всі демократичні права
національним меншинам, лідери українства начебто недвозначно давали
1
Реєнт О.П., Андрусишин Б.І. З'їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р.) / Історичні
зошити. – К., 1994. – С. 54.

358

Україна – історія

кожного разу зрозуміти: українці чекають у відповідь такого ж поважного
ставлення до себе. Власне, це говорилось і відкрито, знаходило втілення в
дипломатичних документах. Так, на Брестській мирній конференції при
обговоренні проблем Східної Галичини, Північної Буковини, Холмщини,
Підляшшя українська сторона зобов'язувалася гарантувати всі демократичні
права полякам, які проживали на цих територіях (звісно, у разі їх відходу до
УНР) і домагалися такого ж ставлення до українців, що волею долі
опинилися в Польській державі.
Саме ці мотиви, гадається, були відправними у формуванні поглядів на
сутність міжнаціональних відносин як важливого напряму діяльності лідерів
Української революції, що започатковували в 1917 р. власну національну
державність, а пізніше одним із її наріжних каменів оголосили закон УНР
«Про національно-персональну автономію». Сказане вище, треба думати, має
неабияке практичне значення для розуміння суті документа, в усякому разі
може і має враховуватися у з'ясуванні логіки його появи і тлумачення.
Не менше значення мав і вибір такого варіанта реальної політики, який би
вів не до національної напруги, розбрату, конфліктів у поліетнічній Україні,
а до переконання практикою неукраїнців у тому, що демократична Україна,
яка кладе в підвалини своєї державницької діяльності кращі зразки
європейської і світової суспільної організації, зовсім не загроза їхньому
національному єству, а важлива передумова їх неодмінного розквіту. Тому
нова, демократична Україна – то справа рук не лише українців, а всіх її
жителів, незалежно від національного походження і належності. Тобто ще
один ідеал, якого щиро прагнули лідери українства – це
загальнодемократичний
і
полінаціональний
(у
розумінні
всіх
національностей) фронт.
Тому в нерозривному зв'язку з автономістсько-федералістськими
орієнтаціями, ідеями національно-персональної автономії в концепції
Української революції виступають вимоги досягнення максимального
єднання українського села і неукраїнського міста, жителів-українців і
жителів України – неукраїнців. Природно, жодних винятків з цього правила
не було. А отже, мова йшла і про єднання українців з грецькою
національною меншиною.
У творі підсумкового характеру «На порозі Нової України: гадки і мрії»,
оцінюючи річний досвід нелегкої, суперечливої борні, М.Грушевський закликав
(а, можливо, благав) триматися в національній політиці розважливих підходів,
уникати, зокрема, конфронтацій з неукраїнськими містами, діяти якомога
обережно, передбачливо. «Хоч вони (міста – В.С.) і не українські по людности, –
зазначав Голова Центральної Ради, – і являються навіть тепер часто огнищами
всяких проти-українських настроїв, агітацій, виступів, що підкопують і зривають
нашу державність й тим викликають роздраження в українськім громадянстві,
тим не меньше, а навпаки, навіть тим більше ми повинні думати про те, як увести
в колії нашого життя сі гетерогенні, чужородні тіла та звязати їх з нашим
життєм, як виглядати й нейтралізувати їх відчужність і гетерогенність,
чужородність в нашім життю»1.
1

Грушевський М. На порозі Нової України. Гадки і мрії. – К., 1994. – С. 39.
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М.Грушевський вважав за необхідне «гасити, нейтралізувати всяку
обопільну ворожнечу й шукати для даного моменту виходу з усякої колізії
можливо безболісного» у стосунках з росіянами, що проживали в Україні.
«Тут як в політиці треба взагалі уміти чекати, не форсувати справ, котрі
вимагають часу, щоб дозріти й розв'язатись самі собою», – наголошував він.
Особливо це стосувалося мовної політики, яку треба було проводити з
великим тактом, терпінням, «не вносячи непотрібного роздраження, не
обгострюючи відносин ґвалтовною українізацією, поступаючи розважно й
можливо мяко в переведенню тих вимог, які дійсно ставляться прінціпом
української державности, становищем української мови як мови державної й
т. ин.»1
Так само Голова Центральної ради розраховував на те, що «рахуванням
інтересів єврейської національності (за його оцінками, в Україні опинилася
четверта частина світового єврейства), забезпеченням її права на
національно-культурне
самовизначення,
нещадним
викоріненням
антисемітизму «може уставитись тверде порозуміння, міцна солідарність і
навіть обопільна приязнь» між українцями й євреями.
Хоч якою складною поставала перспектива українсько-польських
стосунків, слід було турбуватися про поширення впливу демократичних і
соціалістичних ідей на польських жителів України і на цій базі, на думку
М.Грушевського, позбавлятися тягаря застарілих неприязних настроїв.
Звичайно, бажаним очікуванням був і зворотний зв'язок: відмова росіян
від ролі поборників єдиної і неподільної Росії в Україні, подолання євреями
«нейтралістських», у чомусь навіть колоністських настроїв, усвідомлення
поляками неминучості і прогресивності здійснюваних в Україні реформ,
зокрема, в галузі землеволодіння.
Звичайно, увагу лідерів Української революції не проминали й ті
недоброзичливі, подекуди й ворожі настрої, які виявлялися серед
неукраїнської людності щодо планів і кроків українства на шляху розв'язання
завдань національного відродження. М.Грушевський змушений був
відзначити: «В здобуванні прав для свого краю і народу нам може вже й не
буде помочі від інших народів, від іншої людності, яка живе на Україні і поза
Україною. Вже то вона й показала почасти, а ще більше, мабуть, покаже»2.
І все ж, розрахунок був, передусім, на те, що при послідовному
демократизмі з боку українців, при неухильному простуванні Української
революції до розв'язання назрілих соціальних проблем, якомога
справедливішими засобами, нарешті, удасться подолати внутрішню
роз'єднаність суспільства України.
Піклуючись про консолідацію сил (бази), спираючись на які можна
досягти накресленої мети, Голова Центральної ради доводив: «Ся база може
утворитись тільки об'єднаннєм, щирим і міцним, правдиво демократичних, а
передусім – соціалістичних елементів України, без ріжниці національностей.
Коли гасло «єдности революційного фронту України», проголошене в
1
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Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде // Великий Українець.
Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. – С. 92.
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недавніх дебатах Ц.ради, було виставлено не для хвилевого ефекту, а
серйозно і продумано, в повній свідомості йоґо значення, то воно може бути
дуже цінним початком такого об'єднання.
Треба його тільки щиро і сміливо продумати до кінця всій демократії, і
тоді вона прийме за свою всю ту програму твердої солідарності демократії
села і демократії міста, твердого об'єднання демократичних груп українських
і неукраїнських і укріплення української державности їх силами»1. Можна
говорити, що в даному разі маємо справу з послідовним, органічним
втіленням принципу демократизму в національно-державне будівництво.
Принципово важливим було те, що проголошений Центральною радою
курс не залишався лише на папері, він оперативно втілювався в революційну
практику. Так, 30 червня 1917 р. Центральна рада після ретельного
обговорення питання винесла спеціальну ухвалу: «Взявши на увагу, що
перетворення Української Центральної ради в тимчасовий краєвий
парламент передбачалось ще на Українському національному З'їзді, що
українська революційна демократія мало не вся представлена в складі
Української Центральної ради, що по деяких містах порозуміння з
неукраїнською революційною демократією вже налагоджується та що інші
обставити життя сприяють тому, що Центральна рада стає політичним
осередком на Україні, збори постановили:
1. Зараз же починати процес перетворення Національної Української
Центральної Ради в Тимчасовий Краєвий Парламент і доручити цю
справу Генеральному Секретаріатові.
2. Найбільш відповідним способом поповнення національного складу
Центральної ради визнати пропорціональне представництво, по якому
національним меншостям дається число депутатських місць в складі
Центральної ради згідно з численністю населення цих національних
меншостей України.
3. Додержуватись таких умов поділу цих мандатів, щоб представництво
неукраїнських національностей припадало від організованої революційної
демократії, цеб-то від рад робітничих та вояцьких депутатів; тим же
національностям, які не виділили з себе соціалістичних партій, мандати
передаються через загально-національні організації»2.
Тому без будь-яких ускладнень питання про поповнення Центральної
ради представниками неукраїнських національностей було погоджено під час
переговорів з міністрами Тимчасового уряду і затверджено II Універсалом.
Без зволікань здійснено і саме входження до Ради Генерального Секретаріату
посланців національних меншин. Щоправда, представники деяких
політичних сил відмовлялись від співпраці з органами української влади.
Так, зокрема, чинили більшовики, пояснюючи свою поведінку тим, що
участь у Центральній раді їм надавалась як представникам російської
національної меншості в Україні, тоді як вони були інтернаціональною
партією пролетаріату і біднішого селянства.
1
2
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Однак навіть після цього для більшовиків двері Центральної ради не були
зачиненими.
Вони
могли
тут
виявити
своє
ставлення
до
великодержавницьких акцій Тимчасового уряду щодо українського руху, як
це було після відомої інструкції Генеральному Секретаріату від 4 серпня
1917 р. Вони посилали своїх представників до створюваних Центральною
радою комітетів охорони революції під час заколоту Корнілова і 25 жовтня
1917 р. Декілька годин представники РСДРП(б), – Г.П’ятаков і В.Затонський
– входили і до складу Малої ради.
Отже, лідери Української революції на практиці доводили своє
принципове прагнення до зміцнення бази революційного процесу в Україні,
вважаючи, що ізоляція від інших потоків демократії (і в соціальному, і в
національному виразі) призведе лише до негативних і навіть згубних
наслідків.
Залишаючись вірною своїй платформі, Українська революція і в ІІІ
Універсалі недвозначно заявила про настійне бажання будувати Українську
Народну Республіку, вести її по шляху прогресу в тісній спілці зі всіма
народами, що проживали в краї. Вищим державницьким актом урочисто
проголошувалось: «Український народ, довгі роки боровшийся за свою
національну волю і нині її здобувши, буде твердо охороняти волю
національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих, тому
оповіщаємо, що народам: великоруському, єврейському, польському та
иншим на Україні признаємо національно-персональну автономію для
забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного
житія, та доручаємо нашому Генеральному Секретарству національних
справ подати нам в найближчому часі законопроект про національноперсональну автономію»1.
Схвалений у січні 1918 р. закон «Про національно-персональну
автономію» ввійшов до Конституції Української Народної Республіки під
назвою «Національні Союзи». Звичайно, це не лише гарантувало право на
самостійне влаштування національного життя меншинам, які проживали в
Україні, а й, у разі реалізації, сприяло згуртуванню політичних сил
незалежно від національної належності для досягнення завдань Української
революції.
Доцільно поставити і таке питання – наскільки ефективною при всій своїй
привабливості, науково-теоретичній бездоганності і демократичності (у
чомусь інтелігентності, делікатності, толерантності) виявилася національна
політика Української революції? І тут, мабуть, доведеться визнати, що
позитивні відповіді віднаходяться здебільшого у психологічно-ідейній
площині. Українство в особі своєї еліти поставало перед усім світом як
втілення цивілізаційного пориву до всезагальної справедливості і гармонії.
Однак цього виявилось явно недостатньо для того, щоб переломити
настрої неукраїнців (і за межами України, і в ній самій) на користь
Української революції, домогтися, щоб всі вони підтримували її або хоч з
розумінням та співчуттям ставилися до її інтересів, ідеалів.
1
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Так, практично без будь-якої спроби порозуміння в конкретних
обставинах здійснення жорсткого антиукраїнського курсу Тимчасового
уряду буквально «зависли в повітрі» ініціативи Центральної ради, адресовані
російським кадетам.
У відповідь – нові й нові кампанії цькування українського руху, відверто
ворожа реакція на найпоміркованіші домагання українців, навіть вихід
кадетів з уряду в липневі дні 1917 р. офіційно саме через незгоду з позицією
меншовицько-есерівської частини міністерства в українському питанні.
Не можна сказати, що хоч чимось кращою були стосунки з ліберально
налаштованими колами в Україні, особливо в Києві. Непорозуміння тут
нерідко виливалися навіть у непристойні сутички.
Швидше атакували справа, ніж підтримували Українську революцію і
представники загальноросійської демократії – меншовики, есери. Те, що
вони в липні 1917 р. ввійшли до складу Центральної ради, означало більше
зовнішнє замирення, ніж принципову згоду на розвиток процесів в Україні за
українським сценарієм. Очевидно, це була спроба використання
можливостей, що виникли, для блокування Української революції,
контролювання її, обмеження рамками того ж таки офіційного курсу
Тимчасового уряду. Відкидаючи ідеї «вузького націоналізму» меншовики й
есери доводили, що зусиллями демократії однієї національності українське
питання розв'язувати не можна, що тут мають прислухатися до голосу всієї
Росії. Тому-то не могло бути й мови про взаємопорозуміння з панами
оберучевими, лепарськими, кирієнками, незлобіними, демократичний флер
яких ніяк не міг замаскувати їх великодержавницької суті.
Мало що могла виграти Центральна рада від входження представників
меншовиків і есерів до свого складу ще й тому, що за цими партіями в
Україні було надто мало сил. Та й ті, що були на початку, неухильно танули.
Жовтневі ж дні, здавалось, остаточно прояснили питання, хоч воно ще не раз
поставатиме в драматичних формах пізніше, особливо в 1919-1920 рр.
Постійна конкуренція (якщо не ворожнеча) існувала між українськими
партіями, створеними ними організаціями й організаціями, що керувалися
загальноросійськими партіями, наприклад, Радами робітничих й солдатських
депутатів. І причини тут корінилися, очевидно, не лише в тому, що
виявлялося
протистояння
між
національними
і
класовими
(інтернаціональними) організаціями. В останніх українці вбачали носіїв
централістичного начала, великодержавництва. Так, Є.Касименко в
«Робітничій газеті» доводив, що органічний демократизм українства
виключає загрозу українського централізму. «А от що робити з
«революционной демократией» в особі Київської ради робітничих і воєнних
депутатів, яка є проводирем російського централізму на Україні, – не знати, –
стверджував він. – Централізаторська праця «революціонной демократії» не
вгаває, набираючи на грунті національної ворожнечі до українства яскравих
шовіністичних форм»1.

1
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Непростими обіцяли бути, і насправді виявилися, стосунки і з
єврейськими рухами, партіями, що їх представляли (Бунд, ІІоалей Ціон,
Ціон-Ціон, СЕРП, сіоністи). В масі своїй і єврейство, і його партії перебували
на боці прибічників неподільної Росії. З демократичних мотивів вони якийсь
час підтримували ідеали Української революції, проголошені в перших
Універсалах Центральної ради, делегували до останньої значну кількість
своїх представників, ставши другою, після українців, фракцією. Але вони
весь час пильнували, щоб українське державотворення «не зайшло досить
далеко», не призвело до відділення України від Росії і щоб в соціальній сфері
українці теж недалеко відривалися від російської демократії. Не випадково
саме представник Бунду М.Рафес з особливим завзяттям вимагав від
Центральної ради невідкладного засудження більшовицького повстання в
Петрограді. Відома й негативна реакція єврейських партій на IV Універсал.
У дні січневих боїв у Києві єврейство в основному зайняло позицію
стороннього спостерігача, вичікуючи, що з того вийде. Це їм, нарешті,
коштувало чимало, оскільки було кваліфіковано як зрада щодо Центральної
ради. З'явилися матеріали в пресі, у яких йшлося про те, що євреї допомагали
більшовикам, стріляли в українських вояків, навіть у спини їм, коли ті
змушені були відступати. За таких обставин з поверненням до Києва
Центральної ради стосунки зовсім зіпсувалися. Непоодинокі спроби
гайдамаків помститися за січневу поразку, виливаючи гнів на єврейські
голови, призвели до конфронтації, яка не була знята аж до кінця Української
революції, час від часу вибухаючи антисемітськими акціями – погромами.
Отже, розстановка класово-політичних, партійних сил, карколомно
переплетена з непростим національним складом населення України, не
обіцяла простої, легкої перемоги Української революції. Навпаки, лідерам,
стратегам руху треба було виявити величезну винахідливість, дуже гнучко
діяти щодо кожної соціальної верстви і національної групи, щоб у
вирішальні, критичні моменти мати на своєму боці перевагу сил.
Цього, як відомо, не сталося. Тенденції, що наочно виявилися уже в
1917 р., ще з більшою силою впливали на перебіг подій у 1918-1920 рр.
Переломити настрої більшості російського населення України на користь
УНР (і за доби Центральної ради, і за доби Директорії), української влади
взагалі (і за П.Скоропадського в тому числі) так і не вдалося. Воно тяглося
або в інтернаціональні організації більшовиків і брало участь у боротьбі за
знищення української державності, або тяжіло до «єдинонеподільців»
(Краснова, Денікіна, Врангеля) – і теж чути не хотіло про будь-яку Україну,
її державність, відродження української нації, врешті – теж жорстоко
нищило завоювання Української революції.
В обох таборах виявилося немало представників єврейського населення.
Не одна неприємна згадка залишилась у пам'яті і про польсько-українські
стосунки тих років, особливо ж, коли «втихомирювалось» українське
селянство Правобережжя після повернення польських землевласників
навесні 1918 р., під час «доведення» польських прав на Галичину у 1919 р.,
інтернування вояків Української Армії у 1920 р. тощо.
З огляду на вищевикладене, думається, є сенс звернути увагу на
загальний висновок, до якого приходить М.Шаповал, аналізуючи соціальні і
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національні стосунки в ході Української революції: «Які сили українські
виступили в революції? В ролі організатора революції – була в 1917-19 рр.
українська інтелігенція і пів-інтелігенція, а в ролі ударних мас – селянство і
робітництво. Інших сил української революції і не могло бути, бо їх нема в
суспільній структурі Української національности. Обидві сили укр. руху –
організуючі і ударні, були на початку революції цілком не організовані, а
тому не мали жодного свого технічного апарату для боротьби і політичного
досвіду. Революційна влада неминуче-логічно опинилася на Україні в руках
національних меншостей, через те, що ці меншости були (і досі є) в містах на
Україні більшостями, і що була сприятлива конюнктура для них (наша
неорганізованість і помилки). В чиїх руках міста, в тих руках є й технічний
апарат суспільного керівництва і в їх руках неминуче буде й політична влада,
особливо тоді, коли трудові маси поневоленої нації не зорганізовані.
Неорганізоване селянство, робітництво і інтелігенція – це значить
неорганізована ціла нація, а це далі значить, що така нація не може
самоуправлятись аж доти, доки не організується, цеб-то доки не утворить в
собі безліч керуючих органів і мас у всіх царинах життя»1.
З досвіду минулого, зокрема, розглянутого питання, можна зробити
чимало повчальних висновків-уроків. А чи не найголовніший з них полягає у
тому, щоб довести, вміти «вловити» діалектику незбігу національних і
соціальних інтересів і віднайти ті грані політики, які чутливо зреагували на
незборимі реалії і забезпечили поступальний суспільний ефект водночас в
обох напрямах. Одних бажань, якими б прекрасними і переконливими вони
не виглядали, замало.
Фатальним виявився і відхід від первісних параметрів концепції
Української революції, особливо у соціальній сфері. Тут розрив між теорією і
практикою переріс у справжню прірву, на що звертали принципову увагу вже
перші історики Української революції.
Звичайно, позначені тут підходи до проблеми неабсолютні, можливо,
навіть спірні. Однак, думається, і при незгоді з ними для наукових
досліджень важливо знайти відповіді на питання, які з таких підходів
випливають.

1

Шаповал М. Назв. праця. – С. 6-7.
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Дацків І.Б. (Тернопіль)
БРЕСТСЬКІ УГОДИ 1918 РОКУ
Й УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
У статті мова йде про зовнішньополітичну та дипломатичну діяльність
Української держави. Розглядається українська закордонна політика та
укладання миру з радянською Росією, а також про домовленості й рішення
Брестської мирної конференції. Аналізуються майже піврічні українськоросійські мирні переговори.
Нині, коли висвітлюється багато „білих плям” в історії насамперед
ХХ ст., період національно-визвольних змагань 1917-1923 рр. і, передусім,
українсько-російських відносин залишається схематичним і заповненим
ідеологічними штампами.
Висвітлення зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності
українських урядів почалося ще в процесі національно-визвольних змагань.
У цьому контексті значний інтерес викликають праці безпосередніх
учасників національно-визвольних змагань, які були організаторами
зовнішньополітичної служби у 1917-1923 рр. Ці публікації фактично стали
першоосновою для подальших досліджень дипломатичної діяльності
України.
У 1920–1930-х рр. вийшли друком такі праці „Відродження нації”
В.Винниченка 1, „Замітки і матеріали до історії української революції”
П.Христюка2, „Україна в огні і бурі революції” І.Мазепи3, „Занепад УНР”
М.Шаповала4, де віддзеркалилися партійно-політичні упередження авторів,
продемонстровані полемічними випадами на адресу політичних опонентів.
Безпосередньо дипломатичній діяльності Української держави
присвячені публікації О.Шульгіна „Політика: Державне будівництво
України і міжнародні справи”, «Без території: Ідеологія та чин Уряду УНР на
чужині», „Початки діяльності Міністерства закордонних справ України”5.
Особливе місце в літературі, яка висвітлює зовнішньополітичну
діяльність Української держави, а також становлення дипломатичної служби
в добу національно-визвольних змагань, посідають праці Д.Дорошенка,
відомого українського державного діяча, історика за фахом. У 1918 р. він
очолював МЗС Української держави, а в 1919-1920 рр. – ревізійну комісію у
справах військовополонених. У своїх статтях „Дещо про закордонну
політику Української держави”, „Закордонна політика Української держави
1

Див.: Винниченко В. Відродження нації: У 3-х кн. – К., 1993.
Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. – Відень,
1921. – Т. 1; Т. 2; Т. 3.
3
Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. – К.: Темпора, 2003.
4
Шаповал М.Ю. Занепад УНР. – Прага, 1928.
5
Див.: Шульгін О. Політика: Державне будівництво України і міжнародні справи. – К.,
1918; Без території: Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. – К., 1998; Початки діяльності
Міністерства закордонних справ України // Український самостійник. – 1957. – Ч. 4.
2
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1918 року”, „Замітки до історії 1918 року на Україні”1, він детально
висвітлює процес становлення міждержавних зв’язків Української держави,
аналізує міждержавні стосунки з радянською Росією. Неабияку цінність
становить ґрунтовна монографія Д. Дорошенка „Історія України”, що
охоплює
період
існування
Центральної
ради
і
гетьманату
П. Скоропадського2. Це дослідження зроблено завдяки використанню
автором широкого кола архівних джерел, матеріалів періодичної преси і
спогадів учасників національно-визвольних змагань.
Новітня українська історіографія дипломатичної діяльності Української
держави представлена монографією В. Матвієнка „Українська дипломатія
1917 – 1921 років на теренах постімперської Росії3. Автор досить детально
вивчав дипломатичні стосунки українських національних урядів із
суміжними та географічно близькими країнами й державними утвореннями,
що свого часу входили до спільного імперського політико-правового
простору Росії.
У своїй фундаментальній праці „Історія України” міністр закордонних
справ Української держави Дмитро Дорошенко писав: „Одною з
найважливіших справ української закордонної політики було заключення
миру з Росією. Як відомо, ст. 6-тою „Мирного договору між Німеччиною,
Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з однієї сторони та Росією з
другої” від 3 березня 1918 р. Росія зобов’язалася заключити негайно мир з
Україною”. Дослівно ця стаття наголошувала, продовжував автор, „Росія
зобов’язується негайно заключити мир з Українською Народною
Республікою і визнати мирний договір між цією державою і країнами
Четверного союзу. Територія України негайно очищається від російських
військ і російської червоної гвардії. Росія припиняє усяку агітацію і
пропаганду проти уряду або суспільних установ Української Народної
Республіки”4.
З метою реалізації цих важливих домовленостей і рішень Брестської
мирної конференції, уряд УНР 30 березня 1918 р. звернувся до Раднаркому з
пропозицією скликати повноважні дипломатичні делегації для переговорів.
Москва в принципі погодилася, але розпочала пропонувати неприйнятні
умови, що відтягнуло початок переговорів. В результаті вони відбулися вже
після приходу до влади гетьмана П.Скоропадського.
27 квітня В.Лєнін підписав постанову Раднаркому про переговори з УНР
і склад радянської російської делегації. Делегацію до Курська, де мала
1
Дорошенко Д. Дещо про закордонну політику Української держави // Хліборобська
Україна. – 1920. – Зб. V-IV; Закордонна політика Української держави 1918 року // У 60-річчя
відновлення гетьманства. – Торонто, 1978; Замітки до історії 1918 року на Україні //
Хліборобська Україна. – 1927. – Зб. V-VI.
2
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – К.: Темпора, 2002. – Т. 1: Доба Центральної
ради; Т. 2: Українська гетьманська держава 1918 року; Його ж. Історія України 1917-1923 рр. –
Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954. – Т. 2. Українська гетьманська держава 1918 року.
3
Матвієнко В. Українська дипломатія 1917-1923 років на теренах постімперської Росії. –
К.: Київський ун-т, 2002.
4
Див.: Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954. –
Т. 2. Українська гетьманська держава 1918 року. – С. 162.
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відбутися зустріч з українцями, очолили його близькі соратники
Х.Раковський, Й.Сталін, М.Томський, Д.Мануїльський. Але у зв’язку з
гетьманським переворотом у Києві, Сталін і Томський з Курська
повернулися в Москву. Проте радянській місії вдалося увійти в контакт на
прикордонній станції Ворожбі з делегацією Центральної ради, підписати 4
травня угоду про перемир’я і розпочати діалог про місце й порядок
подальших переговорів. 17 травня В.Лєнін підписав нову постанову, згідно з
якою делегація на чолі з Х.Раковським мала виїхати до Києва й вступити в
переговори безпосередньо з гетьманом П.Скоропадським та його урядом.
20 травня 1918 р. радянська дипломатична місія у складі 30-ти осіб
прибула до Києва. Нова російська делегація була досить представницькою,
зокрема, заступник – Д.Мануїльський, секретар П.Зайцев, експерти А.ЖданПушкін, А.Шабуневич, Н.Вейс, І.Гіркон, М.Зубков, професори
А.Немировський і К.Загорський, генерали колишньої російської армії
П.Ситін (розстріляний органами НКВС 1938 р.), С.Одінцов та інші
спеціалісти із сфер міжнародного права, визначення кордонів. економіки,
фінансів, військових проблем тощо1.
Наступного дня з представниками Москви зустрілися гетьман
П.Скоропадський, провідні діячі уряду й зовнішньополітичного відомства.
Х.Раковський доповів керівникам України про завдання, які отримав від
В.Лєніна. Він буквально повторив слова, сказані на прес-конференції
журналістам у холі готелю „Марсель”, де він, відповідаючи на „гостре”
питання про червоний терор в Україні взимку 1918 р., засудив масові
розстріли муравйовцями у Києві українців та нейтральних російських
офіцерів, а також священнослужителів. Про українсько-російські переговори
Х.Раковський сказав: „Ми прибули сюди для того, щоб усунути усі
непорозуміння між Українською Державою та Російською Радянською
республікою, причому, як і раніше, наш уряд рахується з фактором
самовизначення українського народу… З нашого боку існує твердий намір
створити не лише нормальні, а й добросусідські відносини з Україною,
маючи на увазі ті загальні економічні, соціальні й культурні інтереси, що
існують між нею та Великоросією”2.
Слід відзначити, що голова радянської дипломатичної делегації своєю,
по-суті демагогічною і далекою від реальної політики більшовицької Росії
заявою, розпочав досить активну пропагандистську кампанію в Україні, яка
супроводжувала переговорний процес майже півроку. Вже з перших днів
переговорів українські дипломати вступили у гострі дискусії з усіх проблем і
зустріли відношення з боку російської делегації до України та її народу дуже
далеко від вступних декларацій Х. Раковського.
Склад української делегації був затверджений на засіданні Ради Міністрів
18 травня. Її очолив уродженець Полтавщини, талановитий і досвідчений
юрист Сергій Шелухин (пізніше міністр юстиції УНР, член української
делегації на Паризькій мирній конференції 1919 р.). До складу делегації
1
Див.: Центральний державний архів вищих органів влади і управління (далі ЦДАВОВ
України), ф. 4465, оп. 1, спр. 972, арк. 1-14.
2
Киевская мысль. – 1918. – 23 мая.
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увійшли відомі громадсько-політичні діячі, дипломати, спеціалісти, зокрема
військовики. І.Кістяковський і П.Стебницький були призначені
заступниками, членами Політичної комісії стали О.Шульгин (голова), згодом
його замінив М.Славинський, Л.Падалка, В.Прокопович, О.Лотоцький,
М.Левицький, Д.Донцов, П.Стебницький, Є.Чикаленко, К.Мацієвич,
В.Садовський. Фінансову комісію очолив Г.Лерхе. Економічну – міністр
С.Гутник, комунікаційну – Є.Сакович, культурну – П.Холодний, юридичну –
М.Могилянський. Потужною була військово-морська комісія: генерали
М.Бронський і В.Стойкін, полковник Генштабу Євген Мишківський (згодом
генерал-хорунжий Армії УНР, загинув у бою 1920 р.), морські офіцери
Г.Свірський та М.Білинський. Всього у семи комісіях працювало на
переговорах понад 40 фахівців1.
22 травня Рада Міністрів розглянула і затвердила завдання української
сторони на переговорах і головні принципи, на яких вони базувалися.
Позиція української делегації була чітко визначена й виходила з історичного
юридичного права України на незалежність з моменту падіння Російської
імперії. Отже, слід було насамперед заключити мирний договір, визначити
державні кордони, вивести за межі України війська радянської Росії,
вирішити низку економічних і фінансових проблем, пов’язаних, зокрема із
закордонною спадщиною Російської імперії, на яку могла претендувати
Україна. Цікаво, що під час обговорення порядку ведення переговорного
процесу, С.Шелухин заявив, що його делегація буде вживати виключно
державну українську мову2.
Отже, українсько-російські переговори розпочалися 23 травня й точилися
до 7 жовтня 1918 р. Пленарні засідання проходили в приміщенні
Педагогічного музею. Від самого їх початку в позиціях сторін виявилися
суперечності насамперед у трактуванні суверенності України. Х.Раковський
вважав, що українська делегація не може виступати як представник
самостійної держави. Факт незалежності України отримає правову базу,
наголошував він, лише після підписання мирного договору із визнанням її
суверенності. Поки що Російська Федерація являється спадкоємицею
колишньої Російської імперії й усіх її земель. Безперечно, українська
делегація не сприйняла точки зору росіян. С.Шелухин твердо заявив, що
після розпаду царської імперії та підписання Брестського миру як Україною,
так і Росією, незалежність України не може піддаватися сумніву, вона
визнана європейськими країнами і стала суб’єктом міжнародного права. Це
скоріше більшовицька Росія потребує визнання з боку України, підсумував
голова української дипломатичної делегації. Гострі дискусії щодо позицій
сторін та повноважень делегацій тривали до 30 травня, коли з Москви
прийшла постанова про повноваження російської делегації3.

1

Див.: ЦДАВОВУ, ф. 3695, оп. 1, спр. 104, арк. 18-71.
Див.: ЦДАВОВУ, ф. 3766, оп. 3, спр. 9, арк. 39.
ЦДАВОВ України, ф. 4465, оп.1, спр.972, арк. 5; Шелухин С. Мирові переговори між
Українською Державою і РСФРР у 1918 році // Вільна Україна (Нью-Йорк). – 1965. – № 45. –
С. 23-30.
2
3
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Протокол підписаний того дня, свідчив, що Москва пішла на поступки:
«Виконуючи волю своїх урядів про заключення мирового договору і підпис
актів переговорів та мирового договору між Українською Державою та
Російською соціалістичною світською республікою, – відзначалося у
документі, опублікованому в газеті „Нова Рада” 5 червня 1918 р., –
уповноважені представники обох самостійних і ні від кого незалежних
держав…, у підтвердження своїх повноважень представили від своїх урядів
грамоти, якими в нинішнім засіданні обмінялися, вручивши свої акти:
уповноважений С.П.Шелухин – уповноваженому Х.Г.Раковському, а
уповноважений Х.Г.Раковський – С.П.Шелухину. Розглянувши грамоти,
як.п.Шелухин, так і п.Раковський заявили, що уповноваження, якими вони
обмінялися, відповідають своєму призначенню і визнаються правильними»1.
Новий текст постанови за підписами голови Раднаркому В.Лєніна, а
також Я.Свердлова, Л.Карахана (заступника наркома закордонних справ) та
М.Бонч-Бруєвича задовольнив українську сторону. У ньому зазначалося:
„Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 27 квітня ц.р.
призначила товариша Христіана Георгійовича Раковського повноваженим
представником для ведення у Києві переговорів, які розпочинаються 22
травня ц.р., з уповноваженими Української Держави про заключення
мирного договору між Російською Соціалістичною Федеративною
Радянською Республікою і Українською Державою і для підписання як актів
переговорних, так і мирного договору. Москва, Кремль. 25 травня 1918 р.
№ 3019”2.
Слід відзначити, що військові і дипломатичні представники Німеччини та
Австро-Угорщини пильно стежили за ходом українсько-російських
переговорів. Більше того, вони вважали можливим втручатися в
переговорний процес, для чого всупереч практиці міждержавних переговорів
призначили спостерігачів, які брали участь на засіданнях. Німеччину
представляли від ставки Верховного командування Східного фронту майор
Ф.Брінкман, член посольства граф Х. фон Берхем та фінансово-економічні
експерти О.Відфельдт, К.Мельхіор. Цікаво, що радянський уряд В.Лєніна і
делегація Х.Раковського від початку переговорів погодилися з німецькою
вимогою вважати Німеччину як зацікавлену сторону, не заперечувала
присутності її представників і навіть використовувала їх для передачі певних
вимог чи умов українцям. „Для німців радянсько-українські переговори, –
слушно зауважує О.Федюшин, – представляли інтерес не лише з політичної
точки зору, але більше – з економічної, принаймні поки продовжувалася
війна. Людендорф, наприклад, дав спеціальну вказівку, щоб природні
ресурси таких країн як Україна і Грузія, призначалися у першу чергу для
потреб воєнної економіки Німеччини”3.
Австро-Угорщина також стежила за ходом переговорів, оскільки
турбувалася, щоб вони не завдали шкоди економічним угодам і не вплинули
1
Див.: Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954. –
Т. 2: Українська гетьманська держава 1918 року. – С. 164.
2
Там само. – С. 164-165.
3
Див.: Федюшин О. Украинская революция 1917-1918. – М., 2007. – С. 203.
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негативно на українські поставки насамперед хліба. Щоправда, діяла
закулісно: своїх представників не посилала, вважала це політично
недоцільним і навіть спромоглася переконати німців відкликати своїх
військових і дипломатів. Зрештою все це не заважало пильно слідкувати за
українсько-російськими переговорами і негайно втрутитися в них при
потребі за сприяння українців. Що й сталося вже 30 травня, коли німецький
посол Мумм заявив С.Шелухину, що гальмування переговорів і підписання
миру з Росією не відповідає інтересам України. У ті ж дні міністерство
закордонних справ доручило Мумму застерегти українців від претензій на
суміжні російські території Курщини й Вороніжчини, заселені переважно
українцями. 1 червня німці вручили урядові України меморандум, який
обмежував його зобов’язання щодо якихось поставок у радянську Росію.
Крім того, Німеччина й Австро-Угорщина передбачали отримати частину
російських поставок за український хліб, зокрема платини, різної сировини.
Між тим, переговори тривали. Пізніше Х.Раковський згадував, що „після
першого ділового засідання мирної конференції виявився вельми
націоналістичний ухил української делегації, на чолі якої стояв Шелухин, її
прагнення не задовольнятися навіть тією територією, яка фактично була
захоплена німцями, а просунути демаркаційну лінію ще північніше і ще
східніше”1.
Так голова радянської делегації розпочав відкрито налагоджувати
стосунки з німецьким послом Муммом. На першій зустрічі він справив на
німця позитивне враження. Завірив, що приїхав до Києва не для перегляду
Брестських угод, а домагатися їх пунктуального виконання. Можна
допустити, що саме цей та інші візити Х.Раковського до посла спричинили
вказані застереження українцям. Чимало дослідників проблеми вважають,
що зовнішньополітичне відомство Німеччини прихильно відносилося до
більшовицької Росії. Про це свідчать архівні документи, зокрема доповіді
Х.Раковського наркому закордонних справ Г.Чичеріну. В одній з них він
заявляв: „Без дуже серйозної підтримки з Берліну, нам важко…, якщо в
Берліні нас будуть підтримувати – ми можемо під тим чи іншим привідом
затягнути переговори, поки з’ясується ситуація”2.
Відзначимо, що військове командування симпатизувало Україні й було
рішуче настроєне проти Москви. Генерал Людендорф у ті дні завіряв
Кельмана й Гінце, що німецька армія може наступати в Росії і поставити до
влади будь-який новий уряд.
Отже, українським дипломатам довелося витратити чимало зусиль, щоб
змусити радянську делегацію зробити перший крок – підписати на засіданні
12 червня прелімінарний мир, припинення ворожих дій, відновлення
залізничних шляхів сполучення. У його преамбулі відзначалося, що договір
укладений, з одного боку, представниками України – С.Шелухиним,
І.Кістяківським, О.Сливинським тощо, з іншого боку – Х.Раковським і
Д.Мануїльським є тимчасовим. Він передбачав, що за згодою обох сторін
1
Див.: Волковинський В.М., Кульчицький С.В. Християн Чаковський. Політичний портрет. –
К., 1990. – С. 67.
2
Державний архів Російської Федерації (далі ДАРФ), ф. 130, оп. 2, спр. 512, арк. 57.
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„бойова акція спиняється на всім фронті на цілий час ведення мирових
переговорів”. Уряди Росії та України беруть на себе зобов’язання надати
широкі можливості для вільного переїзду громадян на батьківщину
залізничними шляхами: Брянськ-Конотоп, Курськ-Харків, Царицин-Лиха,
Єйськ-Ростов тощо. В першу чергу цим правом мали скористатися колишні
військовополонені, евакуйовані в період війни, яким держави
зобов’язувалися надавати допомогу. Відновлювалися телеграфні, поштові та
залізничні зв’язки й торговельно-економічні стосунки. Впроваджувався
контроль і охорона з обох сторін на спільному кордоні, який підлягав
узгодженню на подальших переговорах.
Хоча договір був прелімінарним і торкався обмежених проблем, його
наслідки були відчутними: більш спокійно стало на українсько-російських
кордонах, зразу ж відновився залізничний зв'язок, поки що у напрямку
Москва-Київ. Чи не найбільш важливим для українців, які опинилися в Росії,
було заснування там широкої мережі українських консульських установ –
загалом 30, від Москви й Петрограда до Владивостока і Ташкента.
Від 12 червня обидві делегації зосередилися на підготовці основного
документа – мирного договору. Українська делегація опрацювала й винесла
на обговорення проект угоди з трьох розділів. Перший включав вирішення
проблем: закінчення війни, визначення кордонів, дипломатичних і
консульських стосунків, підданство українців та їхні права у місцях
компактного заселення (Сибір, Далекий Схід та ін.). Другий розділ мав би
вирішити майнові проблеми. Третій розглядав проблеми комунікацій,
міждержавної торгівлі, фінансів, арбітражу, приватного права тощо. Про хід
переговорів С.Шелухин регулярно звітував урядові1.
На першому етапі головним змістом дискусій, власне, дипломатичного
протистояння стала проблема кордонів. Перш ніж приступити до її розгляду,
була ухвалена резолюція про базові принципи перемовин. Обидві делегації
погодилися, що при визначенні кордонів вони будуть виходити як з
політичних, так і національних інтересів народів, беручи за основу
етнографічну ситуацію. У разі розходжень чи неможливості визначити
належність території до тієї чи іншої держави, пропонувалося проводити
референдуми після підписання мирного договору спеціально створеними
українсько-російськими комісіями, причому за умов виведення військових
частин обох країн.
Українська делегація виклала свій проект кордону, який був
опрацьований ще дипломатами Центральної ради. Він враховував історичні
та етнографічні реалії і проходив так, що до Української держави мали
належати південні райони Мінської, Могилівської, Курської, Воронізької
губерній та Донбас. Російська сторона категорично відкидала український
проект і запропонувала свій, за яким до Росії відходили північні райони
Волині, Чернігівщини, Харківщини, Катеринославщини та майже весь
Донбас 2.
1
2

Див.: ЦДАВОВ України, ф. 3695, оп. 1, спр. 195, арк. 71.
Див.: ДАРФ, ф. 130, оп. 2, спр. 506, арк. 19.
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Навколо цих проектів розгорнулися довготривалі безплідні дискусії.
С.Шелухин залучав до них досвідчених експертів. Зокрема, на спільному
засіданні Політичної комісії 11 липня з обширною доповіддю виступив
визначний український історик, професор Харківського університету, член
культурної комісії делегації Дмитро Багалій. Він обґрунтував вагомими
аргументами український проект кордонів. Його доповідь доповнив
видатний культурознавець професор Григорій Павлуцький. Коли ж експерти
обох сторін наблизилися до згоди в значній частині проблеми, Х.Раковський
відкликав своїх представників і згорнув розгляд північних кордонів, який
точився кілька тижнів з перервами і запропонував обговорити питання
східного кордону. Росіян турбувало, що в цей час уряд П.Скоропадського вів
переговори й підписав угоду про співробітництво з урядом Всевеликого
війська Донського генерала Каледіна. Але українська делегація відмовилася
від пропозиції, вважаючи, що кордон з Доном є внутрішньою справою Києва
і Новочеркаська, оскільки між ними вже існують домовленості з цієї
проблеми.
Безперечно, питання кордонів для обох делегацій було складним,
особливо для української, яка відстоювала інтереси відродженої країни, що
майже триста років перебувала в стані бездержавності. Російська сторона
взагалі не бажала існування незалежної України і відверто гальмувала
переговорний процес. Її тактика змусила С.Шелухина 31 липня звернутися з
доповідною запискою до Ради Міністрів, у якій він підвів підсумки першого
етапу переговорів. „Уже з початку мирових переговорів з Російською
Делегацією, – наголошував він, – виникли сумніви, чи справді большевикам,
при їх цілях та способах ведення війни і взагалі при їх партійних завданнях,
потрібен мир з Україною і чи справді вони хотять установити його. Аналіз
фактів дає негативну відповідь, а те, що Російська Делегація вперто уникає
установлення між Росією та Україною політичних меж, ще більше стверджує
його” 1.
Голова української дипломатичної делегації небезпідставно звинувачував
у такому ставленні росіян до переговорів безпосередньо Москву. Дійсно
Х.Раковський регулярно спілкувався з В.Лєніним та їздив до нього за
порадами. Зокрема, він перебував у російській столиці з 24 червня до 4
липня. Про хід переговорів він наступного дня доповів наркому Г. Чичеріну
та виступив на засіданні Раднаркому під головуванням В.Лєніна. Саме тоді
В.Лєнін роз’яснив Х. Раковському, що уряд має вести їх згідно з взятими
зобов’язаннями за Брестським мирним договором. Але не слід ставитися до
них серйозно, як і до Брестських угод загалом, підписаних під примусом
ситуації. Варто додати, що в тодішніх виступах В.Лєнін постійно паплюжив
гетьмана П.Скоропадського, як ставленика „українських правих есерів” та
„німецьких імперіалістів”2.
Тактика затягування мирних переговорів російською делегацією, яка
виразно проявлялася у Бресті Л. Троцьким, не менш очевидно вживалася й у
1
Див.: Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954. –
Т. 2: Українська гетьманська держава 1918 року. – С. 172.
2
В.І. Ленін про Україну. – К., 1977. – Ч. 2: 1917-1922. – С. 110, 118.
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Києві Х. Раковським. Саме з цією метою він запропонував знайти вихід з
кута у зверненні до Гаазького трибуналу. На що С. Шелухин резонно
відзначив у інтерв’ю газеті „Нова Рада”, що в такому випадку „Україна
ніколи не діждеться закінчення переговорів”. Між тим, продовжував він,
„Україні потрібен мир і державні межі. Від браку того і другого вона багато
втрачає”. Але російські війська продовжували перебувати на українській
території, відсутність кордонів вигідна більшовикам, оскільки це
поширювало більшовицьку владу на наші землі – констатував голова
української делегації1.
Безперспективними виявилися переговори в інших комісіях, зокрема з
проблем державного боргу Російської імперії, розподілу її майна за
кордоном (українську сторону цікавили приміщення посольств для
розміщення своїх представництв), банківських капіталів тощо. Причому
українці пропонували пропорційний принцип, зокрема, із розрахунку
населення Української держави 33,3 млн. У проект договору вони вносили
пропозиції повернення Росією культурних та історичних цінностей,
вивезених з України в часи імперії. У зв’язку з тим, що російська сторона
блокувала всі проекти й пропозиції української делегації, 5 жовтня
С. Шелухин склав і передав Х. Раковському ноту. У ній повідомляв, що
українська сторона з метою розблокувати переговорний процес пішла
назустріч росіянам і готова на територіальні поступки в північній частині
України і сподівається на взаємні з боку Росії. Водночас пропонувалося
терміново укласти мирний договір „на користь обох народів і держав”. Не
отримавши чіткої відповіді, заступник голови делегації П. Стебницький того
ж дня передав другу ноту, у якій вимагав дати до 7 жовтня відповідь, чи буде
російська делегація вести переговори. Якщо ж вона буде й надалі ухилятися,
то „Українська Мирова Делегація буде вимушена признати, що дальше
продовження мирових переговорів з Росією на Київському грунті стало
неможливим”2.
Українці неодноразово звертали увагу Х. Раковського і Д. Мануїльського
на систематичне невиконання російською стороною зобов’язань, викладених
у договорі від 12 червня. Це стосувалося припинення напруженої ситуації на
українсько-російському кордоні, де зосереджувалися значні військові сили
та через кордон перекидалися партизанські загони. У заяві від 20 вересня
С. Шелухин відзначав: „Напади більшовиків на прикордонні місцевості
бувають майже щодня, а в останку дійшли до бойових дій. Так, цими днями
був бій на станції Коренево…, на станції Ямпіль… Зараз ідуть бої коло
с. Роговки на р.Десні”3. Голова української делегації посилався не лише на
договір від 12 червня, а переважно на Брестські угоди4.
Активний учасник тих подій і командир червоних загонів Микола Щорс
пізніше згадував: „Ще з літа 1918 р. в районі Курська почала формуватися
1

Див.: Нова рада. – 1918. – 17 серпня.
Див.: Лупандін О.І. Дмитро Дорошенко – міністр закордонних справ Української держави
1918 р. // Український історичний журнал. – № 2. – С. 122.
3
Нова Рада. – 1918. – 21 вересня.
4
Там само.
2
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група військ Курського напрямку. Восени того самого року партизанські
відділи почали робити напади по усьому українському фронту, а з 1
листопада наступ повело регулярне радянське військо”1.
20 вересня українська делегація звернулася до російської сторони з
великою заявою про порушення прав українських громадян, які опинилися
на території Російської Федерації. Не виконувалися статті договору від 12
червня щодо реєстрації українських громадян, що фактично позбавляло їх
зберігати громадянство Української держави й ставило перепони для їх
повернення на батьківщину. Це право по суті неможливо було використати
внаслідок численних бюрократичних вимог. Втручання українських
консульств практично виключалося. У заяві підсумовувалося, що „проти
українців утворено таку сваволю, що вони опинилися поза законом, їх
безпідставно арештовують, без суду карають, розстрілюють”2. Український
уряд висловлював рішучий протест і вимагав дотримуватися норм
міжнародного права громадян, які вважали себе українцями, які мають намір
повернутися на батьківщину.
Варто відзначити, що Німеччина на початку переговорів цікавилася їх
ходом, якоюсь мірою підтримувала Україну, але згодом поступово втрачала
інтерес до них. Вона, як і Австро-Угорщина переймалася лише проблемою
продовження поставок хліба, іншої сировини та прагненням не допускати
поставок з України до Росії. Зокрема, представник Відня Форгач у заяві на
ім’я голови Ради Міністрів Ф.Лизогуба 1 червня писав: „Я довідався, що з
України вивозиться уже тепер збіжжя й інші харчові продукти до
Великоросії”. Отже, зауважував він, Україна порушує зобов’язання „не
постачати іншим державам ні хліба, ні фуражу, ні борошна, ні бобових
овочів, ні насіння без згоди Центральних держав”. Форгач ще раз нагадував,
що всі питання щодо постачання харчових продуктів Росії чи іншим
державам мають „наперед обговорюватися між представниками
Українського Уряду і Центральних держав”3.
Д. Дорошенко вважав, що на певному етапі, коли геополітична ситуація
на Сході змінилася на користь антибільшовицьких сил, зростала загроза
оновлення Великої Росії – військово-політичного союзника Англії і Франції.
Позиція сильної України, як потенційного ворога більшовицької Москви, не
влаштовувала Центральні держави. Отже, робив висновок Д.Дорошенко –
безпосередній і активний учасник тих подій, німецький уряд „в справі
переговорів починає не стільки помагати українському правительству,
скільки гальмувати справу”4.
Якщо на переговорах делегація Х. Раковського особливої активності не
виявляла, то у проведенні підривної ворожої для України діяльності вона
відзначалася потужною широкомасштабною роботою. Можна цілком
слушно допустити, що саме з цією метою штучно гальмувався переговорний
1

Червоний Прапор. – 1919. – 9 лютого.
Див.: Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930; Нью-Йорк, 1954. –
Т. 2: Українська гетьманська держава 1918 року. – С. 182.
3
Там само. – С. 182.
4
Там само.
2

375

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

процес, а дипломатичний імунітет більшовицької делегації надавав широкі
можливості відвідувати різні райони країни, зав’язувати потрібні контакти з
українськими більшовиками у підпіллі та взагалі з опозиційними гетьману
П. Скоропадському силами й насамперед провідними діячами Українського
національного союзу Володимиром Винниченком, Микитою Шаповалом,
Василем Мазуренком, які в той час активно готували збройне
антигетьманське повстання. Контакти з ними виявилися надзвичайно
плідними.
„Ініціатори руху ввійшли в переговори з представниками російської
совітської мирової делегації Х. Раковським і Д. Мануїльським для
координації наших виступів під час повстання, – згадував пізніше
В. Винниченко. – Вони згоджувалися піддержувати нас, … зобов’язались
визнати той лад, який буде встановлено новою українською владою й
абсолютно не втручатися у внутрішні справи Української Самостійної
Народної Республіки. З свого боку, ми обіцяли легалізацію комуністичної
партії на Україні. Д.Мануїльський, з яким я переважно вів ці переговори,
пропонував мені грошей на піддержку справи, а також поїхати за кордон для
підписання цього договору”1.
Між тим, українсько-російські переговори поступово зовсім згорталися.
На початку жовтня Х. Раковський виїхав до Москви за новими інструкціями,
залишивши на чолі делегації Д. Мануїльського. За цих умов, переконавшись
у безплідності контактів з росіянами, уряд прийняв рішення делегацію
С. Шелухина розформувати й лишити тільки комісії у справах Червоного
Хреста та військовополонених. Тим часом в Україні прокотилася хвиля
арештів – учасників антигетьманського руху, серед яких виявилися
працівники російських дипломатичних установ, зокрема консульств,
експертних комісій та ін. 3 листопада Д. Мануїльський отримав наказ
наркома Г. Чичеріна делегації покинути Київ і негайно повернутися до
Москви. Проте на українсько-російському кордоні їх було затримано до
прибуття поїзда з персоналом українських дипломатичних установ, що
функціонували в Росії.
Отже, майже піврічні українсько-російські переговори не вирішили
основних завдань: підписання загального мирного договору і проблеми
кордонів, власне, яка й стала головною перепоною, темою гострих, але
безплідних дискусій, фронтом напруженої боротьби української дипломатії.

1

Див.: Винниченко В. Відродження нації: У 3-х кн. – К., 1993. – С. 158-159.
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Слюсаренко П.М. (Київ)
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
НАЛАГОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ
УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ
І ПОЛЬСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ У 1920 р.
У статті на основі вивчення та аналізу українських, польських та
російських історіографічних джерел розкрито воєнно-політичні чинники
налагодження військового співробітництва між Українською Народною
Республікою та Польською Республікою напередодні російсько-польської
війни 1920 р.
Про події, пов’язані з налагодженням військової співпраці між
Українською Народною Республікою і Польською Республікою у 1920 р.,
написано вже дуже багато, однак, в основному тенденційно й упереджено.
Тому важливо, на думку автора, надати їм справедливу й об’єктивну оцінку.
Крім того, такі роботи висвітлюють лише окремі аспекти подій 1920 р.,
пов’язаних з українсько-польським військовим співробітництвом і тому
завданням автора статті є на основі аналізу українських, російських і
польських історіографічних джерел дослідити ґрунтовніше і детальніше
воєнно-політичні чинники налагодження військового співробітництва між
УНР і Польською Республікою напередодні російсько-польської війни.
Початок XX ст. ознаменувався Першою світовою війною та
революційними подіями, що призвели до розвалу Австро-Угорської та
Російської імперій і виникненню незалежних держав Польщі та України.
Проте українці й поляки у своєму прагненні до незалежності йшли окремо,
але все ж паралельним курсом – соціалістичним. Характерно й те, що саме із
соціалістичного табору вийшли обидва майбутні провідники Української та
Польської держав, а саме – Голова Директорії УНР С.Петлюра, що стояв на
початку Української соціал-демократичної партії, та 1-й Маршал Польщі
Ю.Пілсудський – лідер Польської партії соціалістичної1. З черговим
відновленням польської та української державності докорінно змінилися
польсько-українські стосунки, які від кровопролитного протистояння на
зламі 1918/1919 рр., поступово переростали у площину союзного
військового співробітництва.
Шлях до українсько-польського воєнно-політичного зближення був
досить суперечливим протягом усього 1919 р.
Налагодженню українсько-польського військового співробітництва
напередодні російсько-польської війни 1920 р. понад усе сприяли
передумови воєнно-політичного характеру, що безпосередньо мали своє

1
Ляшев О. Україна – Польща: спільні долі, різні історичні шляхи // Народна армія. – 1999. –
26 листопада. – С. 5.
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відображення у результатах зовнішньої, внутрішньої та воєнної політики
УНР протягом 1919 р. та у першій третині 1920 р.
УНР постійно перебувала в стані війни зі своїми сусідами впродовж
усього 1919 р. Її армія змушена була протистояти і вести бойові дії на
декількох напрямах: на заході з поляками, на півночі і північному сході з
військами радянської Росії, на сході і південному сході – з Добровольчою
армією генерала А.Денікіна (ближче до осені 1919 р.), крім того, тримати
напоготові військові частини на південному заході, на лівому березі Дністра,
проти неприхильно-нейтральної Румунії, яка захопила Бессарабію і
Буковину. Ці обставини примушували українське державне керівництво на
чолі з Головним отаманом військ УНР С.Петлюрою найбільше уваги
приділяти вирішенню проблем оборони, зміцнення армії, організації
збройної боротьби і менше – зовнішній політиці.
Проте серед проблем у зовнішній політиці першочерговою залишалася
проблема пошуку союзників поміж сусідніми державами і безпосередньо
країнами Антанти задля забезпечення подальшої збройної боротьби за
незалежність УНР.
Слід також зазначити, що незважаючи на скрутну воєнно-політичну
обстановку навколо УНР, її керівництво все ж вело доволі активну зовнішню
політику. Близько з тридцятьма країнами світу Україна мала офіційні
відносини, у них працювали українські посольства і місії, які очолювали
здебільшого відомі в Україні і світі політичні діячі: Д.Антонович в Італії,
К.Мацієвич у Румунії, А.Яковлів у Бельгії, Г.Сидоренко у Відні,
М.Тишкевич у Ватикані, О.Шульгін у Парижі, В.Кедровський у Прибалтиці
тощо1. Безумовно, найголовнішим питанням для вирішення було визнання
УНР як незалежної держави. А у випадку визнання, планувалося добитися
домовленості щодо воєнно-економічної допомоги для ведення подальшої
збройної боротьби за державність.
Аналіз історіографічних матеріалів надав можливість автору
стверджувати, що державне керівництво УНР остаточно визначилось у
спрямуванні своєї зовнішньої політики винятково на Європу лише у ІІ пол.
1919 р., ведучи до цього багатовекторні зовнішньополітичні стосунки як із
сходом, так і із заходом.
Як свідчать історіографічні джерела, у зв’язку зі змінами у воєннополітичній ситуації назріла потреба й у зміні політичного курсу державного
проводу УНР. Перехід Української галицької армії (УГА) через Збруч у
липні 1919 р. і місцеперебування двох урядових центрів (УНР і ЗОУНР) у
Кам’янці-Подільському прискорило утворення єдиного українського
проводу на суто демократичних засадах. Завдяки компромісам і поступкам
12 серпня 1919 р. було оголошено нову урядову декларацію, де йшлося про
те, що уряд УНР має опертися на весь народ, залучити до державної праці
всі верстви суспільства, а також про створення в недалекому майбутньому
реформованих органів місцевого управління на основі всенародного,
1
Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени Теліги,
2001. – С. 341.
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таємного, рівного і пропорційного виборчого права, про проведення виборів
до парламенту, який матиме права Установчих зборів. Отже, оголошувався
поворот в орієнтації нового уряду УНР від радянства до парламентарної
європейської демократії, з чим категорично не погоджувався особисто сам
прем’єр Б.Мартос й пішов у відставку. 27 серпня 1919 р. сформувався новий
склад кабінету міністрів УНР на чолі з І.Мазепою1. Саме з цього часу, на
думку автора, й відбулося остаточне визначення українського проводу щодо
подальшого курсу розвитку України безпосередньо за європейськими
принципами життя.
Між тим, зусилля уряду УНР та особисто С.Петлюри впродовж 1919 р.
добитися визнання Антантою незалежності України так і залишалися
безуспішними. Антанта застосувала повну блокаду УНР. Навіть українська
делегація на чолі із Г.Сидоренком та В.Панейком не була визнана і
допущена на міжнародну конференцію у Парижі. Керівники західних країн
розглядали українське питання лише як частину російського й виступали
проти всілякого розчленування Росії. Винятком, при цьому, була лише
Польща2. До того ж, слід відзначити, що західні держави були погано
обізнані з ситуацією в Україні, нечітко уявляли характер і зміст українського
національно-визвольного руху.
Як відомо, країни Антанти всебічно підтримували не тільки Польщу, а й
білогвардійський рух, що діяв на всій території колишньої царської Росії,
зокрема Добровольчу армію генерала Денікіна і вбачали в цьому перемогу та
відновлення російської державності у межах бувшої імперії, за винятком
лише території Польщі. Антанта визнала Польщу як незалежну державу
зразу ж з моменту її проголошення3.
Зі спогадів українського генерала М.Омеляновича-Павленка відомо, що
керівництво УНР робило спроби звернути увагу Антанти щодо співпраці й
визнання української суверенності провідними європейськими державами
навіть через можливість налагодження військового співробітництва з урядом
„Півдня Росії”. Майже від 31 серпня й до 13 вересня 1919 р. український
провід стратегію своїх дій скеровував виключно на користь Добрармії. Але й
у цьому напряму успіху не було досягнуто4.
Слід зазначити, що ніяких домовленостей між денікінським
командуванням та українським урядом так і не відбулося. Консенсус не був
досягнутий через принципові позиції з обох сторін. Уряд УНР зразу ж
відкинув платформу „Єдиної неподільної Росії” і прийняв виклик з боку
Денікіна, що й призвело до розгортання активних бойових дій поміж армією

1
Історія України / В.Ф. Верстюк, О.І. Гуржій та ін.; Під ред. В.А. Смолія. – К.:
Альтернативи, 1997. – С. 227.
2
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – 3-є вид. – К.: Либідь, 1995. – Т. 2: Від
середини ХVІІ століття до 1923 року. – С. 535.
3
Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepswa: Materialy z konferencji naukowej. – Torun,
1997. – S. 186.
4
Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. – К.: Планета людей, 2002. –
С. 203.
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УНР та Добрармією1. Цим самим уряд УНР через Денікіна не зміг вийти на
порозуміння з Антантою.
Проте стверджувати, що Голова Директорії УНР С.Петлюра взагалі був
противником переговорів із Радянською Росією було б теж невірним.
С. Петлюра вважав, що „переговори ні в якому разі й ні при яких обставинах
не можуть вестися з „маріонетковим” урядом Х.Раковського, а лише
безпосередньо з Москвою, і мають бути на рівних”2.
Спроби домовитися з Радянською Росією восени 1919 р. про тимчасове
перемир’я необхідно розглядати, на думку автора, лише як тактичний хід,
викликаний тяжким становищем УНР. Український провід розраховував,
що, уклавши перемир’я, зосередить основні сили проти Денікіна. А що
означали і чим завершувалися подібні переговори з російськобільшовицькою стороною відомо зі свідчень Голови Ради народних міністрів
УНР І.Мазепи, а саме про те, що «остання військова делегація від імені
уряду і армії УНР була відправлена до північного більшовицького фронту 26
грудня 1919 р. із Вінниці, але, як і всі попередні, ця делегація так само не
мала жодних наслідків і так само назад не поверталася. Як відомо всі
делегації відправлені були проти їх волі до Москви і там невідомо ким і для
чого затримані»3. З цього можна зробити висновок, що українські делегації
просто знищували.
На основі аналізу історіографічних джерел автор встановив, що Голова
Директорії С.Петлюра ніколи не погоджувався на створення спільного
фронту з Червоною армією проти будь-якого спільного противника, а
прагнув лише одного – домовленості щодо тимчасового перемир’я4. Проте
до порозумінь між УНР і радянською Росією так і не дійшло взагалі ніколи.
Збройне протистояння між ними набирало все більших обертів.
Директорія й уряд УНР робили спроби порозумітися й з Румунією, щоб
якомога скоріше задовольнити потреби української армії в зброї й амуніції. З
цього приводу неодноразово велися консультації в Бухаресті, у яких з
українського боку брали участь: міністр закордонних справ К.Мацієвич, генерал
С.Дельвіг та адмірал М.Остроградський. Румунський уряд погоджувався лише
частково продавати УНР військову амуніцію за валюту й вести обмін
військового майна на цукор. Від уряду генерала Авереску була отримана згода
лише на поступове повернення зброї і майна колишнього українського
Запорізького корпусу, який 16 квітня 1919 р. був витіснений Червоною армією
на територію Румунії неподалік Могилева й роззброєний румунами5.

1
Українська революція: документи (1919 – 1921 рр.). Джерела до новітньої історії України /
Упоряд. Т. Гунчак. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у Сполучених Штатах
Америки, 1984. – С. 63.
2
Литвин С.Х. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: АквілонПрес, 2000. – С. 236.
3
Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени Теліги,
2001. – С. 316.
4
Литвин С.Х. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: АквілонПрес, 2000. – С. 235.
5
Гриневич В., Гриневич Л., Якимович Б. та ін. Історія українського війська (1917-1995) /
Упоряд. Я. Дашкевич. – Львів: Світ, 1996. – С. 460.
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Між тим, румуни погодилися пропустити в жовтні 1919 р. через свою
територію потяг Міжнародного Червоного Хреста зі шпиталем на 200 ліжок,
що прямував з Відня для потреб УНР ще з початку 1919 р. Це була майже
єдина медично-санітарна допомога для УНР з-за кордону1.
З українських історіографічних джерел відомо, що в Бухаресті було
створено торговельну контору для посередництва між обома державами.
Румунія почала навіть відпускати на рідну землю вояків-українців з
румунського полону й пропускати через свою територію колишніх
полонених вояків-українців з Італії. Місцем переправи військового майна в
Україну було визначено з румунського боку район Могилева-Подільського,
й з цією метою полагоджено навіть міст через Дністер2.
Незважаючи на деякі часткові домовленості неофіційного характеру, слід
зазначити, що Румунія вела себе досить обережно з УНР, розуміючи сутність
ставлення до суверенітету України з боку держав Антанти. За свідченням
української історіографії, жодного офіційного договору між обома
державами підписано так і не було. Сподівання з боку уряду УНР на реальну
суттєву військово-технічну допомогу з боку Румунії не мали успіху3.
Єдиною країною, на яку ще сподівалися й розраховували українські
провідники, залишалася Польська Республіка, переговори з якою про
перемир’я аж у серпні 1919 р. перейшли у площину більш результативного
характеру4.
Отже, у боротьбі за свою незалежність Україна опинилася майже в
повній ізоляції. Військова допомога, яку при бажанні могли надати західні
держави, була ускладнена через контроль Червоною армією та російськими
білогвардійцями безпосереднього доступу в Україну – північного узбережжя
Чорного моря. Відносини України з прилеглими державами були
напруженими через численні територіальні претензії щодо неї. У ситуації,
що склалася, допомогу Україні могла надати лише Польська Республіка,
якій, як і Українській, загрожувала б небезпека в разі відновлення Російської
імперії. Окрім цього, Польська Республіка мала повну підтримку Антанти у
боротьбі за незалежність, а її перемоги на фронтах стали свідченням
могутності і значних можливостей у боротьбі з більшовиками5.
Надзвичайно напружена військово-політична обстановка вимагала
рішучих дій з боку лідерів УНР щодо порозуміння з Польською
Республікою, а через неї – і з країнами Антанти для отримання допомоги в
боротьбі проти експансії радянської Росії. Необхідно відзначити й той факт,
що налагодження дипломатичних відносин між Польською Республікою та
1
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – 3-є вид. – К.: Либідь, 1995. – Т. 2: Від
середини ХVІІ століття до 1923 року. – С. 535.
2
Литвин С.Х. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: АквілонПрес, 2000. – С. 65.
3
Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени Теліги,
2001. – С. 253.
4
Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь,
1993. – С. 179.
5
Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepswa: Materialy z konferencji naukowej. – Torun,
1997. – S. 188, 189.
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УНР ініціювала не тільки українська сторона на чолі з С.Петлюрою, а й
польська, очолювана Ю.Пілсудським. Недаремно з цього приводу віцеміністр в уряді УНР Г.Юзевський наголошував на тому, що „якби не
Пілсудський, не дійшло б до польсько-української єдності і не дійшло б до
неї також, якби не Петлюра”1.
У даному випадку є необхідним, на думку автора, висвітлення й того, що
лідер Речі Посполитої Польської Ю.Пілсудський мав свої плани на Сході:
він прагнув створити між Росією та Польщею смугу незалежних
національних держав, пов’язаних з Польщею федеративними зв’язками. Ця
смуга мала гарантувати безпеку Польщі з боку Росії. Серед цих держав мали
бути Литва, Білорусь і Україна. Будучи начальним вождем Польщі,
Ю.Пілсудський не уявляв, як і більшість поляків, об’єднаної Польщі без т.зв.
„кресів” і планував приєднати їх за допомогою силових методів. Це
безпосередньо стосувалося приєднання територій Східної Галичини,
Холмщини, Підляшшя та Західної Волині, де проживало чимало поляків.
Українські ж землі на схід від Збруча Ю.Пілсудський якраз і вважав
територією УНР як самостійної держави. Між тим, зовсім іншої точки зору
щодо східних кордонів Польщі дотримувалися прибічники польських правих
сил на чолі з їхнім представником, прем’єром І.Падеревським, які взагалі
прагнули включити до складу Польщі більшу частину Литви, Білорусі й
України (майже до Дніпра) на підставі кордонів Речі Посполитої 1772 р., що
й відіграло важливу роль у воєнній політиці Польської Республіки
напередодні російсько-польської війни 1920 р.2
Аналіз українських та польських історіографічних джерел дає змогу
стверджувати, що війна в Східній Галичині й на Волині між українцями і
поляками тривала з кінця 1918 р. і до середини 1919 р., незважаючи навіть
на зауваження з боку країн Антанти і спроб зупинити це протистояння.
Каменем спотикання між ворогуючими сторонами, безперечно, були справи
Східної Галичини і польської власності в Україні. Проте згодом
налагодженню українсько-польського порозуміння сприяла активна
проросійська політика самої ж Антанти. Ідея відновлення „Великої Росії”
ставила під сумнів незалежність Польщі. Й недаремно з цього приводу
Ю.Пілсудський робив відвертий наголос на тому, що „без огляду на те,
яким буде її уряд, Росія є вперто імперіалістичною і це навіть є головною
рисою її політичного характеру, й атака на Польщу залежить передусім від
українського питання і якщо українська справа буде вирішена на її користь,
тоді вона піде на Польщу”. Саме цей погляд на обставини й змусив
Пілсудського звернутися до С.Петлюри з пропозицією встановити контакти
через свого особистого представника майора Заглобу-Мазуркевича, який мав
ще в травні 1919 р. таємну зустріч з С.Петлюрою у штабі армії УНР у

1
Литвин С.Х. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: АквілонПрес, 2000. – С. 267.
2
Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. –
Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002. – С. 451.
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Новому Острозі і проінформував Головного отамана про особисте ставлення
Ю.Пілсудського щодо майбутнього УНР1.
1 червня 1919 р. до Польської Республіки було відправлено чергову
українську делегацію, яку очолив полковник П.Ліпко. Але переговори про
перемир’я було зірвано завдяки розпочатій без дозволу Головного отамана
військ УНР „Чортківській офензиві” з боку УГА (яка призвела до цілковитої
поразки УГА і витісненню її за Збруч), що й змусило українську делегацію
швидко повернутися з Польщі. І лише 20 липня 1919 р. делегація полковника
П. Ліпка вдруге виїхала, але тепер уже до Львова, щоб домовитись із
польським командуванням не тільки про перемир’я, а ще й про співпрацю
проти Червоної армії. Незважаючи на все, 1 вересня 1919 р. у Демблені,
нарешті, було підписано угоду про перемир’я з Польською Республікою
терміном на місяць. Відповідно до неї встановлено демаркаційну лінію, що
починалася від Волочиська, йшла по Збручу, через Славуту, Шепетівку,
Корець, Олевськ та закінчувалася в Мозирі. Польські війська припиняли
бойові дії, а між річками Жванчик та Збруч встановлювалася нейтральна
зона, на якій не повинно було розташовуватися жодних військових частин.
Перемир’я було значним успіхом воєнної політики УНР, бо, з одного боку,
фактично закривало польський фронт і давало можливість сконцентрувати
війська проти Червоної армії, а з другого – відкривало перспективу
українсько-польській військовій співпраці2.
Немаловажним у позитивному вирішенні питання про перемир’я між
Польською Республікою і УНР є й особисте прагнення до цього голови
Польської держави. Провівши таємні переговори з В.Ульяновим-Леніним
через посередників (комуніста Ю.Мархлевського з російського боку та
полковника І.Бьорнера – з польського) Ю.Пілсудський наприкінці серпня
1919 р. остаточно прийняв рішення зупинити бойові дії польської армії не
тільки на фронті проти армії УНР, а й на фронті з Червоною армією, тим
самим навмисно відмовляючись допомагати генералові А.Денікіну за його
непоступливість і вперту імперіалістичну політику, практично саботуючи
вимоги Антанти відносно надання військової допомоги Добровольчій армії.
Ю.Пілсудський був категорично проти того, щоб Польща у майбутньому
отримала лише якусь автономію в межах „Великої і неподільної Росії” і
тому, зупинивши просування своїх військ на схід, фактично врятував від
знищення Росію. Зайнявши позицію спостерігача він надав можливість
Червоній армії і Революційній повстанській армії Н.Махна (перебувала у
вересні місяці у воєнному союзі з армією УНР), та й не без „допомоги”
дієвої армії УНР, нанести нищівну поразку „білій” армії генерала
А.Денікіна3.
Таким чином, війну між УНР та Польщею офіційно було призупинено до
1 жовтня 1919 р., а фактично назавжди, чому є підтвердженням наступні
1
Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени Теліги,
2001. – С. 349.
2
Тинченко Я. Начальник штабу УНР // Народна армія. – 1999. – 13 липня.
3
Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Перекл. з поль. – К.: Лібра, 1997. –
С. 71.
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історичні події, пов’язані з поступовим воєнно-політичним зближенням обох
держав, незважаючи на внутрішньополітичні суперечності між політичними
проводами УНР і ЗО УНР.
Слід зазначити, що основні розходження в поглядах між урядами УНР і
ЗО УНР виявилися в їх ставленні до політичних намірів генерала А.Денікіна.
Політика УНР полягала в тому, щоб у боротьбі з А. Денікіним і радянською
Росією опертися на порозуміння з Польщею і Румунією та на їх допомогу, в
той же час галицькі провідні політики були за порозуміння з А. Денікіним,
на якому наполягали й представники Антанти й Америки. Хоча обидва
українські уряди й підписали спільну декларацію 24 вересня 1919 р., що
зобов’язувала УГА та дієву армію УНР спільно вести бойові дії проти
Добрармії А. Денікіна, вище галицьке командування все ж негативно
відреагувало на відповідне рішення1.
Невдовзі 28 вересня 1919 р. від начальної команди ГА до диктатури ЗО
УНР надійшла інформаційна записка, у якій керівництву ЗО УНР
пропонувалося кардинально змінити свою політику і піти на замирення з
А. Денікіним. Записка містила запевнення, що особовий склад УГА
поставитися до цього з розумінням2.
Галицькі українці за головного ворога вважали насамперед Польщу, яка
завжди вважала Галичину своєю територією й дістала повноваження 25
червня 1919 р. від Вищої ради Версальської конференції на її окупацію та на
заведення цивільної адміністрації на окупованій території, і для боротьби з
нею та звільнення Галичини частина з них згодна була піти на союз із
„білою” Росією, якщо це давало перспективу на отримання допомоги від
Антанти. Вони вважали, що позиція Галичини, як колишньої австрійської
провінції, ліпша, ніж становище Центральної України (Великої України –
УНР), яку Антанта хотіла бачити тільки в складі Російської держави. В разі
неможливості оборонити незалежне існування УНР, вони схилялися до
концепції державного зв’язку з Росією як цілості, щоб не допустити поділу
між Польщею й Росією3. Цілком зрозуміло, що галицькі українці мали великі
надії, що Антанта визнає за ними право на самостійне існування, як визнала
право Угорщини й Чехословаччини, але лише після відновлення Росії.
Поновлення українсько-польського переговорного процесу у Варшаві
делегацією на чолі з міністром закордонних справ УНР А.Лівицьким
наприкінці жовтня 1919 р. (до складу входили й представники Галичини на
чолі з державним секретарем С.Витвицьким) стало останнім кроком до
розриву між галичанами і наддніпрянцями. Після того як 12 листопада
1919 р. на нараді української делегації А.Лівицький у проекті польськоукраїнської декларації зазначив, що кордон між Польщею та УНР
проходитиме по р. Збруч, галицькі делегати запротестували й оголосили про
1
Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – Репр. відтв. вид. 1949 р. – К., 1995. –
Т. 2. – С. 535.
2
Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени Теліги,
2001. – С. 313.
3
Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Репринтне відтворення видання 1949 р. –
К., 1995. – Т. 2. – С. 522.
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вихід зі складу дипломатичної місії УНР, навіть не зваживши на запевнення
з боку А.Лівицького, що Польща буде зобов’язана надати Східній Галичині
національно-територіальну автономію. Під час згаданих переговорів 16
листопада 1919 р. диктатор Є.Петрушевич проголосив про вихід ЗО УНР зі
складу УНР і створення Галицької держави, а командування УГА 17
листопада 1919 р. уклало сепаратний договір з А. Денікіним, невдовзі
відвівши УГА на сторону „Збройних сил Півдня Росії”1. Фактично галичани
зрадили наддніпрянців, розірвавши укладений нещодавно бойовий союз. Це
було дійсно катастрофою для всього загального українського визвольного
руху.
Проте як свідчить українська історіографія, на прискорення дій щодо
вибору союзника, безперечно, не могли не вплинути й інші чинники, а саме:
ранні морози (до 10 градусів), епідемія плямистого тифу, нестача теплого
одягу, зброї, харчів та медикаментів.
Після того, як пізньої осені 1919 р. українські армії (УГА й армія УНР)
опинилися в сумнозвісному „чотирикутнику смерті” на Поділлі в районі
Вінниці, епідемія тифу поширилася майже по всьому Правобережжю
України, хворіли не тільки цілі українські частини, а й цілі українські села.
За останній тиждень жовтня тиф „скосив” понад 2000 бійців української
армії, тобто 10 відсотків усієї армії. Зі спогадів старшини УГА
Л.Шанковського відомо, що ця епідемія була штучною, й стала першим в
історії людства прикладом застосування засобів бактеріологічної зброї2.
Автор, вивчаючи історіографічний матеріал, встановив, що пошесть, яка
„викосила” майже 70 % особового складу УГА та армії УНР, почалася ще
задовго до т.зв. „листопадової катастрофи”, а саме – у районах сусідства
УГА з польською „блакитною” армією Юзефа Галлера, передислокованої з
Франції для застосування її виключно проти військ радянської Росії, а
реально, всупереч домовленостям з французами, була використана
польським командуванням на українсько-польському фронті. Безпосереднім
підтвердженням є те, що в архіві Бактеріологічного інституту Пастера в
Парижі в 40-х роках були виявлені документи судового слідства, з яких
стало відомо, що ще навесні 1919 р. із лабораторії інституту „хтось” забрав
пляшки з тифозною сироваткою. Серед підозрюваних фігурувало прізвище
поляка Воскресенського3.
Отже, після зради галичан дієва армія УНР залишилася наодинці проти
військ радянської Росії та Добровольчої армії генерала А.Денікіна.
Армія УНР буквально знемагала. Морив її голод, холод, брак відповідного
спорядження, плямистий тиф. Не було зброї, амуніції, бракувало резервів, зовсім
не було ліків, дезинфекційних засобів і перев’язочного матеріалу. Армію
обтяжували величезні обози з важко раненими й хворими на тиф4.

1
Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepswa: Materialy z konferencji naukowej. – Torun,
1997. – S. 183.
2
Якимович Б. Збройні сили України: Нарис історії. – Львів, 1996. – С. 139.
3
Зубенко Б. Польща і Україна: польсько-українські відносини в минулому та сьогодні. –
Львів, 1998. – С. 46.
4
Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени Теліги,
2001. – С. 315.
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Ситуація для УНР та її армії була надзвичайно складною. Вона
перебувала на межі цілковитого знищення з боку Червоної армії та армії
генерала Денікіна. А Ю.Пілсудський у цей час вичікував, тримаючи в
постійній бойовій готовності польську армію, розташовану на демаркаційній
лінії. Відмовившись розпочати спільний наступ з армією „білих” проти
Червоної армії, на якому наполягали лідери західних країн, він розраховував
на знекровлення обох сторін, щоб потім реалізувати свою концепцію східної
федералістської політики1.
У свою чергу, перебравши на себе всю повноту влади в УНР згідно з
Постановою Директорії Ч. 1219/Д від 15 листопада 1919 р., Голова
Директорії і Головний отаман військ УНР С.Петлюра уповноважив міністра
закордонних справ УНР А.Лівицького погодитися на запропоновані умови з
польського боку в ході переговорів, які велися у напруженій обстановці вже
більше місяця у Варшаві. Через важке військово-політичне становище УНР,
будь-яка угода з Польською Республікою не могла відбутися на паритетних
умовах. Зрада галичан, епідемія тифу, відсутність медикаментів,
боєприпасів, теплого одягу, харчів поставила армію й уряд УНР на грань
цілковитої катастрофи, й підштовхувала поляків до підсилення вимог, які
змушували український провід іти на поступки. Для української делегації не
залишалося іншого вибору як погодитися на принизливі умови й підписати 2
грудня 1919 р. Декларацію з Польщею, зміст якої частково й став основою
майбутнього міждержавного договору (Варшавського договору 1920 р.)2.
Українська делегація змушена була погодитися зі втратою Галичини і
Західної Волині. Тільки після цього відкривався шлях до союзу двох далеко
нерівноправних партнерів. Крім пропозицій щодо кордону між УНР та
Польською Республікою по річці Збруч у Декларації, зокрема, вказувалось,
що „...Уряд УНР від Уряду Речі Посполитої Польської жадає: признання
УНР незалежною Українською Державою ..., допомоги Українській
Народній Республіці в її боротьбі з ворогом зброєю, набоями, амуніцією,
військовим одягом і взагалі військовим майном у розмірах, які будуть
визначені окремо угодою Українського і Польського Урядів...”3
Проте Декларація викликала незадоволення та протести з боку
українських політичних сил, які стояли в опозиції до уряду УНР,
звинувачуючи дипломатичну місію у зраді національних інтересів. Особливо
обурені були галичани, оскільки 21 листопада 1919 р. на офіційне звернення
голови делегації ЗО УНР М.Лозинського всупереч домаганням польської
делегації на міжнародній Паризькій конференції, Верховна Рада Антанти
затвердила Статут для Східної Галичини, що передбачав її автономію з
1
Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. –
Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2002. – С. 453.
2
Українська революція: документи (1919-1921 рр.). Джерела до новітньої історії України /
Упоряд. Т. Гунчак. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у Сполучених Штатах
Америки, 1984. – С. 77.
3
Литвин С.Х. Симон Петлюра у національно-визвольній боротьбі українського народу
(1917-1926 рр.). Історіографічний та джерелознавчий аспекти: Дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06 /
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. –
К., 2000. – С. 262.
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окремим сеймом, судівництвом та військом. За ним Польща діставала
мандат на тимчасове управління на цій території протягом 25 років під
наглядом Ліги націй. Саме тому галичани й побоювались, що грудневою
декларацією зможуть скористатися поляки1.
Крім рішення про Статут для Східної Галичини, слід зазначити, що 2
грудня 1919 р. Верховна Рада Паризької конференції прийняла рішення, яке
встановлювало кордон етнічного розмежування між поляками, українцями
та білорусами. Він проходив по лінії Буг-Пінськ-Німан. Пізніше її назвали
лінією Керзона2. Ухвала забороняла полякам творити адміністрацію на схід
від цієї лінії, на що польський уряд виступив з протестом, й у засобах
масової інформації розгорнулася кампанія засудження цього рішення.
Врешті-решт польські керівники просто-напросто проігнорували відповідне
рішення3.
Разом з тим, Декларація дала й певні позитивні наслідки. Спираючись на
неї, керівництво УНР отримало згоду від Ю.Пілсудського на відведення
частини військ УНР (близько 4 000 осіб) на територію, зайняту польськими
військами, на евакуацію урядових установ, а також на підготовку баз для
формування нових українських військових частин. Хоча подальші
переговори й було відкладено до березня 1920 р., все ж Ю.Пілсудський дав
дозвіл на формування нових українських частин на польській території зі
складу колишніх полонених вже з січня 1920 р., обіцяючи допомогу зброєю,
амуніцією та всім іншим необхідним майном4.
Перенесення українсько-польських переговорів з ініціативи польської
сторони на тримісячний термін було зумовлено як внутрішньополітичними
причинами – відсутністю підтримки східної політики Ю. Пілсудського у
польському сеймі, так і зовнішньополітичними – сподіваннями за
несприятливих для радянської Росії обставин здійснити все можливе для
створення смуги незалежних держав: Литви, Білорусі та України5.
У свою чергу, керівництво радянської Росії запропонувало польському
керівництву розпочати мирні переговори 22 грудня 1919 р. зразу ж після
того, як поразка А. Денікіна стала реальністю. Не отримавши відповіді, Рада
народних комісарів офіційно звернулася до польського уряду і польського
народу з декларацією, у якій засвідчувалося, що Червона армія не буде
перетинати існуючої лінії польсько-російського фронту і що немає жодної
територіальної, економічної чи будь-якої іншої проблеми, яку б не могли
вирішити Польська Республіка та радянська Росія за допомогою взаємних
переговорів, порозумінь і поступок. Проте навіть це звернення не призвело

1
Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepswa: Materialy z konferencji naukowej. – Torun,
1997. – S. 184.
2
Д.Керзон – міністр закордонних справ Великої Британії.
3
Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. –
Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2002. – С. 453.
4
Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – Репр. відтв. вид. 1949 р. – К., 1995. –
Т. 2. – С. 525.
5
Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Вид-во імені Олени Теліги,
2001. – С. 357.
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до початку переговорного процесу1. Поновлення пропозицій щодо мирних
переговорів відбулося 28 січня 1920 р., але знову не мало успіху2.
На основі аналізу польської та російської історіографії автор встановив
кілька головних причин зволікання з польського боку щодо початку мирних
переговорів з радянською Росією. Однією з причин було те, що вже навіть
під час попередніх домовленостей між сторонами відносно місця
переговорів польська розвідка виявила значне переміщення російських
військ з колишніх фронтів та з глибокого тилу Росії у напрямі польського
фронту. Це свідчило про те, що Росія веде подвійну гру, нав’язуючи
переговори про мир і маючи на меті виграти необхідний час для підготовки
до нової війни, а саме – накопичити для наступу на Польщу необхідну
кількість військ3.
Другою причиною було те, що державне керівництво Польської
Республіки, зі свого боку, залишалося зацікавленим у створенні цілої низки
незалежних держав (Литви, Білорусі та України) на своїх східних кордонах,
як буфера між Польщею та імперіалістично налаштованою радянською
Росією. Польське керівництво відверто підтримувало український
національно-визвольний рух, плануючи в недалекому майбутньому
звільнити Україну від російської окупації, тим самим значно зменшивши
економічний потенціал Росії4. У поляків не виникало сумніву й у тому, що
російські більшовики, як і російські білогвардійці виступали за збереження
єдності території колишньої Російської імперії, тим самим ставлячи під
питання суверенітет Польської Республіки5.
Автор повністю погоджується з переконливим твердженням українських,
польських і навіть сучасних російських істориків, зокрема – з
А.Пшибильським, М.Прушинським, Т.Гунчаком та Б.Соколовим відносно
того, що для радянської Росії Польща на початку 1920 р. стала майже чи не
єдиним серйозним і навіть головним ворогом (після того як Червона армія
отримала блискавичні перемоги над білогвардійськими військами: Міллера,
Юденича, Колчака, Денікіна тощо), який самим фактом свого існування
ставив перешкоду на шляху просування переможної російськобільшовицької революції та її „братання” з революційним пролетаріатом
Європи. Через Польщу проходив шлях, який вів до здійснення невгамовних
політичних намірів Росії – розв’язання революції в усій Європі6.
1

С. 76.

Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Перекл.з поль. – К.: Лібра, 1997. –

2

Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политические противоречия 1918 –
1939 гг. – М.: Вече, 2001. – С. 28.
3
Войны польского империализма 1918 – 1921 гг. / Перевод польского труда
А. Пшибыльского „Борьба Польши за свои границы” с предисловием и примечаниями
М. Боровского – М.: Госвоениздат, 1931. – С. 146.
4
Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политические противоречия 1918 –
1939 гг. – М.: Вече, 2001. – С. 30.
5
Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – 3-є,
вид., виправл, доповн. – К.: Академвидав, 2005. – С. 314.
6
Войны польского империализма 1918 – 1921 гг. / Перевод польского труда
А. Пшибыльского „Борьба Польши за свои границы” с предисловием и примечаниями
М. Боровского – М.: Госвоениздат, 1931. – С. 144.
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Між іншим, уряд Росії першу свою спробу „походу” на Західну Європу
здійснив ще влітку 1919 р., намагаючись прийти „на допомогу” революції в
Угорщині, очолюваній Белою Куном (колишнім червоногвардійцем
„інтернаціональної” військової частини в Росії), провівши туди свої війська
двома напрямами – через Галичину та Румунію. Проте успіху завадили
активні дії УГА та несподівана для росіян „зміна фронту” українським
повстанським з’єднанням отамана Григорієва, який виступив проти
„червоних” військ і зайняв Кременчук, Катеринослав, Єлисаветград, тим
самим зірвавши далекоглядні плани В.Ульянова-Леніна1.
Слід зазначити, що й надалі керівництво радянської Росії не втрачало
надію „експортувати” пролетарську революцію до Європи на своїх багнетах,
зокрема – тепер уже надати військову допомогу революційній Німеччині,
плануючи при цьому здійснити вдруге „похід на Європу”, подолавши на
своєму шляху „буржуазну” Польщу2. Ідея допомогти комуністичній
революції у Німеччині (членам комуністичного „Союзу Спартака”)
червоноармійськими багнетами була присутня у Леніна постійно3.
Між тим, долати Польську Республіку було кому – вже на початку
1920 р. Червона армія налічувала близько 3 000 000 осіб, при цьому вона
постійно зростала, і до осені 1920 р.4 вона налічувала 5 500 000. У той же час
загальна чисельність польської армії протягом 1920 р. ледве досягала
600 000 осіб5.
Поряд з усім вищезазначеним, досить важливим підтвердженням
загарбницьких намірів радянської Росії є й той факт, що в одній із своїх
промов навесні 1920 р. на з’їзді робітників шкіряного виробництва у Москві
В.Ленін неоднозначно наголошував на тому, що ”наступаючи на Польщу,
Радянська Росія тим самим наступає на саму Антанту, знищуючи польську
армію вона знищить той Версальський мир, на якому тримається вся система
теперішніх міжнародних відносин і Франція не матиме буфера, що
відмежовує революційну Німеччину від Радянської Росії”6.
Проте безпосередній свідок подій російсько-польської війни І.Степанов у
своїх спогадах чітко зазначив, що „Польща залишилась однією із останніх
гребель, котра ще затримувала хвилі революційного потопу, що погрожував
змити увесь експлуататорський світ”7.
Крім того, переконливим фактом намірів Росії є й зміст наказу військам
західного російського фронту № 1423 від 2 липня 1920 р., у якому
1
Полонська-Василенко Н. Історія Украіни: У 2 т. – 3-є вид. – К.: Либідь, 1995. – Т. 2: Від
середини ХVII століття до 1923 року. – С. 526.
2
Українська революція: документи (1919 – 1921 рр.). Джерела до новітньої історії України /
Упоряд. Т. Гунчак. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у Сполучених Штатах
Америки, 1984. – С. 35.
3
Соколов Б.В. Истреблённые маршалы. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 125.
4
История военного искусства: Учебник для военных академий Советских Вооруженных
Сил / Б.В. Панов, В.Н. Киселев, И.И. Картавцев и др. – М.: Воениздат, 1984. – С. 64.
5
Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Перекл. з поль. – К.: Лібра, 1997. –
С. 41.
6
Паука И. Разгром белополяков под Киевом. – М.: Гос. изд-во Наркомата Обороны Союза
ССР, 1938. – С. 5.
7
Степанов И. С Красной армией на панскую Польшу. – М.: Гос. изд-во, 1920. – С. 11.
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командувач фронту М.Тухачевський не випадково робить наголос на тому,
що „на заході вирішуються долі Світової революції й тільки через труп Білої
Польщі пролягає шлях до світової пожежі, тільки на багнетах можна понести
щастя й мир трудовому людству”1.
Доказом активної підготовки Червоної армії до наступальних дій проти
Польщі є ряд фактів, віднайдених автором у російській та польській
історичній літературі відносно стрімкого нарощування її військових сил як
на західному, так і на південно-західному російських фронтах протягом
січня-квітня 1920 р. Польські історики свідчать про зростання російських
військ на польському фронті з чотирьох піхотних дивізій і однієї бригади
кавалерії в січні 1920 р. до двадцяти піхотних дивізій і п’яти бригад кавалерії
в квітні. Із цих 20 дивізій більшість зосереджувалася в Білорусії, відкіля й
планувало російське командування нанести головний удар по Польщі2. З
російських джерел відомо, що на Південно-Західний російський фронт у
січні 1920 р. прибуло 108 ешелонів з військами, в березні – 49 ешелонів, а в
квітні – 32 ешелони. В той же час Західний російський фронт отримував
значно більші поповнення, що підтверджують наступні дані: у січні – 56
ешелонів з військами, у березні – 83 ешелони, а в квітні – 203 ешелони3. Із
сучасних російських джерел автор установив, що загальна чисельність
військ західного фронту на початку серпня 1920 р. складала вже 795 тис.
осіб4.
Крім того, Західний російський фронт протягом січня-квітня отримав
велику кількість авіації, а саме – 21 авіаційний загін (із них 7 загонів
виключно з літаками-винищувачами, а решта з бомбардувальниками й
літаками-розвідниками), маючи в середньому по 5-6 літаків у кожному
загоні. Південно-західний російський фронт у цей час було підсилено лише
одним авіаційним загоном, оскільки він мав відігравати другорядну роль на
театрі бойових дій5.
Для забезпечення системи управління військами була організована
масова підготовка спеціалістів-зв’язківців на базі навчальних і запасних
частин зв’язку на всіх фронтах, що дало змогу вже до травня 1920 р. тільки
на Західному фронті підготувати більше 7 000 осіб і майже цілком
задовольнити потреби фронту6.
Слід зазначити й той факт, що після того як Добрармія була розбита й
Денікіна на посту Головнокомандуючого Збройними силами Півдня Росії
замінив генерал П.Врангель („замкнувшись” в Криму), Кавказький фронт
було ліквідовано. Головне командування Червоної армії, розглядаючи
варіанти плану наступальної операції проти Польської Республіки 10
березня 1920 р., прийняло рішення для забезпечення успішного наступу
1

Там само. – С. 78.
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С. 121.
3
Каменев С.С. Записки о гражданской войне и военном строительстве. – М.: Воениздат,
1963. – С. 78.
4
Соколов Б.В. Истреблённые маршалы. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 143.
5
Березин П.Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками. – М.: Воениздат, 1940. – С. 7.
6
Белов А.И. Военные связисты в боях за Родину. – М.: Воениздат, 1984. – С. 36.
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своїх військ в Україні, відправити з Кавказу в розпорядження командувача
Південно-Західним російським фронтом 1-шу Кінну армію С.Будьонного
(чисельністю 17 892 шаблі бойового складу)1. Кінна армія вийшла маршем зпід Ростова у напрямі Києва 13 квітня 1920 р., маючи своїм завданням
подолати відстань у 1000 кілометрів, попутно роблячи ”чистку” української
території від повстанських загонів2.
Між іншим, як відомо із сучасної російської історіографії, план
наступальної операції проти Польської Республіки було відпрацьовано в
оперативному управлінні Польового штабу Червоної армії ще в лютому
1920 р. Виступаючи з доповіддю щодо висвітлення відповідного плану перед
Головним командуванням Червоної армії начальник оперативного
управління Б. Шапошников пропонував зосередити у складі Західного
російського фронту 19 стрілецьких та 5 кавалерійських дивізій і нанести
головний удар на Вільно – Ліду. Крім того, він пропонував здійснити ряд
допоміжних ударів на Поліссі та Волині. Вважалося, що цей план може бути
реалізованим після передислокації й зосередження військ не раніше кінця
квітня 1920 р.3
У свою чергу керівництво радянської Росії робило все можливе для
найскорішого накопичення „червоних” військ на заході.
Зваживши на активну підготовку російських військ до наступальної
операції й не чекаючи, коли накопичена потужна сила знищить польську
армію і захопить Польську Республіку, поляки розпочали свій наступ в
Україні4.
Ю.Пілсудському
нічого
не
залишалося
як
нанести
випереджувальний удар по поки ще непідготовленим до наступальних дій
військам Радянської Росії. Проте нанести його він вирішив на території
України, де сподівався швидко розгромити 12-ту та 14-ту армії ПівденноЗахідного російського фронту до прибуття поповнення з сусідніх фронтів і
резервної армії й дійшовши до Дніпра, створити міцну оборону, тим самим
отримавши можливість перекинути частину своїх дивізій з ПівденноСхідного польського фронту на небезпечний Північний фронт, перш ніж
росіяни розпочнуть там наступ5. Перед тим як втілити цей план у дію
польські війська генерала В.Сікорського 5 березня 1920 р. провели успішну
наступальну операцію в Поліссі й 6 березня зайняли Мозир і Калинковичі з
метою розриву сполучення через залізничну колію Орша-ЖлобинКалинковичі-Коростень-Житомир-Жмеринка між Західним та ПівденноЗахідним російськими фронтами, що унеможливлювало швидку
передислокацію російських військ з одного фронту на інший6.
1
Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политические противоречия 1918 –
1939 гг. – М.: Вече, 2001. – С. 31.
2
Каменев С.С. Записки о гражданской войне и военном строительстве. – М.: Воениздат,
1963. – С. 157.
3
Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политические противоречия 19181939 гг. – М.: Вече, 2001. – С. 34.
4
Березин П.Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками. – М.: Воениздат, 1940. – С. 26.
5
Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Перекл. з поль. – К.: Лібра, 1997. –
С. 121.
6
Там само. – С. 149.
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На прийняття рішення спрямувати удар 3-х польських армій саме на
території України у київському напрямі не могли не вплинути й інші
фактори, пов’язані безпосередньо з вирішенням „українського питання”. В
березні 1920 р. були відновлені переговори між представниками УНР і
Польської Республіки, які тривали до середини квітня 1920 р. У
розпорядженні Ю.Пілсудського залишався єдиний можливий союзник –
Директорія УНР, армія якої зазнала наприкінці 1919 р. поразки від росіян. А
в свою чергу С.Петлюра, перебуваючи у безвихідній ситуації на території
Польської Республіки, міг розраховувати тільки на польського союзника. Ці
критичні обставини для обох держав і підштовхнули їхніх лідерів піти на
поступки й компроміси. Враховуючи неминучу небезпеку для Польщі,
Ю.Пілсудський форсував підписання Договору з Директорією УНР, оскільки
завершував підготовку сил для наступу1.
Військове співробітництво з УНР надавало можливість залучити до
бойових дій нещодавно створені на території Польщі нові українські
військові частини й отримати потужну допомогу від української дієвої армії
генерала М.Омеляновича-Павленка та числених повстанських загонів, які
активно вели збройну боротьбу в тилу Південно-Західного російського
фронту, у чому й запевняв Ю. Пілсудського під час переговорів особисто
С. Петлюра. Більше того, на звільненій від російських військ українській
території у союзного керівництва УНР існувала реальна можливість
провести мобілізацію й створити міцну українську армію, яка б змогла
протистояти спільно з польською численним російським військам.
Між тим, план наступу польсько-українських військ у київському
напрямі було розроблено 17 квітня 1920 р. під особистим керівництвом
маршала Ю. Пілсудського групою офіцерів оперативного відділу
Верховного командування. Весь план операції та її підготовка були
особистою справою головнокомандувача. Він навіть не поінформував про
наступ польсько-українських військ в Україні генералів Шептицького і
Маєвського на нараді, що відбувалася за кілька днів до початку бойових дій
на території України2.
Враховуючи складність воєнно-політичної обстановки, переговори між
представниками УНР і Польської Республіки проходили таємно. В ніч з 21
на 22 квітня 1920 р. у Варшаві було все-таки підписано Договір між
Польщею й Україною (договір Пілсудський – Петлюра). У ньому Польща
визнала Україну незалежною державою і зобов’язувалася надати уряду УНР
матеріальну та військову допомогу. За Польщею залишалися українські
землі, які вона вже захопила протягом 1919 р., а саме: Східна Галичина,
Західна Волинь, Холмщина, Підляшшя, Полісся. 24 квітня 1920 р. була
підписана Військова конвенція, яка передбачала спільні дії армій Польської
Республіки та УНР проти військ радянської Росії, але під загальним
польським командуванням. Згідно з нею польське командування
1
Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. –
Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2002. – С. 454.
2
Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Перекл. з поль. – К.: Лібра, 1997. –
С. 104.

392

Україна – історія

зобов’язувалося надати українській стороні зброю, амуніцію, спорядження й
одяг в кількості, потрібній для трьох дивізій, відповідно до штатів,
встановлених для польської армії. В свою чергу уряд УНР був зобов’язаний
забезпечувати харчами і підводами польське військо.
Отже, передумови воєнно-політичного характеру змусили керівництво
УНР заради продовження боротьби за українську національну державність
піти на значні територіальні поступки й заключити, до певної міри,
принизливий воєнно-політичний союз із Польською Республікою.
Воєнно-політичні передумови як протягом 1919 р., так і на початку
1920 р. сприяли налагодженню українсько-польського військового
співробітництва, оскільки тільки Польська Республіка на чолі з
Ю.Пілсудським визнала незалежність УНР, констатувавши це офіційно у
Варшавському договорі 21 квітня 1920 р. Лише Польща була зацікавлена в
існуванні УНР, враховуючи при цьому насамперед особисті національні
інтереси щодо збереження своєї державності.
Поступове накопичення і підготовка військ радянської Росії на
Російсько-Польському фронті (починаючи з січня 1920 р.) для „походу на
Європу” через Польщу тільки прискорило підписання союзницької
українсько-польської угоди. Зі свого боку уряд УНР і особисто Голова
Директорії С.Петлюра змушені були піти на принизливі поступки на користь
Польщі лише заради можливості відродження української армії й
продовження збройної боротьби за відновлення української національнодемократичної державності.
Між тим слід зазначити, що Варшавський договір був єдиним можливим
кроком для продовження збройної боротьби українського народу проти
експансії російського більшовизму, кроком боротьби за українську
національно-демократичну державність. Лише умови цілковитого знищення
УНР та її армії змусили український провід погодитися на принизливі
територіальні поступки на користь Польщі, укладаючи сумнозвісний і
непопулярний в українському суспільстві договір, абсолютно не маючи
іншого вибору задля виживання.
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Офіцинський Р.А. (Ужгород)
ЗАКАРПАТТЯ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ
(1939-1944)
У статті розглядається національна політика Угорщини в Закарпатті в
роки Другої світової війни. Автор переконаний, що вона мала чітко
виражений дискримінаційний характер до всіх етнічних спільнот, окрім
угорської та німецької. Задля повної мадяризації при національній
ідентифікації місцевого українського населення офіційно фіксували його
окремішність стосовно як українського, так і російського етнічних масивів.
В останні два роки відчутні спроби переглянути здобутки вітчизняної
історіографії щодо ключових віх історії Закарпаття. Так під прямим
адміністративним тиском, зокрема, в Ужгородському національному
університеті нострифікували як кандидатську дисертацію, начебто
докторську, а, по суті, магістерську роботу, де угорська окупація Закарпаття
періоду Другої світової війни виглядає мало не цивілізаторським
порятунком1. Це суперечить об’єктивній історичній правді.
Наприкінці 1930-х рр. Закарпаття (Підкарпатська Русь) пережило кризу.
Відбувся перехід від державно-правових засад демократії чехословацького
зразка до угорського авторитарного типу політичного режиму (упродовж
листопада 1938 p. – березня 1939 p.). Згодом, в умовах СРСР утвердився
класичний тоталітаризм (починаючи з жовтня 1944 p.).
У міжвоєнний період та в роки Другої світової війни Угорщина була
унікальним державним утворенням: королівством без короля. Країною
керував регент Міклош Горті. Він був обраний Національними зборами
Угорщини 1 березня 1920 p. і залишався на цій посаді до 16 жовтня 1944 p.,
коли змушений був передати всю владу прем'єр-міністрові Ференцу Салаші.
Угорська держава була конституційною монархією з ліберально-правовою
системою, при якій влада розподілялася між двопалатним парламентом і
главою держави в особі регента.
Під тиском суб'єктивних обставин, окуповане Закарпаття (Підкарпатська
територія) не змогло зафіксувати автономний статус у державно-правовій
системі Угорщини. Натомість була запропонована безальтернативна дорога:
посередництвом особливої форми адміністрування (регентський комісаріат)
у напрямі рівнозначної інтегральної частини угорської нації та держави. На
порядку денному постало поетапне втілення стратегічної мети: повна
мадяризація краю.
У роки Другої світової війни на Підкарпатті спостерігалися цікаві
етнодемографічні тенденції:

1
Специфічно оформлено й автореферат: Брензович Л. Національна політика на Закарпатті
після приєднання краю до Угорщини. – Ужгород, 2002, 2008. – 46 с.

394

Україна – історія
Табл. 1. Національний склад населення Закарпаття (1938–1946)
На 2.11.1938 р.

На 15.07.1939 р.

На 1.11.1946 р.

Всього

725357

674923

715914

українці

450925 (62,2%)

84,4%

527032 (73,6%)

угорці

115805 (16%)

7,1%

134588 (18,8%)

євреї

95008 (13%)

-

6998 (1%)

чехи

34511 (+словаки)

-

2774 (0,4%)

словаки

(4,8%)

4,2%

13404 (1,9%)

німці

13804 (1,9%)

2,3%

2338 (0,3%)

румуни

12777 (1,76%)

-

12412 (1,7%)

росіяни

-

-

12176 (1,7%)

інших

2527 (0,34%)

0,3%

4192 (0,6%)

Дані до Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р. приведені за
"Статистичним річником Чехословацької республіки" (Прага, 1939)1. Вони
фактично (з поправками приросту) повторюють цифри офіційного перепису
населення 1930 p. 15 липня 1939 р. на Підкарпатті був проведений новий
перепис.
Отримані дані не призначалися для публікації, а лише для службового
користування. Переписом не охоплювалася значна частина закарпатських
земель, що входила до т.зв. "матірної Угорської держави" (Ужгород,
Мукачево, Берегове, Чоп і ряд сіл). Натомість була переписана
Собранеччина (31 село). Тобто перепис зафіксував демографічну ситуацію в
щойно окупованих територіях – Карпатська Україна і округ Собранці
(Словаччина).
Матеріалами цього перепису скористався вчений-етнограф І. Гашпар,
котрий подав їх у своїй антропологічній студії, на жаль, у відсотках2. 22
січня 1946 p. Закарпатська Україна стала Закарпатською областю у складі
Української РСР. Отже, цифри 1 листопада 1946 р. відображають нові
реалії3.
Руські (українці)
У взаєминах із найголовнішою етнічною спільнотою Підкарпаття урядові
кола Угорщини воліли виробити ідеологічну платформу, де було б

1
Див.: Kozauer N. Die Karpaten-Ukraine zwischen den beiden Weltkriegen. – Esslingen Am
Neckar, 1979. – S. 136.
2
Гашпаръ И. Соціяльна біологія русиновъ. – Унгваръ, 1944. – С. 74.
3
Див.: Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944). –
К., 1997. – С. 59-60.
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зафіксовано окремішне становище місцевого слов'янського населення
стосовно як українського, так і російського національних рухів.
Цей процес проходив нелегко насамперед у справі вибору адекватного
етноніма. Так, повідомляючи раду міністрів Угорщини про значний
суспільний резонанс автономістської ідеї, наджупан Берег-Угочанської жупи
А. Шіменфалві 7 травня 1940 р. зауважив, що термін "угро-руський" –
кабінетний новотвір. Назвою "рутен" користується пересічне угорське
населення, а "русин" – угорські службовці. Корінні жителі визначають себе
"руськими"1.
Відомий угорський філолог підкарпатського походження О. Бонкало
даній проблемі присвятив спеціальну статтю2, де проаналізовано назви,
якими звикли ідентифікувати його земляків – karpatorosz (карпатський
росіянин), nagyorosz (великорос), orosz (росіянин), ruszin (русин), ruten
(рутен), uhrorusz (угрорус), ukran (українець). І прийшов до висновку, що
місцевих жителів треба називати угрорусами або русинами, а інші етноніми
відкинути.
Не було одностайності й серед представників проугорського
істеблішменту. Наприклад, газета С. Фенцика "Карпаторусскій голосъ"
промовисто висловилась у програмній статті "Почему мы – карпатороссы, а
не русины!"3 Головний аргумент цієї самоідентифікації зводився до того, що
етнонім "русини" є надто скомпрометованим, тобто є синонімом терміна
"українці".
Пізніше, у листі представників "Православных Общин в Карпатской
Руси" до Й. Сталіна, підписаного 18 листопада 1944 р. адміністратором
православної Мукачівсько-Пряшівської єпархії ігуменом Феофаном
Сабовим, гімназійним професором Петром Лінтуром та іншими
афористично передано самоідентифікаційні почування певної частини
православної верстви краю – русофільської: "От Карпат до Владивостока и
Кремля все Русская земля… Наш народ русский, русин – Руси-сын"4.
Найбільшим теоретиком угрорусизму вважався регентський комісар
М. Козма. 5 липня і 16 вересня 1941 р. у крайовій газеті "Karpati Hirado",
М. Козма заперечив твердження про денаціоналізаторську політику
угорської влади, бо, власне, не угорська мова є небезпечною для русинів, а
українська, оскільки "30-40 мільйонна нація легко може асимілювати націю
в 550 тисяч населення". Прогрес угроруського народу мислився лише в
рамках святостефанської державності.
На практиці все виглядало зовсім по-іншому. Звичним явищем стали
систематичні переміщення підкарпатських службовців углиб країни. Так,
міністр оборони К. Барта 14 червня 1940 p. направив міністру внутрішніх
1

Шляхом Жовтня: Зб. док. / Упоряд. Г. Сіяртова. – Ужгород, 1967. – T. V. – С. 184-185.
Bonkalo S. Karpatorosz, nagyorosz, orosz, ruszin, ruten, uhrorusz, ukran // Lathatar [Budapest]. –
1939. – № 7. – Old. 292-295.
3
Почему мы – карпатороссы, а не русины! // Карпаторусскій голосъ. – 1939. – 12 марта. –
С. 2.
4
Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. – К., 1995. – T. I (19391953) / Упоряд. Т. Галайчак та ін. – С. 227-229.
2
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справ Ф. Керестешу-Фішеру пропозиції, де зазначив необхідність
"одержаний від чехословаків персонал" ("українські, русинські працівники
залізниць і пошти") негайно перевести в чисто угорські регіони, аби
перервати їхній зв'язок із співвітчизниками та позбавити ймовірної
можливості поширювати "підривні антиугорські ідеї".
Загалом таких службовців нараховувалося близько 400 осіб, котрих
упродовж двох місяців замінили угорським персоналом1. Для цього дали
відповідні доручення міністру торгівлі та шляхів сполучень Й. Варзі.
Русофіли спробували взяти реванш, бажаючи ствердити офіційний статус
"русского языка" (російської мови). Але до русофілів навіть з яскравим
угрофільським відтінком владні структури Угорщини поставилися
прохолодно.
Аби тимчасовий мовно-граматичний вакуум не будив несанкціонованих
лінгвістичних фантазій, у 1940 р. світ побачив підручник для середніх шкіл
"Грамматика угрорусского языка" як офіційне видання2. У передмові
міністерський радник Ю. Марина, котрий очолював шкільний відділ
регентського комісаріату, вказав на необхідність повернутися до принципів
граматик, складених Августином Волошином у 1907 і 1919 рр. і схвалених
Угорською академією наук.
Остаточно питання вирішили виданням "Грамматики руського языка"
І. Гарайди як шкільного підручника, починаючи з 1941/42 навч. року3.
Регентський комісар М. Козма особисто слідкував за підготовкою граматики
Гарайди, а від себе додав у запропонований алфавіт 34-ту букву – "ъ" (йор).
Наказом міністра освіти і культів цю граматику запровадили у всіх школах
Угорщини з "руськимъ выкладовымъ языкомъ", а також у школах, де
вивчали руську мову.
Мовне питання мало пріоритетну вагу для крайової влади. Наприклад, у
1941 р. М. Козма встановив 4 тис. пенгів грошової нагороди тим жандармам,
котрі у вивченні "руського языка" покажуть найліпші результати. І на
підсумковий іспит зголосилося 120 жандармів.
Через рік акцію повторили. У перших числах грудня 1942 р. у дводенних
іспитах (голова екзаменаційної комісії – полковник у відставці Андрій
Кричфалуші-Грабар, екзаменатор – учитель Михайло Петрушка) взяли
участь 320 угорських жандармів Підкарпаття. З рук регентського комісара
В. Томчані кращі з них отримали нагороди також у сумі 4 тис. пенгів (премії
по 200, 150, 100, 50 пенгів)4. Чи була позначена ця увага щирістю? Скоріше
справу маємо з тактичною хитрістю.
Згідно з статистикою, в 1939/40 навч. році на Закарпатті було 128374
"школоповинних дітей" або 19,3% від усього населення. Навчання цих дітей
проводили майже 2,5 тис. учителів. Проходила інтенсивна етнічна чистка у
процесі підбору та розстановки педагогічних кадрів. 24 березня 1939 p.
1

Шляхом Жовтня. – T. V. – С. 193-197.
Грамматика угрорусского языка для середнихъ учебныхь заведеній / Предисл.
Ю. Марины. – Унгваръ, 1940. – 114 с.
3
Грамматика руського языка / Сост. И. Гарайда. – Унгваръ, 1941. – 143 с.
4
Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944). – С. 66.
2
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шкільний відділ Підкарпаття видав обіжник, у якому наказувалося звільнити
зі шкільництва всіх українських емігрантів, які прийшли сюди, починаючи з
28 жовтня 1918 р. Працювати в школах мали право лише представники
російської еміграції, які боролися з більшовизмом.
На початок 1940/1941 навч. року до етнічної Угорщини перемістили
понад 800 закарпатських учителів руського (українського) походження1. 26 і
27 червня 1942 р. у міністерстві освіти і культів були проведені наради у
справі руських шкіл Підкарпатської території. Головний промовець статссекретар Т. Патакі, аналізуючи ситуацію, просив надбавки вчителям –
етнічним угорцям, а для руських учителів запропонував організувати літні
курси угорської мови (обійшлись у 20 тис. пенгів).
На підставі розпорядження крайового військового командування від 31
березня 1939 р. були конфісковані для знищення "всі українські та
протиугорські книги". Зокрема, тільки в Хустському окрузі у бібліотеках сіл
Сокирниця та Стеблівка виключили з інвентарного опису, здали "на вагу" і
знищили 686 примірників книг. Загалом у роки окупації в населення
конфіскували 10345 книг, знищили 80142 шкільні книжки та 47 тис. томів
забороненої літератури.
15 квітня 1940 р. наджупан Ужанської жупи А. Шіменфалві видав
розпорядження, у якому зобов'язав бургомістра Ужгорода "конфіденціально
дати вказівку" керівнику міської бібліотеки закрити доступ до чеської,
української та російської літератури. Ці книги видавалися лише "для
наукових цілей, наукової розробки". Щоквартально до наджупана надходила
конфіденційна інформація про тих, хто користувався вказаною літературою2.
Загалом у міській бібліотеці нараховувалося 4397 чеських, 1988 українських
і російських книг, видачу яких у грудні 1940 р. припинили взагалі.
Складність процесу формування етнічної самосвідомості руського
(українського) населення Підкарпаття підкреслювала не тільки боротьба за
адекватний етнонім, певне протистояння двох етнокультурних напрямів
(русинський та русофільський), а й відсутність єдиного духовного моноліту
– церкви.
Ситуація у конфесійній сфері станом на 1941-1947 р. (згідно з
доповідною про уніатську та православну церкви Закарпатської області
Української РСР, складеною 1 серпня 1947 р. членом Ради у справах Руської
православної церкви при Раді Міністрів СРСР Івановим)3 виглядала так:

1
2
3

Культурне життя в Україні. Західні землі. – Т. І. – С. 104.
Шляхом Жовтня. – Т. V. – С. 182, 462.
Крізь пекло ГУЛАГів / Ред. О. Довганич. – Ужгород, 1996. – С. 127-130.
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Табл. 2. Конфесійний склад населення Закарпаття (1941–1947)

Конфесія

Кількість вірників (1941 р.)

Священики
(1947 р.)

Церкви
(1947 р.)

греко-католики

412901 або 61,9% (519945 – дані
єп. Т. Ромжі)

252

375 (289
парафій)

православні

114659 – 17,2%

135

175

іудеї

80598 – 12,1%

-

-

римо-католики

39818 – 6,0%

-

-

реформати

14825 – 2,2%

-

-

євангелісти

1858 – 0,2%

-

-

інші

2842 – 0,4%

-

-

Всього
населення (1941)

667561 – 100%

-

-

Якщо на початку приєднання закарпатських земель офіційні кола
відкрито симпатизували уніатству, то згодом було проведено чимало заходів
на зміцнення православ'я (Сербського патріархату). Після 15 березня 1939 p.
православні зазнали переслідувань. Однак у середині 1940 p. уряд змінив
акценти.
Заключним акордом став декрет регента М. Горті (27 квітня 1941 р.) про
призначення єпископського намісника й адміністратора для угорських і
підкарпатських православних громад (осідок – у Будапешті). Ним став
доктор теології Михайло Попов, російський білоемігрант, викладач
Дебреценського університету. Він вступив на посаду в урочистій атмосфері
1 червня 1941 р. у єпископському храмі Мукачева у присутності
регентського комісара М. Козми. Рівно через два місяці православні
священики почали отримувати заробітну плату від держави.
Німці
Закарпатські німці в роки Другої світової війни переживали надзвичайно
сприятливі часи для розгортання свого національно-культурного розвитку.
Середньовічний принцип "hospites nostri carrissimi" (найдорожчі наші гості)
знову задомінував у політиці офіційного Будапешта стосовно німецького
населення Угорщини. Зокрема, угорський уряд турбувався про те, щоб німці,
які живуть в Угорщині, не терпіли ніякої шкоди через їхню національну
приналежність і солідарність з націонал-соціалістичним світоглядом, а
також надав право на громадські об'єднання та можливості вільного
спілкування з Німеччиною на ниві культури (посередництвом
фольксбундів).
Не варто перебільшувати запобігання підкарпатських владних структур
перед німецькою меншиною. За дорученням регентського комісара
М. Козми, який не бажав втрачати реального контролю за ситуацією, його
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радник, жандармський полковник у відставці А. Кричфалуші-Грабар пильно
стежив за діяльністю фольксбундів, створених за вказівкою Берліна. Він у
1941 р. регулярно відвідував їхні засідання (був присутнім на близько десяти
зібраннях), що проводились у німецьких населених пунктах1. Володіючи
досконало німецькою, Кричфалуші-Грабар нерідко зупиняв ораторів,
нелояльних до Угорщини.
Німці Підкарпаття зримо відчували піклування матірної держави. Вони
стали важливим фактором у взаєминах Угорщини й Німеччини. Проте
більшість німецького населення вважала за доцільне залишитися осторонь
небезпечних витків політичної кон’юнктури. Інколи це доводив переконливо
власний досвід. Так, влітку 1939 р. п'ятеро молодиків німецького
походження з Мукачівщини без усяких документів втекли через Словаччину
до Німеччини. Пробувши там декілька місяців, змушені були повернутися,
бо, незважаючи на можливості заробітку, не могли стільки заробити, щоб
підтримувати батьків, братів і сестер. Нелегали підкреслювали, що вдома
навіть на випадок безробіття їм жилося краще.
Однак треба відзначити, що третій Райх все-таки був притягальним
пристанищем для робочої сили з Угорщини. Загальне число добровільних
робітників звідси в роки війни складало 20-30 тис. осіб2.
Угода між Угорщиною і Німеччиною про вербування новобранців у
військові частини вермахту серед німецького населення на території
Угорщини була укладена 12 лютого 1942 р. Намічалося мобілізувати 20 тис.
осіб віком 18-40 років. Журналістам заборонялося висвітлювати хід акції.
Вже 24 лютого 1942 р. на Підкарпатті в німецьку армію зголосилося
близько чотирьохсот осіб (визнано придатними до служби близько
двохсот)3. Їхнім сім'ям щомісячно виплачували 70 пенгів допомоги, а у
випадку загибелі – певну одноразову суму і надавалося німецьке
громадянство. Жінки завербованих отримували по 60 пенгів щомісяця і по
22,5 пенгів на кожну дитину.
Євреї
Ідучи у фарватері геополітичних прожектів німецького націоналсоціалізму, угорська влада мала вирішити єврейське питання.
Одразу після загарбання Карпатської України нова влада позбавила
патентів 36% ремісників і торговців (переважно євреїв). Встановлювалися
додаткові податки, що перевищили основні на 60%. Причому 1708
спеціалістів з вищою і середньою освітою залишилися без роботи. Та,
очевидно, цього було замало.
На думку аналітика ужгородської газети "Неділя" (21 вересня 1941 р.),
одним із промовистих досягнень регентського комісара М.Козми в
економічній сфері впродовж першого року урядування (15 вересня 1940 – 15
вересня 1941) стали результати ревізії "жидовскихъ лицензій", внаслідок
чого зміцнили свої позиції понад сімсот дрібних торговців християнського
1
Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944). – К.,
1997. – С. 78.
2
Lacko M. Arrow-cross men, national socialists. 1935–1944. – Budapest, 1969. – P. 50.
3
Шляхом Жовтня. – T. V. – С. 279-284, 296, 464.
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віросповідання, а взагалі замість 3830 єврейських торговців працю
продовжили 2475 підприємців християнського віросповідання (з них 1746
підкарпатського походження).
На виконання антисемітського закону 4 травня 1939 р. прем'єр-міністр
П.Телекі підписав розпорядження "О ограниченю заволодіня публичным и
господарским житьем жидами", а в міністерстві внутрішніх справ
підготували циркуляр, який давав піджупанам вказівку звільнити сільських,
окружних і крайових нотарів єврейської національності до 1 січня 1943 р.
Особа, котра вважалася євреєм, взагалі не могла перебувати на державній,
муніципальній, сільській та інших службах.
Угорський уряд піддав потужному пресингу єврейське підприємництво.
Цей захід знайшов широку підтримку в проугорських колах.
"Карпаторусскій голосъ" час од часу вміщав тенденційні добірки, у яких
передавав на розгляд влади "еврейскіе происки"1. Зокрема, у статті,
оприлюдненій 26 серпня 1939 р., звернуто увагу на те, що фірми Гершка
Давидовича, Шлейми Шалара, Кополовича отримали державне замовлення
на будівництво мостів і дамби (відрізки шляху Сойми – Гукливий та
Бушгино – Синевир), обминувши конкурс.
25 жовтня 1941 р. читачам було повідомлено про продуктову аферу,
викриту в Ужгороді. Прокуратура розпочала слідство щодо зловживань
чотирьох єврейських торговців овочами – Мора і Герцега Шафранів, Філіпа
Вайсбергера і Абрагама Глюка. Вони продавали помідори з Кечкемета по 3540 філерів за кілограм (закупили загалом 6400 кг по 24 філ.), "наваривши"
таким чином близько 700 пенгів.
Наводилися ці та інші факти з метою створити враження, ніби євреї
спричинюють подорожчання продуктів, а не безпорадна економічна
політика уряду, що інфляційним шляхом покривав зростаючі військові
видатки.
З вибухом німецько-радянської війни для угорських євреїв прийшла пора
депортацій. Спочатку – на українські землі (СРСР), окуповані Німеччиною
(туди у серпні 1941 р. було відправлено близько 18 тис. закарпатських
євреїв), а згодом – у "фабрики смерті", розташовані на східнонімецьких та
польських теренах. При цьому гортистський режим відіграв активну роль.
Одним із дискримінаційних кроків стало запровадження інформаційної
ізоляції. Згідно з вказівкою міністерства внутрішніх справ, у січні 1942 р. в
Ужгороді у близько тридцяти підозрілих осіб єврейської національності
конфіскували радіоприймачі, аби не слухали "фальшиві вісті" Лондона чи з
Москви2.
Однак це був тільки початок заздалегідь продуманої державної політики
антисемітської спрямованості. У травні 1944 р. саме з Мукачева розпочався
перший етап тотальної депортації угорських євреїв у німецькі концтабори, у
якому взяло участь до 20 тис. угорських жандармів. Із Підкарпаття і

1
Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944). – К.,
1997. – С. 82.
2
Неділя. – 1942. – 8 фебруара. – С. З.
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Трансільванії на смерть було відправлено 94667 осіб (29 ешелонів)1. Всього з
Угорщини, де проживало близько одного мільйона євреїв, до 11 липня
1944 р. було депортовано 437402 осіб.
Словаки
Проблеми національно-культурного розвитку словацької меншини
Підкарпаття також мали перебувати в полі зору відповідних урядових
чинників. Особливо в контексті недружелюбних і напружених
міждержавних відносин Угорщини і Словаччини, арбітром у яких завжди
виступала Німеччина.
Не випадково маємо доволі скупі відомості про національно-культурну
сферу життя підкарпатських словаків у зазначені роки. Зокрема про те, як
активно і масштабно діяла Strana slovenskej narodnej jednoty (Партія
словацької народної єдності), відділенням котрої в Собранцях керував римокатолицький священик Юрай Чалфа.
Наприкінці вересня 1942 p. керівники SSNJ (голова Е.Бем і секретар
Й.Келемен) зустрілися в Ужгороді з регентським комісаром В. Томчані, з
яким обговорили проблеми словацької меншини Підкарпаття2. Але цей візит
ввічливості навіть не задекларував якихось прогресивних зрушень у даному
випадку.
Румуни
Якщо про національно-культурний розвиток підкарпатських словаків
маємо хоча б уривкові відомості, то про життя румунської меншини ніхто ні
тоді, ні дотепер нічого не сказав, хоча була захищена відповідна дисертація,
де хронологічні рамки давали змогу висвітлити це питання3.
Беручи до уваги етнополітичне протистояння угорців і румунів, про що
яскраво засвідчив II Віденський арбітраж у серпні 1940 р., румунська
проблематика на Підкарпатті, очевидно, перебувала в цілком занедбаному
стані.

Таким чином, угорська національно-культурна політика на Закарпатті
(1939-1944) мала чітко виражений дискримінаційний характер до всіх, окрім
угорської та німецької етнічних спільнот. Українське та єврейське населення
краю перебувало під сильним політичним, економічним і соціально-культурним
пресингом Угорської держави. Без надії на просвіток розвивалися національнокультурні прагнення і в словацькому та румунському середовищах.
В основу політики Угорщини стосовно Підкарпаття була поставлена
найголовніша мета – повна мадяризація краю. Офіційно толерувалася
розпорошеність уявлень у справі адекватної назви національної ідентифікації
місцевого населення, але при фіксації окремішності стосовно як українського,
так і російського етнічного масиву. У свою чергу закарпатські німці та євреї
стали важливим фактором у взаєминах Угорщини і Німеччини.

1

Пушкаш А. Венгрия в годы Второй мировой войны. – М., 1966. – С. 399.
Potemra M. Sobranecky kraj za mad'arskej okupacie v rokoch 1939–1944 // Mala vojna / Zost.
L. Deak. – Bratislava, 1993. – S. 82-83.
3
Марина В. Румыны Закарпатья: проблемы истории и этнокультурного развития: Дис. ...
канд. ист. наук. – Ужгород, 1995. – 183 с. (Про угорський період сс. 94-96).
2
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Боднарчук Ю.Ю. (Тернопіль)
ТЕРИТОРІЯ ПРОЖИВАННЯ
ТА ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕМКІВСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПОЛЬЩІ
НАПЕРЕДОДНІ ВИСЕЛЕННЯ В УРСР
У статті на підставі аналізу архівних документів Головного
уповноваженого уряду УРСР з евакуації українського населення на
території Польщі визначені межі проживання та подана кількісна
характеристика українців Лемківщини напередодні їх виселення в УРСР у
1944–1946 рр.
Наприкінці Другої світової війни відбулися події, що назавжди змінили
історичне обличчя частини українських територій, по суті, прирекли на
вимирання багатовікові традиції та культурні надбання їх жителів. Це стало
можливим в умовах тоталітарного беззаконня радянської держави, яка,
реалізовуючи свої злочинні зовнішньополітичні плани щодо узаконення
західних кордонів, руками чиновників із маріонеткового уряду Польського
комітету національного визволення підписала з такими ж підневільними
республіканськими урядами Української РСР, Білоруської РСР та
Литовської РСР Угоду про евакуацію населення з метою створення
мононаціональних середовищ у межах відповідних політичних утворень. Так
були зруйновані осередки компактного проживання українського народу в
кордонах Польської держави, зокрема, ліквідовані етнічно-територіальні
особливості лемківського етносу.
Ця робота розкриває складову об’ємного суспільно-політичного процесу:
депортації українського населення з території Закерзоння у 1944–1946 рр.,
що стало об’єктом аналізу з боку багатьох науковців, зокрема
С. Макарчука, Б. Лановика, В. Сергійчука, О. Буцко, В. Кіцака тощо.
Демографічний аспект лемківського населення в межах Польщі напередодні
їх виселення залишається повністю недослідженим. Отже, у даній статті
зроблена спроба відтворити територіальну і демографічну картину
розселення лемківської етнографічної групи напередодні їх виселення з
історичної батьківщини та розселення в межах УРСР. При дослідженні даної
теми використані архівні матеріали Управління Головного уповноваженого
Уряду УРСР по евакуації українського населення з території Польщі, що
стали останньою кількісною і територіальною характеристикою
етнографічної групи лемків у їх історичному середовищі.
Лемківщина в межах Польської держави об’єднувала повіти Ліско,
Сянок, південну частину повітів Березів, Ясло, Кросно, Горлиця, НовийСонч, Новий-Торг1. Згадана найбільш західна територія, яку заселяли
1
Чорний С. Українці в Євразії: Чисельність і розміщення за переписами 1897 – 1990 рр. –
К., 2002. – С. 135.
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українці, через таке розташування була відірваною від решти українських
земель. Як зазначив дослідник С. Чорний, «причиною слабкого зв’язку
Лемківщини з рештою Галичини було периферійне її становище, брак
української інтеліґенції, брак українських міст (за винятком Сянок і Ліско)»
1
. Це зумовило деякі особливості у веденні господарства, побуті, культурі,
мові, а також існування серед них староруської течії, провідниками якої були
місцеві священики. Така ситуація документально проявилася під час
переписів, коли лемки репрезентували себе здебільшого як русини. Так,
згідно з переписом українського (лемківського) населення в Польщі у
1931 р. воно розподілилося на дві категорії і в сумі склало лемківську
етнографічну групу в межах Польської держави (без Ліського повіту)2:
Таблиця 1

Назва повіту

Кількість
українців

% від
всього
населення

Кількість
русинів

% від
всього
населе
ння

Саноцький
Коростенський
Ясельський
Горлицький
Новосяндецький
Новоторзький
Ліський
РАЗОМ

12348
1155
81
211
586
81
–
14462

22,5
7,6
1,1
0,8
2,3
3,5
–
–

25844
13511
7354
24670
23666
2075
–
97120

47,1
89,3
96,0
98,3
94,4
90,4
–
–

Разом
38192
14666
7435
24881
24252
2156
–
111582

Українці
в за
конфесій
-ною
ознакою
54882
15132
7659
25092
25060
2296
815888
211709

Підозри в упередженості й фальсифікації перепису 1931 р. давали
науковцям вагомі підстави для власного дослідження демографічного складу
українського населення. Зокрема, за даними професора В. Кубійовича, до
Другої світової війни в краї нараховувалося близько 250 тис. мешканців, у т.
ч. майже 200 тис. українців3. За розрахунками С. Чорного, у цей самий
період українців було близько 250 тис. осіб4. Тут, на найбільш західній
етнографічній частині українських земель, між Попрадом і Сяном
налічувалося 284 українських села5.
Друга світова війна завдала населенню Польської держави великих втрат,
котрі фахівці визначили як 22% від довоєнної його кількості. Не оминули
людські втрати й Лемківщину. Вона за кількістю українського населення,
яке залишилося, була відкинута на початок 1930-х рр. Саме таку
демографічну ситуацію і зафіксували створені після визволення Польщі від
1

Там само. – С. 134.
Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 1999. – Т. 1: Матеріальна
культура. – С. 33; Чорний С. Українці в Євразії: Чисельність і розміщення за переписами 1897 –
1990 рр. – К., 2002. – С. 136.
3
Кубійович В. Українці в Генеральній губернії 1939 – 1941: Історія українського
Центрального Комітету. – Чикаго, 1975. – С. 21.
4
Чорний С. Українці в Євразії: Чисельність і розміщення за переписами 1897 – 1990 рр. –
К., 2002. – С. 135.
5
Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – Тернопіль, 1996. – С. 29.
2
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німецько-фашистських загарбників у березні–квітні 1945 р. на території
Лемківщини районні апарати Головного представника радянського уряду з
евакуації українського населення. Їх першочерговим завданням було
визначити кількість українського населення за повітами, яке підлягало
виселенню на підставі Угоди від 9 вересня 1944 р. Статистичні дані
районних представників радянського уряду з евакуації ґрунтувалися на
інформації, що подали війти та повітові старости, оскільки офіційний
перепис після війни був здійснений лише у лютому 1946 р. Остаточні
підрахунки здійснили вже наприкінці переселення при складанні звітів у
липні–серпні 1946 р. Результатами цих підрахунків стали наступні дані:

Назва повітів

Ліско
Горлицький
Новосончівський
Саноцький
Ясельський
Новоторзький
Кросненський
РАЗОМ

Кількіс
ть
населен
-ня у
повіті

Кількіс
ть
українців

% від
всього
населен
-ня
повіту

Евакуй
овано
українців

% від
всього
українського
населення

64656
–

45628
17316

70,5%
–

39505
15058

86,5%
86,9%

178174

25528

14,3%

20093

89574
91000
–
62515
–

44011
7650
1856
12415
154404

49,1%
8,4%
–
19,8%
–

41786
7270
1856
12321
137889

Залишилося
українськ
ого
населення, яке
підлягало
евакуації

Таблиця 2
Залишилося
українського
населення всього

267
2258

6123
2258

78,7%

2471

5435

94,9%
95%
–
99,2%
–

2225
406
–
94
7721

2225
406
–
94
16541

На адміністративно-територіальному фоні етнічна ідентифікація
українського населення була чітко виражена. Представники евакуаційної
комісії у звітах відзначали, що особливістю проживання лемківського
населення в межах певного повіту було розмежування на лемківські та
польські села, але поряд із ними існували мішані села. Зокрема, у
Сяноцькому повіті, де в загальному було 127 сіл,
співвідношення
українських і польських розподілилося як 35 до 23, решта сіл були
мішаними. А в Кросненському повіті з 111 сіл лише 13 були українськими,
12 – мішаними, решта 86 – польськими1. Через Сяноцьке райпредставництво
евакуйовувалося українське населення Бжозовського повіту, де українці
заселяли переважно три волості – Гачів, Грабовниця і Присипинці, тут було
зареєстровано 377 родин українців, у них 1267 осіб, решта волостей цього
повіту були польськими2.
Горлицький повіт адміністративно був поділений на 13 волостей, до яких
належало 85 населених пунктів. Ці села чітко розмежовувалися на лемківські
та польські. Українські господарства були розташовані в 41 селі, які
об’єднувалися в 6 волостях; 44 села з польськими мешканцями належали до
1
Пояснювальна записка до заключного звіту про роботу з евакуації українського населення
із Саноцького району // Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі
– ЦДАВОВ України), ф. 4959, оп. 1, спр. 44, арк. 123-124.
2
Там само, арк. 129.
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7 волостей1. Русинське та українське населення проживало в таких волостях,
як Ропа, Устя-Руське, Гладишів, Сенькова, Снитниця і Липинки. Всі ці
волості були розташовані в гірсько-лісистій місцевості району Карпат2.
Лісковський повіт поділявся на 12 волостей із центром у місті Ліско. До
кожної його волості належали від 8 до 12 сіл. У 1944 р. українського
населення в повіті нараховувалося 45 628 осіб, що становило 70,5% від
загальної кількості населення повіту3. За співвідношенням українського
населення до польського у Лісковському повіті було найбільше українців.
Новосяндецький повіт поділявся на 15 сільських і 5 міських волостей, у яких
об’єднувалося 185 населених пунктів, де українці мешкали тільки в сільській
місцевості.
Яслівський повіт був розділений адміністративно на 13 волостей, до
яких належало 151 село. Українське населення розселено в 4 волостях
південної, гірської частини повіту, ближче до кордону з Чехословаччиною.
Лише 22 села в цих волостях заселяли тільки українські родини. В інших
селах українців майже не було або вони перебували у значній меншості.
Південна частина повіту, де були розташовані згадані села з українським
населенням, характерна гірським рельєфом із незручними для обробітку
кам’янистими малопродуктивними землями. Тому українсько-русинське
населення, переважно розселене в цій місцевості, опинилось у більш
невигідному становищі, ніж жителі середньої та північної частин повіту4.
Слід зауважити, що за період польського панування лемки в усіх повітах
були переселені вглиб гір, тобто на гірші землі, тоді як на кращих землях
були поселені польські селяни.
Попри спільну соціальну специфіку лемківського населення кількісна
характеристика українського населення в масі мешканців у кожному з
повітів була різною і залежала від наближеності повітів до гірської
місцевості, де поляки не оселялися. В містах Сяноцького і Кросненського
повітів Сянок, Риманув, Буковсько, Кросно, Дукля та сільських населених
пунктах нараховувалося загалом до 152 089 жителів. Із них у Саноцькому
повіті – 89574 особи, у т. ч. поляків – 45 163, українців – 44011, інших
національностей – 400 осіб, а в Кросненському – 62 515 осіб, у т. ч. поляків
– 50 тис., українців – 12 415 осіб5.
На початок евакуації в Лісковському районі проживали 8988 українських
родин, із загальною кількістю 39772 особи, які підлягали евакуації. Мішані
родини при бажанні могли евакуйовуватись, але їх не вносили до реєстру як
1
Доповідна записка про організацію роботи з евакуації населення і політичній ситуації у
Горлицькому районі // ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 42, арк. 3-4.
2
Заключний звіт районного уповноваженого у Горлицькому районі за 1944–1946 рр. //
ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 52, арк. 9.
3
Пояснювальна записка до заключного звіту з евакуації українського населення з
Лісковського району в УРСР // ЦДАВОВ України, ф. 4959, спр. 44, арк. 55-56.
4
Пояснювальна записка до заключного звіту з евакуації українського населення на
території Яслівського повіту і коротка економічна характеристика // ЦДАВОВ України, ф. 4959,
оп. 1, спр. 66, арк. 3.
5
Пояснювальна записка до заключного звіту про роботу з евакуації українського населення
із Саноцького району // ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 44, арк. 123-124.

406

Україна – історія

осіб, котрі згідно з Люблінською угодою підлягають евакуації. З числа тих,
які підлягали евакуації в Україну, виїхали 8764 родини, із загальною
кількістю 39505 осіб. Таким чином, загальний відсоток евакуйованих щодо
числа українського населення в повіті становив 96,5% від кількості родин і
98, 5% від кількості осіб1. Максимальна кількість сімей – 4214 – виїхала в
Тернопільську область.
На початку евакуації в Новосяндецькому повіті проживало 23340
українців. Під час евакуації, що відбувалася з 5 квітня 1945 р. до 1 червня
1946 р., з Німеччини прибули солдати, демобілізовані з Червоної армії, і
додатково було виявлено 2188 осіб. Таким чином, загальна кількість
українського населення становила 25528 осіб (5074 родин). Протягом
зазначеного періоду з Новосяндецького повіту евакуйовано 17741 осoбу
(3868 сімей).
Із інших повітів через Новосяндецьке районне представництво
евакуйовано 2352 особи (686 сімей). Серед них найбільше з Новоторзького
повіту – 1856 осіб (479 сімей). Незначною кількістю евакуйованих українців
були представлені такі адміністративно-територіальні одиниці, як Більський
повіт – 19 сімей (36 осіб), із Сосновиці – 61 (161), Краківський повіт – 105
(242), Котовицький повіт – 20 (46)2. Разом у Новосяндецькому
евакуаційному представництві зафіксовано 4554 сім’ї (20093 осіб)
переселенців. Неевакуйованими залишилися 5435 осіб, у т. ч. 520 сімей. Із
залишених значна частина були одинаками, які повернулися з Червоної армії
та з робіт у Німеччині. Сім’ї останніх частково вже виїхали в УРСР, у т. ч.
змішаних українсько-польських сімей – 73, у них було 325 осіб – сім’ї, які
згідно з інструкцією про евакуацію не підлягали виселенню.
Українські родини, з огляду на примусовість виселення, прагнули цьому
запобігти, перечекати у небезпечних місцях. Так, серед зареєстрованих у
представництві з евакуації, які не виїхали, було 50 сімей (220 осіб), як таких,
котрі вибули у невідомому напрямі, а також таких, які переховуються в
лісах, – 190 осіб.
Лемківські родини додатковим джерелом існування мали прибутки
переважно від заробітчан, які працювали у різних країнах світу. Серед них
були такі, які отримували громадянство іноземних держав. Лише в
Новосяндецькому евакуаційному представництві документи про належність
їх до громадянства США надали 29 родин (109 осіб), згідно з цими
документами вони не підлягали виселенню на основі Люблінської угоди від
9 вересня 1944 р. З причин, що евакуаційна комісія визначила як низький
культурний рівень, національність не була визначена у 79 сім’ях (1100 осіб).
Ці сім’ї були також залишені в Польщі3.
1
Акт про закінчення роботи по евакуації українського населення із Лісковського району //
ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 56, арк. 1-4.
2
Акт про закінчення роботи з евакуації українського населення з Ново-Сончівського району
від 17 червня 1946 р. // ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 52, арк. 3-5.
3
Акт про закінчення роботи з евакуації українського населення з Новосончівського району
від 17 червня 1946 р. // ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 52, арк. 3-5; Протокол про
закінчення і результати евакуації українського, русинського, і білоруського населення по
Новосончівському району // ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 52, арк. 6-7 .
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У повітах, де українці підлягали евакуації, окремі з них переходили до іншої
релігійної конфесії – римо-католицької. Місцеві органи влади, а особливо римокатолицьке духовенство, широко розгорнули аґітацію серед українців щодо
прийняття католицизму. Під тиском такої пропаґанди українці переходили до
іншої конфесії, наприклад, усі українці села Королева-Руська – 58 сімей –
прийняли католицизм. Осіб, які прийняли цю віру, автоматично зараховували до
польської національності з огляду на те, що серед українців були випадки
відмови від переселення саме з цієї причини. Таких у Новосяндецькому повіті
виявилося 1020 осіб (74 сім’ї). Подібні випадки траплялись і в інших селах,
причиною чого було небажання виїжджати в радянську Україну.
Українців, які прийняли католицизм при перепису 1946 р., записували
поляками. Внаслідок цього у статистичних звітах, що подали до перепису
населення старости Новосяндецького і Новоторзького повітів, українців
нараховувалося 23340 осіб (5074 сім’ї). Згодом, при уточненні даних, старости
цих самих повітів подали іншу інформацію, базовану на даних проведеного в
лютому 1946 р. перепису населення. Таким чином, у цьому повіті виявилося
лише 4749 українських сімей, в яких було 22564 особи.
Як свідчать староства, за станом на 1937 р. у Яслівському повіті
нараховувалося 116500 жителів. За роки Другої світової війни їх кількість
зменшилася до 91000 осіб, у т. ч. 7650 українців. Таке зменшення населення в
повіті спричинене тим, що частина його була вивезена у Німеччину, а інша
частина переселилася, оскільки м. Ясло та більшість окраїн міста зруйнували
німецькі загарбники1. Таким чином, на початок евакуації в Ясловському повіті
нараховувалося 1762 родини українського населення, з загальною кількістю 7228
осіб, які підлягали евакуації. З цього числа виїхали в Україну 1760 родин (7217
осіб). Одночасно через Яслівське евакуаційне представництво з Тарновського
повіту переселено в Україну 20 сімей (53 особи)2.
Отже, на території Польщі лемківське населення мешкало в значній кількості
у Лісковському, Сяноцькому, Новосяндецькому, Горлицькому і Кросненському
повітах. Менше лемківських родин було в Ясельському і Новоторзькому повітах.
У кожному з цих повітів лемки проживали компактними групами переважно у
гірській місцевості, де польські родини не оселялися. За період існування ІІ Речі
Посполитої під тиском польських селян лемки переїжджали вглиб гір на
малородючі землі, тим самим етнічно українська територія звужувалася. Тому в
повітах відбувався поділ на польські та лемківські поселення. Остаточного удару
по лемківській територіальній спільноті було завдано під час впровадження
Люблінської угоди. Від березня 1945 р. до липня 1946 р. відбулося виселення
українців із повітів, які охоплювали територію Лемківщини в Польщі. Внаслідок
цього зазначені повіти втратили близько 138 тис. мешканців – 90,2%
лемківського етносу. Згадані події завдали непоправних збитків для
встановлення етнічноукраїнських територіальних меж, а також цілком
зруйнували культуру етносу, пов’язаного з особливими умовами проживання в
передгір’ї Карпат.
1
Пояснювальна записка до заключного звіту з евакуації українського населення на
території Яслівського повіту і коротка економічна характеристика // ЦДАВОВ України, ф. 4959,
оп. 1, спр. 66, арк. 3.
2
Акт про закінчення роботи з евакуації українського населення із Яслівського району від 6
серпня 1945 р. // ЦДАВОВ України, ф. 4959, оп. 1, спр. 66, арк. 1-2.
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Федотова О.О. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОНТЕНТ
ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ
ЗА ДРУКОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
В УСРР-УРСР
У статті досліджено стан наукової розробки питання цензури творів
друку радянського періоду у вітчизняній та зарубіжній історичній науці.
Означену тему автор розглядає за наступними підтемами: історіографія
історії Головліту; історіографія обмеження доступу до інформації та
створення спецсхову як однієї з його форм; історіографія ввозу зарубіжної
літератури; історіографія контролю за книготорговельною та музейною
сферами; історіографія нагляду за збереженням державної таємниці в
пресі; історіографія бібліотечних чисток.
Проблема цензури в Україні за часів радянської влади до сьогодні
залишається комплексно не розробленою. Завданням нашої розвідки є
з’ясування стану опрацювання даної проблеми в українській та зарубіжній
історіографії та висвітлення основних закономірностей і перспектив її
подальшого дослідження. Зважаючи на закритість даної теми, перші
публікації загального характеру побачили світ лише наприкінці 80-х рр.
ХХ ст. Так, у статті А.П.Шикмана вказувалося на тісний зв'язок між
органами Головліту та ДПУ в процесі здійснення контролю за
розповсюдженням творів друку, виданні правил, розпоряджень та інструкцій
з питань друку, складання списків забороненої літератури1.
Аналіз видань, повернутих із спецфондів, зробив В.Іщенко2. Питанням
розкриття надбань спецсховищ у вигляді “репресованих” творів присвятили
свій огляд О.Бригинець та О.Сопронюк3.
Однак треба відзначити, що всі статті даного етапу написані більш
публіцистами, ніж істориками, і тому відрізняються емоційністю викладу й
вузькістю фактичної бази.
Надалі почали з’являтися публікації українських істориків, у яких уже
бачимо намагання збагнути суть процесів і явищ, породжених тоталітарною
системою. Так, історичний екскурс діяльності Головліту надав у своїй
розвідці С.Білокінь, одним з перших зробивши спробу скласти перелік
проскрипційних списків та покажчиків4.
Використовуючи цікавий архівний матеріал з фондів ЦДАВО, до питання
про бібліотечні чистки 30-х рр. звернувся В.Погребняк5. Вчений відтворив
1

Шикман А.П. Презумпция разрешённости // Сов. библиография. – № 1. – С. 22-31.
Іщенко В. Що повернено із спецхранів // Соц. культура. – 1990. – № 8. – С. 18-19.
Бригинець О., Сопронюк О. Ланцюгова реакція … порожнечі?... [Про “репресовану” літ.] //
Ранок. – 1990. – № 7. – С. 4-6.
4
Білокінь С. На полицях спецфондів у різні роки // Слово і час. – 1990. – № 1. – С. 69-76.
5
Погребняк В. Репресовані книги // Соц. культура. – 1989. – № 9. – С. 8-9.
2
3
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загальну картину впливу “бібліотечних” походів на стан фондів друкованих
видань та їх очищення від “ідеологічно-невитриманої” літератури.
На межі 90-х рр. побачили світ праці, присвячені різним аспектам
культурного життя, що були позбавлені догматизму партійної ідеології, у
яких висловлювалися сміливі й неординарні судження, розглядалися
актуальні питання суспільно-політичного та культурного життя 20 – 30-х рр.
Це, скажімо, роботи Г.Касьянова, В.Даниленка, С.Кульчицького1. Згадані
дослідники, вивчаючи процеси утвердження сталінських методів
керівництва духовним життям суспільства, розглянули основні напрями
діяльності цензурно-контролюючих установ по відстеженню творів друку.
Автори цілком слушно вказали на тісний зв’язок органів КПУ з цензурними
підрозділами ДПУ у процесі боротьби за “ідеологічну одноманітність”2.
Особливої уваги заслуговують роботи Ю.Шаповала, у яких учений часто
по-новому висвітлив добре відомі й водночас викривлені та спотворені
сторінки української історії, дослідив ті аспекти проблеми, які
безпосередньо стосуються вказаної теми, показав впровадження
комуністичної цензури в сферу культури3.
С.Білокінь детально розкрив механізм проведення масового терору як
засобу державного управління в СРСР, у тому числі в Україні. Його праця
допомогла прослідкувати зміцнення тоталітарної системи в різних
соціальних та професійних сферах суспільства, зокрема, в культурі 1920–
1930-х рр.4
Зі спеціальних досліджень, що безпосередньо торкаються означеної теми,
необхідно виділити розвідку з історії цензури І.Кравченка5, публікацію з
питання розробки проблем української бібліографії в умовах політичної
цензури 60-х – І пол. 80-х рр. О.Бажана6, статті, присвячені забороні
друкованого слова, побудовані на матеріалах роботи НКВС – ДПУ
В.Ченцова7.

1
Касьянов Г. В., Даниленко В. М. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті рр.). – К.,
1991. – 96 с.; Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х – 1930-х років: соціальний портрет та
історична доля. – К.; Едмонтон, 1992. – 176 с.
2
Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки / В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький;
Ред. С.О. Васильченко. – К.: Либідь, 1991. – 344 с.
3
Шаповал Ю. Людина і система: Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні. – К.:
ККДНК, 1994. – 271 с.; Шаповал Ю. Мороз перед “відлигою” // Історія України: нове бачення:
У 2 т. – К.: Україна, 1995. – Т. 2. – С. 329-362.
4
Білокінь С. Більшовизм: механіка тотального винищення населення // Сучасність. – 1998. –
Ч. 4. – С. 58-89; Ч. 5. – С. 71-95; Білокінь С. Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ
НКВД // Розбудова держави. – 1992. – Ч. 6. – С. 29-37; Білокінь С. Масовий терор як засіб
державного управління в СРСР (1917 – 1941 рр.). – К.: Київ. наук. т-во ім. П.Могили, 1999. –
Т. 1: Джерелознавче дослідження. – 448 с.
5
Кравченко І. З історії цензури // Київська старовина. – 1992. – № 4. – С. 56-59.
6
Бажан О. Розробка проблем української бібліографії в умовах політичної цензури 60-х –
І пол. 80-х рр. // Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні: Тези наук.-практ. конф. – К:
Ін-т укр. археографії та джерелознавства АН України; ДІБ України, 1994. – С. 8-10.
7
Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / Під ред. П.Т. Тронька. –
К., 2000. – 482 с.; Ченцов В. Табу – на думку, заборона – на слово: За матеріалами роботи
політконтролю НК-ДПУ // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1994. – № 1. – С. 12-22.
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Огляд цензурного контролю за українською художньою літературою
протягом ХХ ст. із залученням архівних документів надав знаний
український вчений О.Мишанич, прослідкувавши цей напрям діяльності
Головліту впродовж радянського періоду1.
Особлива роль у справі дослідження історії радянської цензури та її
становлення в Україні належить В.Барану, котрий у ряді ґрунтовних праць
зміг не тільки висвітлити післявоєнний період її розвитку, розкрити
структуру політичної системи контролю за духовним життям суспільства, а
й проаналізувати навіть кадровий склад цензорського потенціалу2.
Спираючись на цікаві джерела з фондів України та Російської Федерації,
вчений визначив місце політичної цензури в системі тоталітаризму.
Значний за обсягом фактичний матеріал з проблеми тоталітаризації
культурної сфери суспільства дають дослідження, присвячені розвитку
української культури та окремим її напрямам: літературі, музиці, театру.
Особливо треба відзначити навчальний посібник за редакцією А.Бичка, у
якому вперше в українській історії надано аргументоване визначення
поняття “тоталітарна культура”, перераховані її основні ознаки3. До
осмислення тоталітарної культури звернувся також М.Борисенко4. Згадані
дослідники у своїх роботах безпосередньо торкаються питання цензурного
впливу на сферу культурного життя в радянській Україні.
Історіографію проблеми тоталітаризації й цензурування духовних
надбань українського народу протягом 20–30-х рр. доповнюють
дисертаційні дослідження В.Очеретянка, О.Тарапон, І.Автушенко5.
Зокрема необхідно більш детально зупинитися на творчому доробку
В.Очеретянка у висвітленні цензури друкованих видань вказаного періоду.
Вчений поступово відтворив основні тенденції встановлення партійнодержавного контролю над виданням, розповсюдженням та використанням
1
Мишанич О. Українська література під забороною // Літературна Україна. – 1994. –
18 серпня.
2
Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – К.:
Альтернативи, 1999. – 304 с.: іл. (Україна крізь віки, т. 13); Баран В.К. Україна після Сталіна:
Нарис історії 53–85 рр. – Львів, 1992. – 243 с.; Баран В.К. Україна 1950 – 1960-х рр.: еволюція
тоталітарної системи: Автореф. дис. … докт. іст. наук: 07.00.01 / Ін-т українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1997. – 46 с.; Баран В.К. Україна у 1950 – 1980-х рр.:
еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1995. – С. 252-265; Баран В. Цензура в системі
тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117.
3
Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій / Під ред. А.К. Бичка та ін. –
К., 1992. – 412 с.
4
Борисенко М.В. До проблеми осмислення тоталітарної культури // Етнічна історія народів
Європи: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 10. – С. 30-33; Борисенко М.В. Літературні організації
в суспільно-політичному житті України (1920 – 1932 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук:
07.00.01 / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 27 с.
5
Очеретянко В.І. Обмеження інтелектуальної свободи як один із засобів формування і
функціонування тоталітарної системи в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст.
наук: 07.00.01 / Харк. держ. ун-т. – Харків, 1999. – 19 с.; Тарапон О.А. Становище та діяльність
літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації 1923 – поч. 1930-х рр.:
Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2001. – 20 с.; Автушенко І.Б. Тоталітаризація
культурної сфери суспільного життя в УРСР (20–30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. іст.
наук: 07.00.01 / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – 20 с.
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творів друку, а також розглянув форми і методи обмеження інтелектуальної
свободи в підрадянській Україні протягом 20–30-х рр.1
Розглядаючи вказану тематику за історичними періодами становлення та
розвитку комуністичної цензури, необхідно прослідкувати ступінь її
розробленості за хронологією. Так, цензура друку 1917 – кінця 30-х рр.
ХХ ст. найбільш висвітлена в роботах С.Кульчицького, В.Даниленка,
Г.Касьянова, В.Ченцова, С.Білоконя, В.Очеретянка, Ю.Шаповала.
Абсолютно невивченим залишається дане питання періоду Великої
Вітчизняної війни. Післявоєнна діяльність цензорських установ по контролю
за друкованими виданнями загалом аналізується в працях В.Барана,
Ю.Шаповала2. Однак історія цензури на етапі 70–80-х рр. і цензура друку не
відображені в українській історичній науці. Поодинокі публікації та наведені
в них розпорошені факти не в змозі відтворити реконструктивну картину
діяльності партійно-державних і цензорських установ по обмеженню
духовних надбань українського народу.
Істотний внесок у дослідження радянської цензури зробили також
історики видавничої справи М.Тимошик, котрий у своїх публікаціях розкрив
напрям роботи Головліту УСРР – УРСР по контролю матеріалів,
підготовлених до друку3 та Я.Ісаєвич, творчим здобутком якого стало
висвітлення головних тенденцій здійснення цензурної політики у
книговидавничій сфері протягом радянського періоду4.
На деяких аспектах діяльності цензорських установ зупинився й
І.Малишевський, зробивши спробу охарактеризувати цензуру в тоталітарні
часи5.
До вивчення передумов становлення системи радянської цензури
звернувся також у своїй розвідці О.Рибалка1. Віднайдення в фонді ЦДАВО
1
Очеретянко В. Загратовані книги. Встановлення партійно–державного контролю над
виданням, розповсюдженням та використанням літератури в Україні у 20 – 30-ті роки // З
архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1999. – № 1/2. – С. 128-141; Очеретянко В. Політична
цензура в системі контролю за особистістю та суспільством: До 80-річчя створення радянської
цензури // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 70-79.
2
Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – К.:
Альтернативи, 1999. – 304 с.: іл. (Україна крізь віки, т. 13).; Баран В.К. Україна після Сталіна:
Нарис історії 53 – 85 рр. – Львів, 1992. – 243 с.; Баран В.К. Україна у 1950 – 1980-х рр.:
еволюція тоталітарної системи – Львів, 1995. – С. 252-265; Баран В.К. Цензура в системі
тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117; Шаповал Ю. Комуністична цензура в
Україні: штрихи до портрета // Бахмутський шлях. – 2001. – № 1-2. – С. 84-110; Шаповал Ю.
“На окнах – решётки, на идеях – решётки” // День. – 2003. – № 148. – 23 августа.
3
Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920-1990): ідеологічний та
творчий аспекти // Вісник Книжкової палати. – К., 2003. – № 9. – С. 32-35; № 10. – С. 35-38;
Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920–1990): організаційний аспект
// Вісник Книжкової палати. – К., 2004. – № 2. – С. 40-45; Тимошик М. Її величність – книга.
Історія видавничої справи Київського університету. 1834–1999 / Передм. В. Скопенка. – К.:
Наша культура і наука, 1999. – 308 с.: іл.; Тимошик М. Українська журналістика в лещатах
московської цензури // Пам'ять століть. – 1997. – № 2. – С. 114-117.
4
Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996. – 336 с.; Ісаєвич Я.
Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів: Ін-т українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с.
5
Малишевський І. Монолог над могилою Головліту [Цензура в тоталітарні часи] // Урок
української. – 2000. – № 10. – С. 6-11.
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України проекту постанови 1919 р. про створення Народного комісаріату
цензури стало приводом для проведення вказаного дослідження.
Наприкінці 90-х рр. з’явилося кілька статей, у яких розглядається
співвідношення літератури і влади, створення цензорського апарату в
Україні в 20-х рр. Це, перш за все, статті В.Масненка, В.Кізюн,
Г.Перепелиці2.
Іншу групу публікацій складають роботи, присвячені питанням
бібліотечної цензури 20 – 30-х рр. Особливо заслуговує на увагу змістовна
монографія Л.Дубровіної та О.Онищенка з історії Національної бібліотеки
України ім. В.І.Вернадського за період 1918–1941 рр.3 Шляхом
використання широкого кола архівних джерел, автори досліджують такі
проблемні аспекти, як: перші, відомі в історії вилучення білогвардійської
літератури, що поклали початок організації спецфондів; методичні засади
функціонування фондів заборонених видань; їх кількісний та якісний склад
тощо. Тему контролю за бібліотечними фондами продовжують також
розвідка Н.Ашаренкової4, а також статті та дисертаційне дослідження
О.Каракоз5.
Серед праць культурологічного характеру, виданих наприкінці минулого
століття, що відбивають поступову ідеологізацію бібліотечної справи
протягом 20 – 30-х рр., варто виділити роботу Л.Новохатька, у якій
розглядається негативний вплив бібліотечних “чисток” і вилучень творів на
загальний стан бібліотечного фонду республіки6.
Для більш глибокого розуміння окресленої тематики вважаємо за
потрібне проаналізувати її історіографію за наступними підтемами:
1) історіографія історії Головліту;
2) історіографія обмеження доступу до інформації та створення
спецсхову як однієї з його форм;
3) історіографія ввозу зарубіжної літератури.
4) історіографія контролю за книготорговельною та музейною сферами.
5) історіографія контролю за збереженням державної таємниці в пресі.
1
Рибалка О. “Право свободно мыслить допустимо в известных рамках…” (Причинок до
історії цензури в Україні) // Пам’ятки України: історія та культура. – 2001. – № 1-2. – С. 80-83.
2
Масненко В. Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інституції, репресивна
політика // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 81-90; Кізюн В., Перепелиця Г. Головліт – один з
найважніших чинників посилення партійно – державної цензури в Україні в 20-ті рр. // Наукові
записки з історії України: Зб. ст. – Кіровоград, 1996. – Вип. 5. – С. 61-68.
3
Дубровіна Л.А., Онищенко О.С. Історія Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського 1918–1941. – К.: НБУВ, 1998. – 335 с.
4
Ашаренкова Н.Г. Вплив цензури на діяльність публічних бібліотек України (20 – 30 рр.
ХХ ст.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 93-101.
5
Каракоз О. Витоки бібліотечної цензури на Україні // Вісник Книжкової палати. – 2003. –
№ 5. – С. 33-37; Каракоз О. Формування методів бібліотечної цензури // Праці Національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 3. – С. 6067; Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву (1917 –
1939 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08 / КНУКІМ. – К., 2006. – 21 с.
6
Новохатько Л.М. Національний аспект доктрини “соціалістичної революції” (Спроба
історико-теоретичного переосмислення). – К.: Ін-т історії України НАН України, 1997. – 109, [1]
с.; Новохатько Л.М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в
контексті національної політики (20–30-ті рр. ХХ ст.). – К.: Стилос, 1998. – 320 с.
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6) історіографія бібліотечних чисток.
Спочатку розглянемо історіографію історії Головліту. Перебудова
відкрила доступ до раніше закритих архівів не тільки вітчизняним, а й
західним ученим. У 1992 р. у Шотландії з’явилася стаття американського
історика М.Фокса про Головліт і цензуру в період НЕПу, у якій автор
розглянув структуру цензурної системи, контролюючої сферу друкованого
слова, діяльність Головліту, Головреперткому і принципи ідеологічного
контролю1.
Відрізняються ґрунтовним аналізом і фактичним матеріалом побудовані
на опублікованому матеріалі статті вченого з Глазго Мартина Дьюхірста,
котрі побачили світ за останні роки2. В одній зі своїх робіт він показав, що
цензура в СРСР виникла не в 1922 р., а з моменту політичного перевороту 25
жовтня 1917 р.
Українська історична наука також поповнилася рядом праць з історії
Головліту. Так, одними з перших до вивчення вказаного питання звернулися
Г.Касьянов, В.Даниленко, С.Кульчицький, котрі висвітлили процес
організації діяльності органів цензури протягом 20-х рр.3 Як справедливо
підкреслили дослідники, становлення Головліту відбувалося під
безпосереднім централізованим керівництвом компартії та в тісному
співробітництві з ДПУ. Саме такий цензурний тандем зобов’язаний був
забезпечити “ідеологічну одноманітність” в усіх сферах культурного життя,
у тому числі й у сфері друкованої продукції.
На зв’язок у роботі Головліту та апарату Політконтролю в ході нагляду за
творами друку вказував також В.Ченцов4.
Специфіку формування системи політичної цензури в Україні розкрив у
своїх публікаціях В.Очеретянко, простеживши загальні тенденції її еволюції
починаючи з періоду існування Російської імперії5. Спираючись на архівні
джерела, автор змалював характерні риси радянської цензурної системи.
Ввівши в науковий обіг ряд регламентуючих документів, він проаналізував
діяльність Головліту з видання, використання та розповсюдження творів у
20–30-х рр.
Значним досягненням у розробці вказаної проблеми стали наукові
розвідки В.Барана, котрий детально охарактеризував такі напрями роботи
1
Зеленов М.В. Аппарат ЦК ВКП(б) – ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы.–
Нижний Новгород, 2000. – С. 23-29.
2
Chadler G. Libraries, Documentation and Bibliography in the USSR 1917–1971 / Survey and
Critical Analysis of Soviet Studies 1967 – 1971. – N.-Y., 1972; Dewhirst M., Farrell R. The Soviet
Censorship. Metuchen. – New-Jersey, 1973. – P. 2.
3
Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки / В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький;
Ред. С.О. Васильченко. – К.: Либідь, 1991. – 344 с.
4
Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / Під ред. П.Т. Тронька. –
К., 2000. – 482 с.; Ченцов В. Табу – на думку, заборона – на слово: За матеріалами роботи
політконтролю НК-ДПУ // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1994. – № 1. – С. 12-22.
5
Очеретянко В. Загратовані книги. Встановлення партійно-державного контролю над
виданням, розповсюдженням та використанням літератури в Україні у 20–30-ті роки // З архівів
ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1999. – № 1/2. – С. 128-141; Очеретянко В. Політична цензура в
системі контролю за особистістю та суспільством: До 80-річчя створення радянської цензури //
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 70-79.
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Головліту УРСР з 1945 до 80-х рр., як: контроль за бібліотечною й
книготорговельною мережами, ввіз зарубіжної літератури з-за кордону,
збереження державної таємниці в пресі1. Автор розкрив, зокрема, деякі
аспекти діяльності відомства по відстеженню букіністики та трофейних
видань у післявоєнну добу. Варто вказати на те, що В.Баран розглядав і
форми цензури. Так, суттєву увагу приділено бібліотечним чисткам та їх
наслідкам, а також спецфондам. Причому дослідник торкається питання
складу останніх на основі кількісних і якісних характеристик.
Помітною подією у вітчизняній історіографії можна назвати появу
публікацій Ю.Шаповала, присвячених різним аспектам даної теми2.
Необхідно підкреслити безпосередній внесок його в розробку теоретикометодологічних засад дослідження комуністичної цензури, а саме:
конкретизація видів контролю (попередній та наступний), визначення
завдань та функцій цензури, виділення в її історії характерних етапів і
періодів. Використовуючи широку джерельну базу, подається загальна
картина функціонування контролюючих установ протягом 20–80-х рр.
ХХ ст. Досить ретельно вчений аналізує основні напрямки роботи Головліту,
показує ієрархічність системи радянської цензури.
Згадану тематику також певним чином доповнює стаття по цензурі
художніх творів доктора філологічних наук О.Мишанича, у якій поданий
огляд діяльності Головліту в означеному напрямку до 1990 р., тобто до
останнього моменту існування цензорських інститутів3.
Вкажемо також і на оригінальні наукові розвідки професора Київського
університету імені Тараса Шевченка М.Тимошика, у яких робота цензурного
відомства аналізується з позицій нагляду за видавничою сферою. Автор
прослідкував основні закономірності щодо реалізації Головлітом
традиційних функцій попереднього цензурування матеріалів, підготовлених
до друку, а також контролю за видавництвами та видавничими організаціями
впродовж радянського періоду4.
Варто звернутися також до історіографії теми на пострадянському
просторі. Так, у Росії з’явилися деякі монографії узагальнюючого характеру,

1
Баран В.К. Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117;
Баран В.К. Україна у 1950–1980-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1995. – С. 252265.
2
Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета // Бахмутський шлях. –
2001. – № 1-2. – С. 84-110.; Шаповал Ю. “На окнах – решётки, на идеях – решётки” // День. –
2003. – № 148 – 23 августа; Шаповал Ю.І. Терор за планом: Як виконувався сценарій
сталінських репресій // Газета 24. – 2007. – 9 серпня. – С. 9; Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття:
Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Ґенеза, 2001. – С. 186.
3
Мишанич О. Українська література під забороною // Літературна Україна. – 1994. –
18 серпня.
4
Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920-1990): ідеологічний та
творчий аспекти // Вісник Книжкової палати. – К., 2003. – № 9. – С. 32-35; № 10. – С. 35-38;
Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920-1990): організаційний аспект
// Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 2. – С. 40–45; Тимошик М. Її величність – книга. Історія
видавничої справи Київського університету. 1834–1999 / Передм. В. Скопенка. – К.: Наша
культура і наука, 1999. – 308 с.: іл.

415

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

як, скажімо, книга Г.Єрмолаєва “Цензура радянської літератури в 1917–
1991 рр.” присвячена досить вузькому аспекту1.
Активне вивчення історії Головліту розпочалося після падіння органів
централізованої цензури й відкриття їх архівів. Перший загальний огляд
діяльності Головліту надала московський історик А.Горчева2. В основу її
статті лягли циркуляри Головліту з фондів ДАРФ.
У 1993 р. побачили світ документальні публікації й статті російського
дослідника А.Блюма на підставі матеріалів фонду П.Лебедєва-Полянського
(Архів РАН) й Ленінградського губліту (АЛМ, СПб.). Він розглянув
діяльність приватних видавництв і позицію Головліту щодо них,
обнародував матеріали листування начальника Головліту з наркомом освіти,
а також підготував монографію, у котрій надав огляд цензурної політики по
відношенню до художньої літератури в 20-х рр. У 1994–1997 рр. А.Блюм
вивчав такого напрямку роботи Головліту, як контроль єврейської
літератури й друкованих видань мовою іврит, що знайшло практичне
втілення у монографії “Єврейське питання під радянською цензурою 1917 –
1991”, у якій матеріал 20–30-х рр. викладений не тільки за свідченням
мемуаристів, а й за документами Управління агітації та пропаганди ЦК,
Окремого сектору Ленінградського обкому, фондів Головліту3.
Відсутність більш-менш достовірних відомостей про історію цензурних
органів у 1917–1922 рр. звернула увагу російського дослідника Г.Жиркова.
На підставі опублікованих документів він спробував насамперед
відокремити військову цензуру, цензуру на місцях і цензуру, впроваджувану
центральними органами влади та управління4.
У середині 90-х рр. вивчення архівних фондів у країнах СНД стало
проходити більш активно.
Російська дослідниця Т.Горяєва на підставі використання не тільки
матеріалів бібліотеки Головліту, а також його основного фонду, створила
насичений документами огляд діяльності відомства. Етапи розвитку
Головліту визначені автором користуючись історією розвитку радянського
цензурного законодавства5. 1997 р. під керівництвом згаданої дослідниці
вийшов збірник архівних матеріалів “Історія радянської політичної
цензури”, у якому були опубліковані не тільки джерела з фонду Головліту, а

1
Dewhirst M. Soviet Socialist Realism and the Soviet Censorship System // Critical Studies. –
1996. – P. 23-29.
2
Горчева А.Ю. Главлит, становление советской тотальной цензуры // Вестник Московского
государственного университета. – Сер. 10. Журналистика. – М., 1992. – № 2. – С. 32-40.
3
Блюм А.В. Запрещённые книги русских писателей и литературоведов. 1917 – 1991. Индекс
советской цензуры с комментариями. – СПб., 2003; Блюм А.В. Советская цензура в эпоху
тотального террора. 1929 – 1953. – СПб., 2000. – 312 с.
4
Жирков Г.В. История советской цензуры: материалы к лекционному курсу по истории
журналистики России ХХ века, спецкурсам, спецсеминарам по истории цензуры. – СПб., 1994.
– С. 12, 19; Жирков Г.В. История цензуры в России ХІХ-ХХ вв.: Учеб. пособие для студ. вузов. –
М.: Аспект Пресс, 2001. – 368 с.
5
Горяева Т.М. Советская политическая цензура (История, деятельность, структура) //
Исключить всякие упоминания … Очерки истории советской цензуры. – Минск; М., 1995. –
С. 13-64.
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й архівних установ: АЛМ СПб., АДРФ, ДАРФ тощо . До праці включені не
тільки нормативні та виконавчі матеріали партії і держави, а й редакційновидавничих структур. Всі вміщені у збірнику джерела розподіляються на три
умовних розділи: директивні документи (у тому числі накази й листи
Головліту), матеріали державного цензурного апарату, листування установ
культури з цензурними органами (у тому числі, накази та циркуляри
Головліту). Цінність даної книги значно знижується через відсутність
диференціації матеріалу в межах кожного розділу, а також відірваність
документальної бази від конкретного розгляду етапів розвитку цензури і
цензорських структур.
Хронологічний принцип розміщення джерел застосований у книзі
А.Блюма “Цензура в СРСР. Документи 1917–1991”2. Широка джерелознавча
база, репрезентована збірником, розкриває проблему взаємовідносин
Головліту з ЦК ВКП(б) – КПРС.
В останні роки все більше уваги приділяється цензурі післявоєнного
періоду.
Наприкінці 90-х рр. російська історіографія поповнилася рядом
узагальнюючих робіт і реконструктивних досліджень на базі освоєння
архівних фондів. До них необхідно віднести проект Т.Горяєвої, у якому
вивчається культурна політика більшовицької партії в 1917 – 1940 рр.3 та її
докторська дисертація. Другою подією стала монографія А.Блюма, у якій він
розглянув не тільки кадровий та організаційний аспект діяльності Головліту
(в його зв’язку з апаратом ЦК), а й чистку бібліотек та поповнення
спецфондів, попередню й наступну цензуру в 1929 – 1953 рр.4
У ІІ пол. 90-х рр. вийшли також праці з історії Головліту М.Зеленова, у
яких дослідник звернувся до ґрунтовного аналізу діяльності органів цензури
протягом 1917 – кінця 30-х рр.5.
Слід відзначити також, що 27 червня 2007 р. у Росії у Нижньому
Новгороді відбулася наукова конференція, присвячена 85-річчю створення
Головліту, у роботі якої взяли участь ряд дослідників з Санкт-Петербурга,
Архангельська тощо. Так, з доповіддю на тему “Головліт, Раднарком та ЦК
ВКП(б) у 1935–1938 роках: парадокси взаємовідносин” виступив М.Зеленов.
1

Іщенко В. Що повернено із “спецхранів” // Соц. культура. – 1990. – № 8. – С. 18-19.
Подкур Р. Інформаційно-аналітична робота як один з напрямків діяльності спецслужб у 20
– 30-х рр. // З арх. ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – К., 1998. – № 1/2. – С. 342-357.
3
Горяева Т.М. Развитие форм и методов моделирования в архивно-источниковедческих
исследованиях истории культурной политики 1917–1940 гг. // Архивоведение и
источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе:
Доклады и тезисы выступлений на третьей Всероссийской конф. 25 – 26 февраля 1999 г. – М.,
1999. – С. 143-150.
4
Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929 – 1953. – СПб., 2000. –
312 с.
5
Зеленов М.В. Аппарат ЦК ВКП(б) – ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы. –
Нижний Новгород, 2000. – 540 с.; Зеленов М.В. К истории первоначального этапа становлення
спецхрана в главной библиотеке Советской России (1920 – 30-е годы) // Solanus. International
Journal for Russian and East European Bibliographic Library. Publishing Studies. New Series. –
London, 1998. – Vol. 12. – P. 57–76; Зеленов М.В. Спецхран и историческая наука в СССР в
1920–30-е годы // Отечественная история. – 2000. – № 2. – С. 48-53.
2
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Проблема ієрархії доступу до бібліотечних книг стала предметом розгляду
відомого дослідника А.Блюма. Про окремі аспекти діяльності цензурного
відомства доповів також останній начальник Управління Горьківського
Облліту в 1976 – 1991 рр. К.Масягін.
Загалом можливим є виділити загальні риси історіографії питання. В
роботах як вітчизняних, так і зарубіжних авторів існують суттєві прогалини
у сфері залучення архівного матеріалу. Слід звернути увагу на той факт, що
документи Головліту залишаються дослідженими лише частково. Джерела
20 – 30-х рр. дослідити неможливо через їх відсутність, оскільки (за
офіційною версією) вони були втрачені під час евакуації, а (за неофіційною)
– цілеспрямовано знищені органами контролю й НКВС. Проте й доступні
матеріали післявоєнного періоду по-справжньому не досліджені й не введені
у науковий обіг. Навіть документи партійного походження з нещодавно
розсекречених фондів належним чином невивчені. У працях сучасних
авторів відсутнє комплексне використання партійних і державних джерел
для аналізу цензурної політики. Обмеженість фактичної бази знижує
достовірність розуміння викладених фактів, а також не дає змоги
реконструювати об’єктивну історичну картину.
Саме тому залучення максимально широкого кола джерел для вирішення
питань історії цензури залишається до цих пір досить актуальним завданням.
Зокрема, невивчена роль лідерів Головліту, інших цензурних органів, а
також членів Політбюро, Оргбюро й Секретаріату ЦК у проведенні й
формуванні цензурної політики. Діяльність Головліту досить часто
зводиться лише до попереднього перегляду рукописів й наступного
контролю опублікованого тексту, а такі глобальні напрями його роботи, як
чистка бібліотек, формування спецсховів (спецфондів), регулювання ввозу
зарубіжних видань; контроль трофейної літератури, букіністики та музейних
фондів, збереження державної таємниці в пресі, майже не висвітлені
(виняток становлять комплексні роботи В.Барана, Ю.Шаповала). Практично
нез’ясованою залишається проблема спеціалізації (спрямованості) цензури
на окремих етапах розвитку Головліту й партійної політики. Суть питання –
не у з’ясуванні подробиць гонінь на окремих авторів, а в показі впливу
компартії через органи Головліту на формування суспільної свідомості через
обмеження творів друку.
Вивчаючи цензуру творів друку радянського періоду, логічним є
розглянути історіографію обмеження доступу до інформації та створення
спецсхову як однієї з його форм.
Система обмеження доступу до тієї чи іншої літератури, режим
спецсховів частково розглядалися як в українській, так і в західній
історіографії. В американській та англійській історіографії вивчалися не
тільки конкретні факти закритого доступу до тієї чи іншої інформації, а й
система доступу, що склалася в США та Великій Британії1. В роботах
іноземних авторів до останнього часу практично не згадувалося про
1
Сensorship Libraries and the Law. Compiled and with an introduction by Haig Bosmajian / Univ.
of Washington. – N.-Y., 1983.
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організацію в СРСР системи обмеженого доступу до інформації, оскільки всі
ці роботи спиралися на опубліковану в СРСР літературу1.
Звернення до історії не тільки відкритого, а й закритого доступу почалося
лише під час горбачовської перебудови. На Заході з’явилися дослідження й
повідомлення про відкриття доступу до книжкових надбань. Можна вказати
на книгу В.Тремля, у якій проблема доступу до інформації також
досліджується в зв’язку з системою ідеологічного контролю в СРСР2. Але
історії радянського спецсхову на Заході написано не було. Причини цього
лежать на поверхні – відсутність відкритих даних про цю форму обмеження
доступу до інформації.
З відомих причин (цензура, скажімо) статей з історії спецсхову в
радянських бібліотеках не було до початку перебудови. І це зрозуміло, бо
тільки гласність змогла скасувати деякі табу.
Першим нарисом з історії спецсховів можна вважати публікацію
А.Шикмана3, що побачила світ 1988 р. Автор реалізував спробу з’ясувати
дату виникнення спеціальних фондів (наводилися 1921, 1923 та 1925 рр.) та
висвітлити ініціаторів їх створення.
М.Д.Голубовський, котрий відгукнувся на цю статтю, більш детально
проаналізував зв’язки спецсхову з Головлітом, засудив реакційний характер
системи обмеження доступу до творів друку й зупинився на проблемі долі
книг із грифом “для службового користування”4. Спецкор журналу
“Бібліотекар” В.Корнєєв спробував на матеріалі спецсхову Башкирської
республіканської наукової універсальної бібліотеки описати склад цього
фонду й розповісти про проблеми з його відкриттям5. Окрему емоційну,
більш публіцистичну версію історії спецсхову та його впливу на
інтелігенцію й літературу створив С.Джимбінов6.
Подібні публікації побачили світ і в Україні. Так, проблемі повернення зі
спецфондів до фондів відкритого користування заборонених раніше творів
друку та їх загальному огляду присвятили свої публіцистичні есе В.Іщенко,
О.Бригинець, О.Сопронюк7.
Надалі ряду загальних питань стосовно історії організації спецсховів,
законодавчої бази щодо їх функціонування й специфіки роботи торкнувся
С.Білокінь8.
1
Slon E. History of opens Access to Library collection in the Soviet Union 1714 – 1959 / Ed. by
Donalds G.Robbins. – Ithaca; N.-Y., 1972.; Chadler G. Libraries, Documentation and Bibliography in
the USSR 1917 – 1971 / Survey and Critical Analysis of Soviet Studies 1967 – 1971. – N.-Y., 1972.
2
Treml V.G. Censorship, Access, and Influence: Western Sovi-etology in the Soviet Union /
University of California. – California, 1999. – 249 s.; Treml V.G. Censorship, Access, and Influence:
Western Sovi-etology in the Soviet Union / University of California. – California, 1999. – 249 s.
3
Шикман А.П. “Презумпция разрешённости” // Сов. библиография. – № 1. – С. 22–31.
4
Голубовский М.Д. На пути к дневному свету // Сов. библиография . – 1989. – № 4. – С. 10.
5
Коротка історія цензури / Пер. Я.Чайковського // Галицький кореспондент. – № 22. –
1 червня.
6
Джимбинов С. Эпитафия спецхрану // Новый мир. – 1990. – № 5. – С. 243-252.
7
Історія української літератури: Підруч. у 2-х кн. / За ред. В.Г. Донченка. – К., 1998. – Кн. 1:
Перша половина ХХ ст.: 387 с.; Бригинець О., Сопронюк О. Ланцюгова реакція … порожнечі?...:
[Про “репресовану” літ.] // Ранок. – 1990. – № 7. – С. 4-6.
8
Білокінь С. На полицях спецфондів у різні роки // Слово і час. – 1990. – № 1. – С. 69-76.
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У монографії Г.Касьянова, В.Даниленка, С.Кульчицького було визначено
рік відліку існування спеціальних фондів бібліотек1.
Вагомий внесок у справу вивчення становлення спецфондів в Україні
зробили Л.Дубровіна, О.Онищенко. Присвятивши ґрунтовну наукову
розвідку історії Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського періоду
1918 – 1941 рр., автори безпосередньо звернулися до розгляду директивних
матеріалів (інструкцій, наказів, постанов РНК), що регламентували процес
створення й розгортання діяльності спецсховів. Дослідники, використавши
джерела з фондів Архіву НБУВ, змогли надати відомості про склад
бібліотечних спецфондів, відобразити основні закономірності організації
спецсховів у системі наукових книгозбірень та розкрити напрями роботи
таємного відділу в структурі НБУВ2.
Ретельному аналізу документів, що поклали початок бібліотечним
спецфондам, приділив увагу В.Очеретянко. Він висвітлив також окремі
аспекти режиму функціонування спецсховів протягом 20–30-х рр.3
Загальна інформація з приводу формування бібліотечних спецфондів в
Україні трапляється в публікаціях Ю.Шаповала4.
Питання еволюції спецфондів періоду 1945 – 80-х рр. досліджувалися в
працях В.Барана. Так, використавши величезний фактичний матеріал,
учений надає статистичні відомості щодо кількісного та якісного складу
спецсховів на різних етапах цього розвитку5.
Стосовно історіографії питання в країнах СНД, зазначимо, що в
Російській Федерації після конференцій “Свобода наукової інформації та
збереження державної таємниці” (1991) і “Цензура в царській Росії й
Радянському Союзі” (1993) з’явилися публікації з історії спецсховів,
написані, власне, працівниками цієї системи. В першому огляді,
викладеному завідувачкою відділу спеціального зберігання в ДПБ ім.
Салтикова-Щедріна С.Варламовою, йшлося про проблеми бібліотек і

1
Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті рр.). – К., 1991.
– 96 с.
2
Дубровіна Л.А., Онищенко О.С. Історія Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського 1918–1941. – К.: НБУВ, 1998. – 335 с.
3
Очеретянко В.І. Загратована думка [Етапи, форми і методи обмеження інтелектуальної
свободи в Україні]. – К.: Рідний Край, 2000. – 150 с.; Очеретянко В. Загратовані книги.
Встановлення партійно-державного контролю над виданням, розповсюдженням та
використанням літератури в Україні у 20–30-ті роки // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К.,
1999. – № 1/2. – С. 128-141; Очеретянко В.І. Обмеження інтелектуальної свободи як один із
засобів формування і функціонування тоталітарної системи в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.):
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харк. держ. ун-т. – Харків, 1999. – 19 с.;
Очеретянко В. Політична цензура в системі котролю за особис-тістю та суспільством: До
80-річчя створення радянської цензури // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1998. – № 1/2
(6/7). – С. 70-79.
4
Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета // Бахмутський шлях. –
2001. – № 1-2. – С. 84-110; Шаповал Ю. “На окнах – решётки, на идеях – решётки” // День. –
2003. – № 148. – 23 августа; Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті
важкої історії. – К.: Ґенеза, 2001. – С. 186.
5
Баран В. Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117.
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бібліотекарів, працюючих у цих відділах . На конференції в 1993 р.
дослідниця більш детально розповіла про історію спецсхову бібліотеки2.
Стаття наповнена документальним та фактичним матеріалом.
Деякі відомості про систему спецфондів наводилися і у виступах
учасників конференції “Цензура в царській Росії та Радянському Союзі”.
А.Солодін, колишній член колегії Головліту, розповів про роботу спецсховів
у 80–90-х рр.3
М.Конашев охарактеризував систему допуску до спецфондів. Учений
підкреслив, що спецсхов створювався як один із інструментів захисту й
укріплення нової влади, мав усі риси партійно-державної системи
виробництва й контролю інформації – надзаконність, анонімність,
таємність4.
У наступні роки вийшли статті, присвячені більш вузькій тематиці,
підготовлені на архівному матеріалі. Саме такою була стаття В.Савіна та
Я.Виноградової, котрі дослідили історію створення спецфондів та їх функції
на основі джерельної бази Російського державного військово-історичного
архіву5. В роботі прослідковувалася залежність спецсхову від партійної
репресивної політики.
Важливим історіографічним фактом стала поява в 1995 р. матеріалів
конференції “На підступах до спецсхову”, котра відбулася в СанктПетербурзі у 1991 р. Публікації Н.Черепніної про спецсхови в архівах,
М.Конашева про спецсхов у 1950 – 1991 рр. суттєво збагачують уявлення
щодо форм обмеження інформації. Бібліографічний список газетних статей
про спецсхови, складений Т.Зюзіною, також є важливим історіографічним
внеском6.
На початку ХХІ ст. побачили світ змістовні публікації з історії спецсхову
в 20 – 30-х рр. М.Зеленова7.
1
Варламова С.Ф. “Спецхран” без тайн // Библиотекарь. – 1988. – № 12. – С. 24–25;
Варламова С.Ф. Спецхран РНБ: прошлое и настоящее // Библиотековедение. – 1993. – № 2. –
С. 74-82.
2
Варламова С.Ф. К истории создания и развития спецфондов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина
// Цензура в царской России и в Советском Союзе: Материалы конф., г. Москва 24-27 мая
1993 г. – М.: Рудомино, 1995. – С. 161–167.
3
Цензура в царской России и Советском Союзе: Материалы конф., г. Москва 24-27 мая
1993 г. – М.: Рудомино, 1995. – С. 15-16.
4
Конашев М.Б. Библиотека Академии наук в конце 1920 – нач. 1930-х гг.: Секретный фонд
// Судьбы библиотек дореволюционной России: 20–30-е гг. ХХ в. Тезисы сообщ. Конф. 1-3
октября 1996 г. – СПб., 1996. – С. 57-59.
5
Савин В.А., Виноградова Я.Ю. Из истории создания и функционирования спецхрана в
архиве // Отечественные архивы. – 1994. – № 1. – С. 18-26.
6
На подступах к спецхрану: Труды межрегиональной науч.-практ.конф. “Свобода научной
информации и охрана государственной тайны: Прошлое, настоящее, будущее”. – СПб., 1995. –
С. 65-71, 72-92, 103-106.
7
Зеленов М.В. Аппарат ЦК ВКП(б) – ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы:
Монография. – Нижний Новгород, 2000. – 540 с.; Зеленов М.В. К истории первоначального
этапа становлення спецхрана в главной библиотеке Советской России (1920 – 30-е годы) //
Solanus. International Journal for Russian and East European Bibliographic Library. Publishing
Studies. New Series.– London, 1998. – Vol. 12. – P. 57-76; Зеленов М.В. Спецхран и историческая
наука в СССР в 1920–30-е годы // Отечественная история. – 2000. – № 2. – С. 48-53.
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Загалом слід торкнутися фактологічного рівня всіх наявних робіт. Історія
спецсхову та інших форм обмеження доступу дослідників до інформації
розкрита на самому мінімальному джерельному рівні. Архівні комплекси не
введені в науковий обіг, внаслідок чого реконструктивної історії розвитку
спецсховів нема як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографічній науці.
Проблемний аспект вивчення теми зводиться виключно до побудови
фактичної канви в діяльності спецсхову. Причому відображається не вся
історія, а тільки обмежений список об’єктів дослідження. Головним чином, у
центрі уваги вчених знаходяться – Головліт, РНК і “спецсхов” як явище. Такі
об’єкти дослідження, як ЦК КП(б)У – ЦК КПУ та його структурні
підрозділи, окремі бібліотеки та їхні керівники, лідери Головліту – досить
часто не включаються до сфери розгляду.
Отже, загальна картина історії спецсхову стає розмитою, оскільки
послідовність подій в історії спецсховів не відображена. Схематизм, з яким
показаний у даних статтях розвиток спецсхову, не дає можливості виділити
етапи розвитку його форми, охарактеризувати його рівні, типи і форми.
Проблеми, поставлені дослідниками, зводяться до розкриття системи
допуску в спецсхов (причому лише в останні роки його існування), кількості
літератури в ньому та впливу спецсхову на особистість вченого.
У методологічному плані вивчення цього сюжету певним чином
обмежилось рядом шаблонів. Емоційні оцінки, котрі дають спецсхову його
колишні працівники й публіцисти, є недостатніми для аналізу цього явища.
Проте спецсхов переважно у всіх дослідників бачиться єдиним ієрархічним
явищем. Хоча насправді існували спецсхови різних форм, вони формувалися
з різних джерел і були різного рівня підпорядкованості тощо. Емоційні
оцінки спецсхову не дали дослідникам піднятися до культурологічного
аналізу, а це все зводить існуючі нечисленні роботи (за невеликим винятком)
до загальних міркувань.
Основна тенденція історіографічної думки на сьогоднішні полягає в
конкретному вивченні форм спецсховів і спробі їх аналізу у різних
методологічних координатах. Але для цього необхідно розширити поле
історичного дослідження за рахунок включення до нього ряду об’єктів, якот: лідери Головліту, ЦК КП(б)У, РНК, чистка бібліотек і архівів, ввіз
іноземної літератури тощо. Тільки збільшення списку об’єктів і предметів
дослідження дасть можливість розібратися в організації закритого доступу
до інформації. Потім необхідно визначити етапи розвитку і типологію
спецсховів, виявити роль Головліту, партії та низових працівників бібліотек
у розвитку спецсховів як форми на кожному етапі її становлення.
Зважаючи на те, що одним з превалюючих напрямів діяльності органів
цензури впродовж радянського періоду був контроль зарубіжної літератури,
звернемось до історіографії ввозу іноземних творів.
Проблема ввозу зарубіжних видань у СРСР та УРСР є не тільки питанням
бібліотечного будівництва, а й питанням історії політичних і культурних
взаємин політиків і науковців УРСР з українською діаспорою. В українській
історичній науці згадана тема практично не досліджувалася. Так, певну
спробу висвітлити проблему перекриття такого джерела постачання
“ворожої літератури”, як імпорт друкованої продукції, зробили Г.Касьянов,
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В.Даниленко, С.Кульчицький, розповівши про організацію на митницях
спеціальних контрольних пунктів ЦУД, котрі за спеціальними списками
вилучали всю “шкідливу закордонну літературу”1.
Розгляд вказаного питання продовжив В.Ченцов, проаналізувавши
заборонені політконтролем ДПУ до ввозу в СРСР зарубіжні твори друку2.
Окремі аспекти цензури закордонних видань протягом 1945–1980-х рр.
розкрив В.Баран. Спираючись на архівні джерела, дослідник навів
статистичні дані про результати контролю творів друку на митницях і
поштамтах країни, а також показав основні тенденції роботи органів цензури
у вказаному напрямку3.
У межах пострадянських країн можемо виділити праці Б.Корша4 та
А.Блюма5. Так, згадані науковці вивчали організаційні підстави обмеження
ввозу зарубіжних видань у СРСР і роль Головліту в цьому процесі. Однак
цілісну картину за цими публікаціями відтворити неможливо. Численні
роботи про культурні зв’язки з за кордоном, що з’явилися останнім часом, не
містять практично ніякої інформації про систему обмеження ввозу
зарубіжної літератури та механізм її розповсюдження в СРСР.
Виходячи з цього, завданням історіографії є відтворення панорами ввозу
іноземних видань, визначення її кількості та якості.
Звернемося також до розгляду історіографії контролю за музейною та
книготорговельною сферами. Слід відзначити, що характерною
особливістю цього питання є практична відсутність в українській історичній
науці публікацій, присвячених його аналізу. З наявних робіт слід виділити
статтю В.Барана, у якій прослідковуються основні напрями діяльності
органів цензури УРСР протягом післявоєнного періоду (вилучення
“небажаної” літератури з книготорговельної мережі, чистки музейних
фондів)6, а також розвідку Ю.Шаповала, де дослідник частково торкається
аналізу означеної тематики на етапі 40-х рр. ХХ ст. (головлітівський
контроль за букіністикою)7.

1
Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки / В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький;
Ред. С.О. Васильченко. – К.: Либідь, 1991. – 344 с.
2
Ченцов В.В. Документы органов государственной безопасности как источник по
социально-политической истории Украины в 1921 – 1925 гг. (на материалах Екатеринославской
губернии ): Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.09 / Днепропетров. у-нт. – Днепропетровск,
1992. – 18 с.; Ченцов В.В. Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки. – К., 2000. –
482 с.; Ченцов В. Табу – на думку, заборона – на слово: За матеріалами роботи політконтролю
НК-ДПУ // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К., 1994. – № 1. – С. 12-22.
3
Баран В. Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117.
4
Korsch B. The Permanent Purge of Soviet Libraries / The Hebrew Uni-versity of Jerusalem. The
Soviet and East European Research Centre. – Jerusalem, 1983.
5
Блюм А.В. За кулисами “Министерства правды”. Тайная история советской цензуры 1917 –
1929. – СПб., 1994.
6
Баран В. Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117.
7
Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета // Бахмутський шлях. –
2001. – № 1-2. – С. 84-110.
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Серед праць зарубіжних учених варто наголосити на роботах А.Блюма1 і
Т.Горяєвої2. Саме в монографіях згаданих авторів частково приділено увагу
ідеологічним перевіркам та вилученням заборонених Головлітом СРСР
творів друку з книготорговельної та музейної галузей на етапі 30 – 50-х рр.
ХХ ст. Загалом же – вказаний проблемний аспект потребує масштабних
реконструктивних досліджень, у яких би висвітлювалися основні
закономірності становлення та розвитку даних напрямів діяльності
Головліту УСРР – УРСР упродовж комуністичної доби.
У межах даної тематики слід також звернутися до історіографії
контролю за збереженням державної таємниці в пресі. Зрозуміло, що за
радянських часів про вивчення окресленого питання не могло бути й мови.
Проте і сьогоднішні цей тематичний напрям абсолютно не висвітлений як у
зарубіжній, так і в українській історіографії. Певні складові вказаної теми
розглядалися в публікаціях таких наших відомих учених, як В.Баран та
Ю.Шаповал3. Загалом, конкретизація цієї проблеми чекає на свою подальшу
апробацію.
Розглянемо історіографію бібліотечних чисток. Розуміння завдань
бібліотечних чисток у СРСР проходило одночасно з їх проведенням. Вже в
1923 р. у періодиці з’явилася стаття А.Покровського “До очищення
бібліотек”, котра знайшла живі відгуки Б.Бажанова й Г.Беуса, а також
керівників Головполітосвіти й ініціаторів чисток Н.Крупської та
М.Смушкової4. В згаданих статтях по-різному оцінювалася необхідність,
обсяг і спрямованість чисток, причому викладений матеріал можна
визначити як політичну публіцистику, а не наукові статті.
Одна з перших наукових публікацій на цю тему, що належить Бертрану
Вольфу “Крупська чистить народні бібліотеки”, побачила світ 1969 р.5
Стаття написана на основі опублікованих матеріалів: статей Н.Крупської та
нормативних документів Головполітосвіти.
У 1979 р. вийшла монографія Б.Реймонда, присвячена діяльності
Н.Крупської в галузі бібліотечного будівництва, у якій йшлося й про
1
Блюм А.В. Еврейский вопрос под советской цензурой. – СПб., 1996. – С. 48-49; Блюм А.В.
За кулисами “Министерства правды”. Тайная история советской цензуры 1917–1929. – СПб.,
1994; Блюм А.В. Запрещённые книги русских писателей и литературоведов. 1917 – 1991. Индекс
советскойц ензуры с комментариями. – СПб., 2003; Блюм А.В. Советская цензура в эпоху
тотального террора. 1929 – 1953. – СПб., 2000. – 312 с.; Блюм А. Частные и кооперативные
издательства 20-х годов под контролем Главлита (по архивным документам 1922 – 1929) //
Книга. Исследования и материалы. – М., 1993. – Сб. 66. – С. 175-191.
2
Горяева Т.М. Журналистика и цензура: По материалам сов. радиовещания 20–30-х гг. //
История СССР. – 1990. – № 4. – С. 112-113; Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР 19171991. – М.: РОССПЭН, 2002. – 400 с.; Горяева Т.М. Советская политическая цензура (История,
деятельность, структура) // Исключить всякие упоминания … Очерки истории советской
цензуры. – Минск; М., 1995. – С. 13-64.
3
Баран В. Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117;
Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета // Бахмутський шлях. – 2001.
– № 1-2. – С. 84-110; Шаповал Ю. Людина і система: Штрихи до портрета тоталітарної доби в
Україні. – К: ККДНК, 1994. – 271 с.
4
Покровский А. К очистке библиотек // Красн. библиотекарь. – 1923. – № 1. – С. 12-22.
5
Wolfe B.D. Krupskaya Purges the People’s Libraries // Survey: a journal of Soviet and East
European Studies. – L., 1969. – № 72. – P. 141-155.
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бібліотечні чистки 20–30-х рр. Автор досить справедливо доводив їх
безпосередню залежність від партійної політики.
Пізніше, в 1983 р. у Єрусалимі була видана монографія Б.Корша
“Перманентна чистка радянських бібліотек”, що стала першим виданням, у
якому ґрунтовно був зібраний опублікований матеріал і аналітична
література2.
Про бібліотечні чистки в СРСР ще нещодавно не можна було згадувати.
Після падіння імперії частково вивчала дане питання американська
дослідниця Патриція Кеннеді Грімстед. Однак основну увагу авторка
приділила опису змін системи доступу до архівної інформації3.
Вітчизняна історіографія бібліотечних чисток досить обмежена. Серед
наявних з цієї проблематики робіт можна виділити монографію Т.Ківшар
“Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.)”, у якій
дослідниця показала процес закладення підґрунтя для подальшого
здійснення радянською цензурою планових бібліотечних чисток4.
Заслуговує на увагу стаття В.Погребняка “Репресовані книги”, де поряд
зі справами “бібліотечного шкідництва” розкриваються наслідки
бібліотечних чисток 20–30-х рр.5 Цю сюжетну лінію продовжила
Н.Ашаренкова в публікації, присвяченій впливу цензури на діяльність
публічних бібліотек України, торкнувшись також проведення кампаній по їх
очищенню6.
Значним доробком у дослідженні даної теми стала монографія та
докторська дисертація відомого українського вченого-культуролога
Л.М.Новохатька7. Дослідник показав поступову ідеологізацію бібліотечної
справи, підпорядкування її завданням політико-пропагандистського
характеру, зупинившись на бібліотечних чистках як формі ідеологічного
контролю.
Необхідно також виділити публікації В.Очеретянка, котрий шляхом
аналізу архівних матеріалів зміг відобразити основні напрями бібліотечних
чисток 20–30-х рр.8
1
Raymond B. Krupskaia and Soviet Russian Librarianship, 1917 – 1939. – Metuchen NJ-Lnd,
1979. – 175 s.
2
Korsch B. The Permanent Purge of Soviet Libraries / The Hebrew Uni-versity of Jerusalem. The
Soviet and East European Research Centre. – Jerusalem, 1983.
3
Grimsted P.K. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. –
Princeton, 1988. – B. 1. – P. 290-295; Grimsted P.K. Intellectual Access and the Descriptive Standards
for Post-Soviet Archives: What Is to Be Done? – Princeton; Bucharest; Moscow; Prague, 1992. –
154 p.
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Ківшар Т. Український книжковий рух як світове явище (1917 – 1923). – К.: Логос, 1996. –
344 с.
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Погребняк В. Репресовані книги // Соц. культура. – 1989. – № 9. – С. 8-9.
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Ашаренкова Н.Г. Вплив цензури на діяльність публічних бібліотек України (20 – 30 рр.
ХХ ст.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. ст. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 93-101.
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Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті
національної політики радянської держави (20 – сер. 30-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. … д-ра іст.
наук (07.00.01) / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 43 с.
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Очеретянко В. Загратовані книги. Встановлення партійно-державного контролю над
виданням, розповсюдженням та використанням літератури в Україні у 20–30-ті роки // З архівів
ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 1999. – № 1/2. – С. 128-141; Очеретянко В.І. Обмеження
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Бібліотечна цензура в Україні в 20-х рр. ХХ ст. стала предметом
кандидатської дисертації молодої дослідниці О.Каракоз. В ряді публікацій
авторки розглядаються законодавчі документи органів контролю, що
безпосередньо обумовили проведення бібліотечних чисток протягом вказаного
періоду, частково висвітлюється роль ініціаторів означених кампаній1.
На терені країн СНД також побачили світ окремі роботи за вказаною
проблематикою. Це, скажімо, дещо політизоване есе М.Глазкова2, а також
змістовна історична розвідка М.Зеленова3, спрямована саме на вивчення
механізму та методів проведення бібліотечних чисток у СРСР з 1929 до 1939 рр.
Отже, можемо зупинитися на загальних рисах історіографії теми. Всі наявні
в українській історичній науці праці торкаються лише бібліотечних чисток 20–
30-х рр. Інші хронологічні періоди залишаються поза межами уваги дослідників.
Слід вказати також на слабку розробленість фактичного матеріалу. Виходячи з
відсутності необхідної для аналітика кількості та якості матеріалу, стає
зрозумілою обмеженість суб’єктів дослідження. Так, наприклад, партія
практично не фігурує в реконструктивному опису подій, хоча її роль
висвітлюється аналітиками на функціональному рівні. Проте кількість суб’єктів
дослідження може бути набагато більшою. Можна вказати на різні відділи
апарату ЦК – Секретаріат, Політбюро, Агітпроп – відділ тощо. В існуючих
роботах ставиться також досить вузьке коло наукових проблем. У цьому зв’язку
можна вказати лише на той факт, що в публікаціях з даної проблеми відсутні
питання про зміну організацій, що брали участь у ході вилучення літератури, про
зміну типології й спрямованості чисток, про трансформацію ролі й позиції ЦК
(та його лідерів) у проведенні чисток.
Отже, перспектива розвитку історіографії передбачає спочатку створення
реконструктивного дослідження, у котрому б максимально повно
висвітлювалися бібліотечні чистки. Тільки на цій базі подалі може бути створена
практична та теоретична робота, у якій вивчалися б різні типи, етапи, види подій
т.зв. “перманентної бібліотечної чистки” як у СРСР, так і в Україні.
Враховуючи комплексно розглянуті аспекти історіографії нашої теми, можна
зробити висновок, що, попри розробки окремих питань запровадження
радянської цензури друкованих видань, історія цензурного контролю друкованої
продукції в радянській Україні не була предметом спеціального дослідження, але
є дуже актуальною й потребує вивчення. Необхідність поглибленого розгляду
даної тематики пояснюється також потребою осмислення явища цензури на
сучасному етапі.

інтелектуальної свободи як один із засобів формування і функціонування тоталітарної системи в
Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харк. держ. ун-т. –
Харків, 1999. – 19 с.
1
Каракоз О. Витоки бібліотечної цензури на Україні // Вісник Книжкової палати. – 2003. –
№ 5. – С. 33-37; Каракоз О. Формування методів бібліотечної цензури // Праці Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К., 2004. –
С. 60-67; Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву (1917
– 1939 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08 / КНУКІМ. – К., 2006. – 21 с.
2
Глазков М.Н. Послереволюционная библиотечная политика // Московский журнал. – 1993.
– № 7. – С. 42-44.
3
The Soviet Censorship / Ed. by Martin Dewhirst and Robert Farell. – Metuchen – New-Jercy,
1973. – 342 s.
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Обченко О.М. (Харків)
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ВИМІР
ІСТОРІЇ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ
У статті розглядаються деякі теоретичні основи історичної
урбаністики як складової частини українознавства на основі історичного
контексту малих слобожанських міст.
Сучасний розвиток суспільно-економічних процесів в Українській
державі, з якого б кута зору ми їх не розглядали, вимагає від тих, хто це
досліджує, обов’язково робити поправку на стан та перспективи широкого
осмислення здобутків суспільних наук стосовно того, як вони можуть
прислужитися розбудові та поступовому формуванні модерної української
держави. Модерність тут розглядається насамперед як можливість адекватно
відповідати на виклики історії. Серед широкого спектра сучасних суспільних
наук, які б торкалися зазначеного питання, в останні роки на першому місці
є українознавство. Видається вірним, що дискусії про те, чи може
українознавство бути взагалі повноцінною науковою дисципліною з одного
боку, а з іншого – методологічною основою для відродження України, вже
позаду. Дослідження останнього часу в цій царині переконливо доводять, що
на ґрунті народознавства сучасне українознавство доросло до рівня
націєзнавства1. В умовах сучасного світу з його ущільненим плином
історичного часу процес структуризації та розвитку націй, як «сучасного
типу народної популяції»2, вимагає щонайглибшого самоосмислення та
самоусвідомлення кожної національної спільноти. Сучасна Україна, як
невід’ємна частина в першу чергу європейського соціокультурного
простору, своє сучасне самоусвідомлення протягом ХІХ – ХХ ст. проходила
важко, долаючи найтяжчі історичні виклики. Проте незважаючи на це,
сьогодні ми маємо сучасну концепцію українознавства як «цілісної
наукової системи знань про Україну і світове українство на всьому
планетарному часопросторі їхньої еволюції»3. Мова йде про принципово
нові, інтегровані знання про Україну в самих найширших та
мультикомпонентних зв’язках. Це є насправді вимога часу, оскільки
сучасний розвиток науки потребує синтетичних знань на основі інтеграції
різних наук та наукових напрямів.
Зміст сучасного українознавства ґрунтується насамперед на системній
розробці основних концентрів знань, які через свою внутрішню
взаємозалежність формують українознавство як сучасну цілісну науку.
Принцип концентрів знань дає можливість через самопізнання та
самоідентифікацію, які є базовими категоріями українознавства,
1

Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: Міленіум, 2005. – 258 с.
Там само. – С. 213.
Кононенко П.П. Науковий інструментарій українознавця. Концепція українознавства //
Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 87.
2
3

427

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

відтворювати буття нації у найширших та найглибших її сферах1. В цьому
контексті одним із провідних є концентр знань, який означують як «Україна
– історія, теорія, методологія». Сучасне тлумачення історії з точки зору
теорії висуває багато нових підходів та теоретично дискусійних моментів,
оскільки українська історична наука зараз переживає великий період
трансформації та входження в загальносвітовий контекст. З іншого боку,
історія в українознавчому вимірі теж потребує кореляції, оскільки все
більше осмислюється не як предметно дана об’єктивна величина, а як форма
самосвідомості, як засіб реконструкції та розуміння минулого, у тому числі й
минулого нації2.
З точки зору взаємодії українознавства та історії видається логічним
твердження В. Шевченка про те, що «Історія України в цьому смислі існує
як фактологічна, «емпірична» база українознавства або ж як «емпіричне»
українознавство»3. З цього випливає, що історія створює певний обсяг знань,
на який у подальшому спирається українознавство, формуючи нову
синтезовану систему та теорію. Так, наприклад, українська історична наука
кінця ХІХ – початку ХХ ст. створила та обґрунтувала засади
україноцентризму як одного з головних філософсько-світоглядних
принципів пізнання України.
Якщо говорити про методологію українознавства щодо історичних
досліджень то цим методом стає концентризм. Новизна цього методу
полягає в тому, що історія як сума, сплав знань про минуле дає змогу
визначати та вирішувати нагальні питання сучасного українського
національного життя4. Іншими словами, «емпіричність» історії в
українознавстві має як внутрішні, так і зовнішні ознаки та характеристики. В
цьому контексті питання про те, для чого ми вивчаємо історію України і яке
вона може мати застосування, набуває нового, глибшого та об’ємнішого
звучання. Таким чином, можна погодитися з твердженням, що
«українознавство має функціонувати як вивірена методологія всебічного
пізнання української нації. Це означає, що не історія України, а
українознавча методологія допомагає сформувати і реалізувати науково
обґрунтовану державно-політичну стратегію»5.
Коли ми говоримо про те, що поняття «Україна» як теоретичнофілософська ідея є центром змісту українознавчої теорії, то відразу постає
питання про роль та значення окремих частин (регіонів) України стосовно
загального наповнення та осмислення ідеї україноцентризму. Не викликає
сумніву українознавчо-філософська актуальність регіоналізму з точки зору
державотворення. Також не викликає сумніву й те, що історичні
дослідження можуть і мають враховувати регіональну специфіку.

1
2

71.
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Токар Л.К. Зміст українознавства // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 90.
Шевченко В. Українознавство та історія України // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 63Там само. – С. 67.
Там само. – С. 69.
Там само. – С. 71.
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Окрім того, сама тема регіоналізму має бути предметом окремих
досліджень, оскільки «кожний засадничий регіон України в цілому зробив і
продовжує робити різні внески до антропогенезу й соціокультурної
динаміки українського суспільства»1. За твердженням В. Шевченка, основи
регіоналізму України можна простежити вже 20 тис. років тому2. Дослідник
фіксує це відповідними археолого-культурологічними картами, головним
чином, у п’яти регіонах. Це – Крим, Верхнє Подністров’я, Закарпаття,
Нижнє Подністров’я, та Середнє Придесення. Що ж стосується регіоналізму
в наближеному до нашого часу вимірі, то як загальновизнано, він
сформувався в ХІХ ст. і був осмислений та описаний у ХХ ст. (однак багато
досить проблемних питань залишається)3.

Одним із таких регіонів з «проблемними» питаннями є Слобожанщина.
Проблемність тут полягає не в тому як визначити чи окреслити регіональні
особливості цього анклаву4. Загальновідомо, що однією з особливостей цього
регіону є широке та глибоке поєднання української та російської культур як у
традиційному аспекті, так і в модерному їх виразі. Проблемність вбачається
перш за все в осмисленні Слобожанщини з точки зору дотичності та включеності
цього регіону в процес формування української нації та Української держави.
Для українознавчого комплексу гостре питання націєтворення є одним із
пріоритетних.
Однією з центральних, на думку автора, в процесі сучасного націєтворення є
проблематика розвитку та функціонування міської української культури загалом,
і слобожанської регіональної міської культури зокрема. Самоорганізація міських
спільнот відігравала і відіграє роль акумуляторів та локомотивів націєтворення.
Видається логічним, що для повного і всебічного розуміння цих процесів
необхідно простежити історичний шлях формування та розвитку міського
соціокультурного середовища, намагаючись осягнути головні закономірності
цього процесу. Це велике та надскладне завдання. Дана стаття не претендує на
це осягнення. Її метою є спробувати окреслити одне з питань даної
проблематики, а саме – роль та місце малих слобожанських міст в
українознавчій проблематиці через призму процесів українського націєтворення
ХІХ – поч. ХХ ст. В першу чергу необхідно окреслити вузлові моменти, які, на
думку автора, задаватимуть потрібний «тон» в окреслених питаннях історичного
містознавства. Тому необхідно визначити та сформувати актуальність цього
питання (що частково вже було зроблено). Також необхідно означити й нові
теоретичні підходи в історичному містознавстві, які б дали нам змогу вказати на
перспективні напрями досліджень стосовно історичного розвитку малих міст
України.
Як уже зазначалося, історія малих міст України і зокрема Слобожанщини є
невід’ємною частиною історії України, без якої останню просто неможливо
уявити. Протягом багатьох століть міста відігравали роль політичних,
адміністративних, культурних, релігійних центрів як цілих держав, так і окремих
1

Шевченко В. Українознавчий вимір регіону // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 175.
Там само. – С. 175.
Макарчук С. Історико-політичне та етнографічне районування України // Народознавчі
зошити. – Львів, 2001. – № 3. – С. 388-393.
4
Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків: Дельта, 1993. – 248 с.; Сумцов М.Ф.
Слобожани. Історико-етнографічна розвідка. – Харків: Акта, 2002. – 248 с.
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регіонів. Система міст завжди була тим центром, де зароджувалися,
формувалися та знаходили свій вияв ті ідеї та цінності, що сприяли розвитку всіх
народів. Основна соціоінформативна роль міст полягала не тільки в накопиченні
різних текстів, а в тому, щоб задавати структуру та напрям цих текстів. В епоху
націєтворення, яке охопило як ХІХ, так і ХХ ст. роль міст у цьому сенсі виросла
ще більше. І оскільки нація без міст існувати не може, бо цей феномен, як і сам
термін, виник саме в місті, то видається цілком закономірним, що дослідження
історичного розвитку міста має відігравати одну з центральних ролей.
Слобожанські міста в цьому сенсі не виняток.
Сам термін «мале місто» є доволі відносним і неунормованим. Ця
невизначеність характерна для Слобожанщини. Цей регіон має відносно
невелику історію щодо містобудування, але з самого початку тут виникали
фортеці, які в процесі свого розвитку швидко отримували статус міст.
Прикордонне становище та часті бойові дії призводили до зворотних процесів,
коли містечка-фортеці після нападу і руйнування ставали звичайними
слободами, які часто не мали змоги швидко відродитися. Остаточне оформлення
адміністративно-територіальна структура Слобожанщини набула в кінці
ХVІІІ ст., коли з утворенням харківського намісництва, а потім і губернії
виникла система повітових міст, яка майже без змін проіснувала до початку
ХХ ст. На Слобожанщині існували великі міста, такі як Харків чи Суми, але не
вони визначали характер та особливості містобудування слобідського краю. Під
малими містами ми розуміємо всі повітові міста та позаштатні містечка губернії,
які становили найбільшу частку всіх міст Харківської губернії. Логічно
припустити, що система цих міст була невід’ємною складовою українського
націєтворення. Ці міста водночас творили й регіональні особливості
Слобожанщини. Тож системне та об’ємне вивчення урбаністики малих міст
Слобожанщини дасть неоціненний доробок до знань щодо формування та
розвитку української нації. Окрім цього, видається соціально значущим і той
факт, що міське історико-культурне середовище завжди було носієм тих чи
інших елементів національної ідентичності та самоусвідомлення. Отже, можна
вивести тезу про те, що історія малих міст як складова гуманітарного, міського
розвитку дасть необхідний матеріал для подолання комплексу меншовартості та
провінційності (в гіршому розумінні цього слова) насамперед серед сучасної
інтелігенції малих міст.
Не менш цікавим та актуальним дослідження слобожанської містечковості
виглядає і через призму проблемного поля історичного містознавства. Як
переконливо показує у своїй статті Я.В. Верменич, типологія українських міст
належним чином не розроблена1.
Більше того, у світовій практиці і досі не існує єдиних підходів до
визначення міста. Навіть поняття «історичне місто» з’явилося в лексиконі
вчених порівняно недавно. В цьому ракурсі дослідження широкого поля
слобожанських малих міст може дати цікавий і оригінальний матеріал, оскільки,
враховуючи відносно невеликий історичний період їх існування, ми можемо
прослідкувати весь період їх еволюції від виникнення до сучасного стану.
Окрім того, саме в малих містах Слобожанщини існують свої, регіональні
особливості, які необхідно виявити та дослідити. Зокрема, цікавою для
1
Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики // Український
історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 21-36.
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дослідження видається теза щодо незавершеності та нерозвинутості, власне, суто
міської культури в малих містах Східної та Південно-Східної України. Мова тут
йде про те міське середовище, яке, сформувавшись, задавало зовсім інший ритм
свого існування і дистанціювало себе від села. Ця міська культура ніби
виростала вже, власне, з міста, а не з села. На нашу думку, цю незавершеність
значною мірою компенсувала або заміняла культура дворянської садиби, а
згодом культура дворянських та інших садиб.
Якщо глянути на завдання історичного містознавства дотично до проблем
сьогоднішнього малого міста, то тут на перший план виходить проблематика
розвитку містобудування. Збереження традиційного характеру міського
середовища є невід’ємною частиною сучасного містобудівного планування. Але
це неможливо реалізувати без вивчення та систематизації теорії та характерних
рис міської забудови малих міст. Це майже недосліджена тема, особливо якщо
говорити про слобожанські міста. Це актуальне питання тільки підтверджує тезу,
що вплив та значення історичного містознавства для збереження історичного та
культурного образу міст постійно зростатиме.
Необхідно також згадати класичну тезу про те, що історія малих міст
Слобожанщини є невід’ємною частиною краєзнавчої науки. На слобожанському
терені краєзнавство в останні півтора десятка років вийшло на нові рубежі. Тут
також є актуальним дослідження всіх тих соціокультурних процесів, які
відбувалися в малих містах. Без цих досліджень неможливо собі уявити сучасне
краєзнавство, що несе в собі інтегруючий українознавчий чинник. Особливо це
актуально в світлі ліквідації тих історичних міфів, які до сьогодні побутують у
широкому суспільствознавчому загалі. Наприклад, міф про культурну
відсталість та провінційність малих міст. Або ж про відсутність у слобожанських
містечках глибокого українського самоусвідомлюючого чинника. Остання
«теза», наприклад, спростовується тим фактом, що в Зміївському повіті
Харківської губернії вже в 1917 р., відразу після Лютневої революції, у земських
школах частково почалося викладання українською мовою1. А в кінці року в
Змієві виникає товариство «Просвіта»2.
Тож, мабуть, мову потрібно вести не про відсутність на Слобожанщині
української глибинної самосвідомості, а про її специфічні форми, які мали свої
регіональні особливості та ритми.
Якщо говорити про наукову розробленість вказаної тематики, то не можна
сказати, що тема малих міст ніколи не цікавила дослідників. Григорій Квітка ще
в 1838 р. зробив першу спробу дослідження повітових слобожанських міст3. Але
в подальшому ця тема виникала лише спорадично і слугувала скоріш як
допоміжний матеріал для інших досліджень4. Однак в останнє десятиліття
ситуація в царині історичного містознавства покращилась, оскільки інтерес
дослідників все більше звертається на мікроісторичні процеси та дослідження,
які ґрунтуються на концепції «історії знизу». Більше уваги почали приділяти і
джерельній базі, як основі історичного дослідження5. Останні дослідження на
1

Державний архів Харківської області, ф. 304, оп. 1, спр. 3065, арк. 52.
Там само, арк. 3.
Квитка Г.Ф. Харьков и уездные города. – Харьков: Мачулин, 2005. – 193 с.
4
Коган Д.М. Связи городского и сельского населения как одна из проблем этнографии
города // Советская этнография. – 1967. – № 4. – С. 40-50.
5
Старинные города Харьковщины. Змиев. – Харков: МААК, 1992. – 39 с.; Чугуїв. Збірник
архівних документів і матеріалів. – Харків: СП Фоліо, 1993. – 68 с.
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слобожанському терені щодо ролі та значення малих міст висвітлюють цікаву
тенденцію про дослідження феномену провінціоналізму як окремої історичної,
соціокультурної теми1. Загалом же треба визнати, що тема історичного розвитку
малого слобожанського міста та тих соціокультурних процесів, які відбувалися в
ньому, є нерозробленою, і до цього часу знаходиться неначе на узбіччі наукових
досліджень.
Таким чином, ми можемо констатувати наявність доцільності та
актуальності досліджень у царині слобожанської містечковості. Якщо уявити
біполярну схему село – місто, як дві протилежних точки культурного та
світоглядного притягання, то мале місто тут виглядає як проміжна ланка між
цими двома світами. Ця перехідна ланка вміщала і вміщує в собі як невід’ємні
соціокультурні риси українського села, так і суто міські елементи, які не могли
та і не мали існувати в селі. Теза про те, що мале місто – це «велике село», –
мало що пояснює і навіть творить велику ілюзію. Дослідження цієї перехідності
та проміжності, що було невід’ємною систематизуючою особливістю малого
слобожанського міста, мають внести нові факти та узагальнення в історичне
містознавство.
Якщо поглянути на зазначену проблематику з точки більш широкої
перспективи, то ми маємо вийти на більш широкий рівень узагальнень з метою
надання перспективності та системності нашому дослідженню. Дослідження
соціокультурних особливостей малого слобожанського міста: його побут, звичаї
та своєрідні субкультури можуть вивести нас на дослідження уявлень та
стереотипів, провідних ідей жителя малого слобожанського міста. Весь цей
комплекс знань може дати можливість сформувати не тільки загальний образ
малого слобожанського міста. Дослідження в цьому напрямі мають стати
органічною частиною більш широких досліджень соціокультурних особливостей
усього слобожанського регіону не тільки по рівню концентру «Україна –
історія». Натомість подальші дослідження та систематизація отриманих
результатів дадуть можливість вийти на порівняльний аналіз соціокультурних
особливостей слобожанського регіону з іншими регіонами України. Історичне
містознавство в цій царині має поставити питання про роль та місце малого міста
як загальноукраїнського феномену, без якого неможливо прослідкувати та
зрозуміти націєтворчі процеси, які проходили та проходять в Україні. В цьому
сенсі історія малих міст України, як складова частина історичного містознавства,
є необхідним елементом сучасних українознавчих досліджень та розвитку
українознавства як нової, інтегрованої наукової дисципліни про минуле та
сучасне українства.

1
Маслійчук В.Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської
України XVII-XIX ст. – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2007. – 400 с.;
Борзенько О.І. Сентиментальна «провінція» (Нова українська література на етапі становлення).
– Харків, 2006. – 322 с.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Кононенко Т.П. (Київ)
ФІЛОСОФІЯ НАРОДНОГО СЛОВА
В ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ
ТВОРЧОСТІ Г.С. СКОВОРОДИ
У статті досліджується вплив народного Слова на філософські,
педагогічні та художні твори Г.Сковороди. Основна увага зосереджена на
походженні природи слова, його текстові широти та глибини.
Коли думаємо про дух творчості Григорія Сковороди, не можемо ні на
мить забувати і його славнозвісну тріаду єдності Макросвіту (природи),
Мікросвіту (людини) і Слова, і його ж концепцію «двох натур»: видимої
(матеріальної) і невидимої – духовної, бо за цим і визнання Бога, і
заперечення його надприродної сутності; а головне – поетизації природи й
природної людини, ролі слова (мислення) в його універсальній сутності та в
формуванні людини, яка усвідомлює свою сутність (обдарування,
покликання), схильної до самопізнання в ім’я найповнішої самореалізації та
найефективнішого служіння людям, «сродної праці», спраглої внутрішньої
досконалості та свободи; мудрої («а мій жереб з бідняками, та Бог мудрості
вділив»), добротворної («Бджола і шершень»). А особливо – його порадимаксими повсякчасно займатися пізнанням світу і самопізнанням («Наркіс.
Розмірковування про те: пізнай себе», «Симфонія, нареченна книга Асхань,
про пізнання себе самого»); керуватися принципами: «Пізнай себе», «Кинь
Копернікові сфери, глянь в сердечнії печери»; а педагогам — дбати про
метод пізнання людини: і як об’єкта, і як суб’єкта досліду, а також
віднаходження шляху до щастя людини та до «Горішньої Республіки», де всі
рівні й вільні, а тому й щасливі. Де не панує гніт і баришництво, побивання
високих почуттів та ідеалів меркантильними інтересами. І обов’язково
прагнути життя простого, чесного й благородного («Олениця і Кабан»,
«Бджола і шершень»), осяяного дружбою («Собака і вовк», «Дрозд», «Зозуля
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і Косик», «Сова»), чесною працею, усвідомленням: причина щастя (чи
нещастя) людини – у ній самій.
А шукаючи відповіді на питання: що зумовило такий тип філософії та
методу Г.Сковороди, – бачити очевидне: народний світогляд, ідеали
гуманізму й свободи («De libertate» визначали зміст і форми, концепційнокомпозиційні «підвалини» (коріння) і філософських, педагогічних, і
художніх творів Г.Сковороди (об’єднаних у збірку «Сад божественних
пісень»).
Про основні концепти філософії Г.Сковороди варто вести мову після
огляду її джерел та «підвалин» – «народної філософії», що виражалася
віками у Слові, а поки що відзначимо одне з найцікавіших: символізм і
притчевість як народного любомудрія, так і творчості Г.Сковороди, що
зумовлено самою природою Слова.
Один з доказів – притча Христа про сіяча і слово: «Слухайте, – вийшов
сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяч сіяв, упало зерно край дороги, – і налетіли
пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на грунт кам’янистий, де не
мало достатньо землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була; а як сонце
зійшло – то зів’яло, і коріння не мавши – усохло. А інше впало на терен, і
вигнався терен, – зерно приглушив, – і плоду воно не дало. Інше ж упало на
добру землю, – і дало плід, що посходив і ріс; і видало у тридцятеро, у
шістдесят і в сто раз». І сказав: «Хто має вуха, щоб слухати, – нехай слухає!»
А коли навіть апостоли не зрозуміли притчі, пояснив: «Сіяч сіє слово. А
котрі край дороги, де сіється слово, – це ті, що як тільки почують, то зараз до
них приходить сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само й посіяні на
каменистому ґрунті, – вони, як почують те слово, то з радістю зараз
приймають його, та коріння не мають у собі й непостійні; а згодом, як утиск
або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між
терен посіяне, – це ті, що слухають слово, але клопоти цьогосвітні – пошана
багатств та різні бажання відходять у їх й заглушають слово, – і плоду воно
не дає. А посіяне в добрую землю, – це ті, що слухають шістдесят і сто раз»
(«Євангеліє від св. Марка»).
Як і інші «апостоли» філософії, і сам Г.Сковорода мав осягнути як
суспільно-творчу, так і трансцендентну природу Слова, його текстові
широти й підтекстові глибини, щоб проникнути навіть у праглибини
народної свідомості.
Родинні, обрядові пісні, билини київського циклу, казки, притчі,
історичні пісні, народні думи, балади з невідворотною силою виходять на
життєву арену саме з початком ХVІ ст. Ними захоплюються. Їх постійно
інтегрує, контамінує у свою творчість і Г.Сковорода.
Що ж знаходить у старожитностях філософ і поет нової доби та нового
мислення, палкий поборник ідеї й практики всезагальної освіти? (Що
органічно відіб’ється і на педагогічній діяльності І.Котляревського та
Т.Шевченка, згодом – І.Франка, М.Грушевського, Лесі Українки,
В.Вернадського, С.Єфремова, А.Кримського, П.Тичини, О.Довженка,
О.Гончара, В.Симоненка, Григора Тютюнника, Євгена Гуцала…). Відповіді
знайдемо, лише звернувшись до самих творів.
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І будемо щиро вражені вже однією з найперших прадавніх поезій —
«Про почин світу»1, бо ще не було зафіксовано імен персоніфікованих
істориків чи філософів, а вже була наснажена філософічністю поезія.
Надзвичайно показовими є й образи-символи. Ось деякі з них, наведені
В.Войтовичем (у дужках зазначені сторінки зазначеного видання):
«Дерево роду. Стародавній звичай зобов’язував кожного члена роду
(родини) до набуття зрілості знати свій родовід до ось такого коліна. Дерево
роду розгалужується на 32 материнські і 32 батьківські гілки. Перше коліно
–я; друге – батько і мати, третє – два дідуся і три бабусі…» (с. 143);
«Джерело – за народними уявленнями, несе чарівну й цілющу воду.
Відразу після створення землі, щоб наповнити її морями, річками,
джерелами, Бог наказав іти дощам, а птахам розносити дощову воду»
(с. 143);
«Дорога – символ єднання, блукань, спогадів. Дорога і путь –
синоніми…Дорога співвідноситься із життєвим шляхом, шляхом душі у
потойбічний світ…» (с. 163);
«Дух – безтілесна істота, яка впливає на життя людини. Духи – це
переважно невидимі надприродні явища… вони можуть творити як добро,
так і зло» (с. 168);
«Душа – внутрішня сутність людини, яка входить у неї від народження, а
по смерті відділяється від тіла і живе окремим життям…» (с. 169);
«Дух поля – з ним пов'язаний добробут у господарстві. Але добрим він
буде тільки після чергової офіри». Вислів: «Без жертв боги скупі на ласку…”
походить із часів раннього рільництва…» (с. 168-169);
«Сварга – вхід до неба, до дванадцяти зодій майбутнього бога вогню
Сварога. Найвеличніша таїна його творіння – зодіакальний сонячний рік.
Сварга – символ влади бога світла над пітьмою» (с. 457);
«Сварог – бог вогню, прабог усіх богів, владика світу. Він періодично
скидає старих богів і породжує нових… З початку творення Всесвіту
богинею Ладою Сварог викував за 12 космічних ночей (12000 років) Сонце,
Місяць, вечірню та ранні зорі… Уособлюючи середовище Всесвіту, Сварог
постає в образі зоряного неба» (с. 497);
«Серце – …центр людської життєвої сили; це мовби серце – ці образи
часто стоять поруч. Принесення в жертву серця символізувало засівання
нового життя... Від серця до Бога напростець дорога»; «Не той сильний, що
камінь верне, тільки сильний в собі, що серце в собі вдержить» (с. 70);
«Сонце – око Боже. Дід – Все від, Сонце праведне, Сонце Красне, Сонце
Три світле; теоніми: Дажбог, Божич, Біло бог, Ярило, Ладо, Купайло,
Світовид – світило; символ всевидючого божества, Вищої космічної сили,
центру буття, матері Всесвіту, осяяння, слави, величі» (с. 497);
«Хліб – символ життя, йому поклоняємся так само, як і сонцю» (с. 561);
«Слово – мова, проповідь, розум. Споконвіку було Слово, а Слово в Бога
було, і Бог був Слово» (с. 485).

1

Небо України. Поетична антологія. – К.: Український письменник, 2001. – Кн. 1.

435

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

Звідси Шевченкове: «Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж
люде».
Упорядник двотомного дослідження-антології «Небо України»1 відомий
поет Володимир Коломієць не випадково серед численних колядок і
щедрівок на перше місце поставив легенду «Про почин світу»: маємо в ній
не лише яскраву картину ритуальних начал у бутті народу, а й світоглядноетичних підходів до життя в його творчості. А також – глибокого розкриття
як уявлень про основи творення світу, так і реалізації енергії поетичного
Слова: його світоглядної змістовності, «вбраної» в символічно-метафоричну
форму та сакрально-міфологічну реальність2. Мислитель О.Потебня у праці
«Мысль и язык» зазначав: навіть кожне слово має і зміст, і форму; до того ж
і зміст, і форму як зовнішні (звучання), так і внутрішні (значення), отже, як
вияв і як поняття, як текст і підтекст, форма і суть. Що слово – завжди
багатозначне, бо містить індивідуальне наповнення і колективне, конкретне
й абстрактне, – через що творцями мови є всі люди (звичайно, у різній мірі),
оскільки кожне поняття предмета кожен наповнює і своїм досвідним
змістом.
На жаль, в українських підручниках при посиленій увазі до іноземних
зразків ми не знаходимо аналогічного ставлення до взірців творчості рідного
народу. А для Г.Сковороди вони стали пробним «зерном» до душі народної,
корінням його і філософії, і поезії, і навіть педагогіки.
А тим часом сам цей народ ще тисячі років назад не мислив себе, як
бачимо, окремо ні від інших народів, ні від Землі і Неба. Більше того – і від
світобудівної роботи не лише Бога-деміурга, а й самих людей. І мислив себе
як питому гілку Світового Дерева в загальнолюдській еволюції цивілізації і
культурі.
І не лише в цьому творі. І не лише в творах про світобудову, – а й про
життя-буття в повсякденних клопотах; про людину від дня її народження і
до смерті та про форми життя.
І в тих творах (до речі, подібно індійцям, грекам, римлянам, арабам,
німцям, карело-фінам) мова ведеться на рівні співвіднесення природи земної
і небесної, людей і Богів, тимчасових і вічних питань, – а ті питання цілком
реальні, життєво зумовлені в колядках і щедрівках, веснянках і гаївках,
піснях купальських і весільних, жниварських і молодечо-козацьких. І цей,
сказати б, космічно-вічний контекст насичує собою не лише зміст, а й
форму. Отже, пізнаючи український світ внутрішнього життя, ментальності,
можна пізнавати й еволюцію загальносвітового розвитку, і навпаки, тут
спрацьовує типологія, а разом з тим і те, що підводить до розуміння
механізму, як єдність світобудови зумовлюється не уніфікацією, а
безмежною багатоманітністю.
Відомо, що до важливих філософських видань у країнах Західної Європи
систематично вміщувалися малюнки, у яких особлива роль відводилася
символічно-притчовим образам рослинно-тваринного світу. Широко
1
2

Небо України. Поетична антологія. – К.: Український письменник, 2001. – Кн. 1.
Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – Івано-Франківськ, 2007. – 240 с.

436

Україна – філософія

використовував цей прийом у поетичній структурі мислення й Г.Сковорода:
рослинно-тваринна образна система відбивала тисячолітні уявлення й
вірування поколінь і про символіку образів природи та людей, і про
антропоморфічні уявлення про життя і смерть та колообіг переселення душ з
людського тіла й назад.
Практично підтверджуючи ці особливості українського світу, широко
аргументовані М.Грушевським у його «Історії України-Руси» та «Історії
української літератури», у дослідженнях М.Максимовича, П.Куліша,
І.Франка, І.Огієнка, І.Крип’якевича тонко-спостережливий поет і дослідник
Володимир Коломієць послідовно-історично розгортає мозаїку творчості
багатотисячолітнього процесу, і тоді ми легко помічаємо органічний –
світоглядно-буттєвий,
філософсько-релігійний,
морально-етичний,
культурно-естетичний зв’язок епох і поколінь у «Велесовій книзі» й епосіказці «Котигорошок», у замовляннях і «Слові про Ігорів похід», у легендах,
баладах і билинах, у козацьких думах («Розмова Дніпра з Дунаєм», «Смерть
козака-бандуриста», «Про трьох братів озівських» тощо) та історичних
піснях, у глибинах творчості Павла Русина, Марусі Чурай, Касіяна Саковича
і Л.Барановича (з ним – усієї чернігівської філософсько-естетичної та
релігійної школи), І.Мазепи, зрештою – Г.Сковороди й І.Котляревського – і
так до Т.Шевченка, М.Шашкевича, С.Гулака-Артемовського, П.Ніщинського
і Ю.Федьковича, М.Старицького, П.Чубинського, М.Лисенка й І.Франка,
Б.Грінченка й П.Грабовського, Лесі Українки, О.Олеся, О.Воропая,
П.Тичини, О.Довженка, – і далі до А.Малишка, Б.І.Антонича, Є.Маланюка,
В.Симоненка, Ліни Костенко, Д.Павличка, І.Драча, Ю.Мушкетика,
Б.Олійника, М.Вінграновського, Р.Іваничука, В.Земляка, М.Стельмаха,
В.Дрозда, П.Загребельного, у творах яких природа постає не так фоном чи
середовищем її фізичного існування, як джерелом і резонатором почуттів і
мислення людей. Люди й природа постають у їх трансцедентно зумовленій
зв’язаності та духовно-психічній злитості1; виявляючи тим самим як
етнонаціональну своєрідність, так і загальнолюдську типологічність2.
«За самим характером буття пастухо-землеробського, – зауважував
А.Афанасьєв, – людина цілковито віддавалася матері-природі; від якої
залежав увесь її добробут, всі засоби її життя» (у тому числі й світоглядноетичні, – Т.К.). Природа була не лише розкритою книгою життєвих реалій і
вражень, а й мегапланетою заманливо чарівних, а то й страхаючих таємниць,
а в цьому зв’язку – «багатим і, можна сказати, єдиним джерелом різнорідних
міфічних уявлень», об’єктиватором яких «є живе слово людське з його
метафоричними й співзвучними виразами».
Природа добра, а чи ворожа людині? – ставилось одвічне питання. Але
все пізнавалося лише в процесі багатосторонніх зв’язків. Тип природи
зумовлював і спосіб життя, і тип людини. Як наголошує в дослідженні «Село
в українській літературі” П.Кононенко: «Не дивно ж, що люди не
ремствують на труднощі трудового чи ратного життя. Герої фольклору
1
2

Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. – 1865.
Кун М. Легенди і міфи стародавньої Греції. – К., 1967.
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радіють народженню і з філософською врівноваженістю ставляться до
смерті, якщо вона спіткає не в битві, а приходить на схилі літ: землероб
спокійний, бо вважає, що повертається до своєї прародительки. Свідомість
людей ще не вражена духом індивідуалізму й егоїзму. Вони живуть первісно
колективістичною психологією, уявленнями й пристрастями. І тут,
зауважимо, знову зустрічаємося з поетичним феноменом найвищої проби: і в
билинному епосі про героїв землеробського середовища немає зовнішніх
ознак роздумування, нарочитого філософування, але є справжня
філософічність бачення і трактування життя. З цього і невиправні та
непідвладні плинові віків й естетичних мод та новацій чари: ми
доторкаємося
до
найглибших
джерел
соціально-духовної
взаємозумовленості генезису людей та природи. Захоплюючися цим, не
будемо, зрозуміло, скидати з рахунку таких компонентів поетизації буття, як
гіперболізація й дещо містична символіка; що зазначена філософічність з
точки зору пізнішого навіть не теоретико-наукового, а й конкретносоціального досвіду по-дитячому наївна»1.
Адже й народи на тому етапі були нормальними дітьми. І має цілковиту
рацію Валерій Шевчук, зазначаючи: «вважаю важливим, ба й необхідним,
вивчати міфологію творену народом у віках, бо саме вона є тим началом, що
творить обличчя кожного етносу, стаючи, зрештою, однією з великих ланок
пізнання себе в часі; та ж бо народ, котрий себе в часі пізнає, стає свідомим,
отже життєздатним, бо тим самим ніби вкладає собі в душу частку
вічності».2
І особливо природно це було надзвичайно важливо напередодні
національно-визвольного руху. Справді, не може не відчутися не лише
тематична, а й внутрішньо-світоглядна суголосність давньої народної поезії
особливо з історичними та народними думами часу Хмельниччини, а також
поезії доби бароко, уособлюваної найпопулярнішими митцями.
Світове дерево і Перун, Світовид, Велес, інші боги – то віхи
світопізнання й самопізнання, які яскраво позначають особливості
проукраїнської етнофілософії. Новочасні умови породжували образи Нави,
Яви і Прави, героїв билин – Микулу Селяниновича, Іллю Муромця, Олешу
Поповича, які символізували вже відповідний тип людини-героя, що боровся
за честь і свободу рідної Вітчизни не тільки з ворогами – людьми, а й із
Змієм Гориничем та Солов’єм Розбійником, іншими міфічними образами –
символами. І цілком логічно, що Володимир Великий 980 року, за 8 років до
надання християнству статусу офіційної релігії, встановив у Києві комплекс
язичницьких богів, а в його пантеоні богами вершителями долі були Перун
(Світовид) і Велес.
На зміну їм прийшли «христові апостоли», а напередодні національновизвольної революції середини ХVІІ ст. – реальні вожді та народні герої
(гетьмани, полковники, козаки-лицарі і патріотичні вірозахисники).

1
2

Кононенко П. Село в українській літературі. – К.: Рад. письменник, 1984. – С. 55-56.
Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – С. 5.

438

Україна – філософія

Контамінуються
елементи
міфології,
язичницько-християнського
плюралізму, романтизму.
Романтизм як синтез національно-психічної заглибленості та жадоби
перебудувати людину і світ у дусі свободи, демократії, народоправства,
гуманізму не втрачає своєї домінантності до ХХ ст. – часу сповідання
національної ідеї та всенародної боротьби за неї. Природно, що Сергій
Єфремов в «Історії української словесності» визначав її періодизацію за
етапами й формами втілення національно-визвольної ідеї1. Отже, кожен
новий час наставав під омофором нової віри і нового методу її об’єктивації.
В цілісності (завершеними) поставали простір і час, а метою розповіді –
історія своєї держави. І водночас зливалися міфологічне й реальне, картини
життя як сув’язі релігії – філософії – мистецтва.
У двотомному виданні «Українські народні пісні»2 професор
Г.Сидоренко на численних прикладах родинно-побутової лірики
переконливо розкрила філософічне начало народної свідомості та творчості
навіть у сфері пісень про кохання (гуляння молоді, дівоча врода, залицяння,
глузування, побачення, вірне кохання, майнові відносини і кохання, погана
слава, зрада, розлука і туга за ними, смерть, кохання з одруженим, пісні про
родинне життя, жартівливі), оскільки там завжди брався аспект долі й
характеру, серця й вигоди, щастя й розлуки, навіть життя й смерті. Усього,
що, як показує й В.Коломієць, упродовж віків супроводжувало Людину в
життєвій Дорозі, змушувало осмислювати як причини, так і наслідки всіх
форм життєдіяльності.
Закономірно, що всесуспільні настрої й принципи наснажували творчі
особистості вирішувати не тільки часткове чи особисте, а й типологічне,
повчальне для всіх.
І на новому етапі житимуть легенди й чарівно-фантастичні казки (про
побратимство, живу воду, літаючий корабель, охоронця Золотих воріт
Тарасика, про носія сили материнської та чарівника й характерника
запорожця…), – але все очевидніше філософське начало набирає прозріння:
Колись були такі великі люди,
що, бувало, по лісі ходили, як по траві…
Тепер вони тілом співмірні сучасній природі, але є справжніми
велетнями духом. Хоча в реальному житті є різні, зокрема ті, що від
Білобога, а є ті, що від Чорнобога; величні і мізерні, патріотичні й зрадливі,
дійсно демократичні і лихварі-перевертні, котрі за «ґрунти і чини» готові
продати не лише колишнього побратима по революційній боротьбі та по
класу, а й рідну матір, навіть Батьківщину.
Входячи в життя з різного козацького стану, спілкуючися з
представниками найрізноманітніших соціально-політичних та духовних
верств, спостерігаючи життя бурсаків і еліти мазепинсько-могилянської
академії, а потім народів Московщини й Угорщини, Німеччини, Австрії та

1
2

Єфремов С. Історія української письменства.
Українські народні пісні. У 2-х т. – К.: Дніпро, 1964.

439

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

Італії, Григорій Сковорода і мав змогу, і зобов’язаний був робити власний
життєвий вибір. Камо грядеші?!
Досі Г.Сковороді дорікають, що, буцімто, він принципово відійшов від
громадського життя й задовольнився роллю мандруючого «старчика».
Глибока помилка! Г.Сковорода і фізично постійно стикався то з
бідняцькими, то з пануючими верствами суспільства (поміщицькими і
церковними), шукав «сродної праці» й відстоював свої принципи, не
відступав перед носіями усіх рангів, прагнув виховувати учнів у дусі
демократичної педагогіки1, – але чи міг він перемогти імперську систему
насильства і рабства? Тоді дорікають йому, що він не пішов на зв'язок з
революціонерами! Однак і це є ще більшим абсурдом. Бо, як наголошував
І.Франко, поступ визначають «не бомбісти і револьверники», а носії Духу
прогресу. Не обов’язково було йти в гайдамаки і Г.Сковороді.
Важливо, що «імперія» не є для Г.Сковороди суто політичним терміном!
Радше йдеться про імперію у ще ширшому значенні, йдеться про імперію
тлінності у всій її вимірності, яка прагне панувати над людиною, підкорити
її та запроторити у власну ієрархію гротескної біжутерії на тілі «істинни»
(термін, за який так розпікав Г.Сковороду Г.Шпет).
Напрочуд показовими були події, описані учнем Г.Сковороди
М.Ковалінським, які двічі виявили глибочінь розуміння мислителем
сродності з нетлінною землею Батьківщини, з нетлінного-святого праху якої
простежується піднесення людини до її істинного призначення. На цих
подіях мало наголошують, вважаючи їх проявом сковородинської
гротескності та химеричності. Проте саме в них виявилась суть і настанова
праведності «живої» мирської людини, яка, перебуваючи і повнокровно
живучи у світі тіла, труда, суспільства, освіти і науки, – водночас
трансцендентно належить до макрокосму «істинни» – освяченого буття!
Не часто згадують у дослідженнях про те, що в Г.Сковороди в родичах
був керівник монастирської Китаївської обителі коло Києва, яка належала до
комплексу монастиря Києво-Печерської лаври: «В 1770 году Сковорода,
согласясь, с Сошальским поeхали в Кіев. Родственник его Іустин был
начальником Китаевской пустыни, что подлe Кіева. Сковорода поселился у
него в монастырe и три мeсяца провел тут с удовольствіем»2. Також не
наголошують і на тому, що згаданий Іустин, дещо раніше був соборним
печерським (Києво-Печерської лаври) типографом: «Сковорода, будучи
упрошен родственником своим, соборным Печерским <типографом>
Іустином, остался в Кіевe» (правописні норми не збережені, оскільки заміна
буквою «ь» належних історичній добі Г.Сковороди літер і відповідних їм
фонем не відбиває цілком мовних особливостей, проте це зберігає
неповторність змісту і стилю – Т.К.)3.

1
Кононенко П., Кононенко Т. Сковорода і Толстой // Українознавство. – 2003. – Число 4 (9).
– С. 317-321.
2
Ковальенскій М.И. Жизнь Григорія Сковороды // Григорій Сковорода. Твори в двох томах.
– К., 1961. – Т. 2. – С. 517.
3
Там само. – С. 510.
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Передбачаючи, що українознавчо-біографічне дослідження постаті
Іустина є важливою самостійною роботою, на разі зазначимо, що, маючи
такі повноваження, коли друкарня Києво-Печерської лаври була осередком
україномовної літературно-видавничої справи в Україні впродовж віків, ми й
уявити собі не можемо той перелік імен і літературних видань, які міг знати
завдяки цій нагоді і постаті Іустина Г.Сковорода!
Українські дослідники так змальовують появу і значення КиєвоПечерської лаври: «КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА – один із найбільших та
найдавніших чоловічих монастирів на українських землях. Заснований
бл. 1051 у с. Берестове, недалеко від Києва, на правому березі Дніпра.
Засновником монастиря вважається св. Антоній Печерський. Першим
відомим ігуменом К.-П.Л. був згаданий у історичних джерелах монах
Варлаам (1061), після цього монастирську братію очолив св. Феодосій
Печерський. Впродовж 11-13 ст. монастир був найбільшим церковним
осередком Київської держави. З 12 ст. одержав назву лаври. Відігравала
важливу роль у культурному житті Київської держави. Тут велося
давньоукраїнське літописання, було налагоджене переписування книг,
існував шпиталь для убогих та калік, розвивалась мозаїчна та ювелірна
справи. У перших століттях свого існування К.-П.Л. неодноразово зазнавала
руйнувань: у 1096 – половецькими ордами, у 1169 – владимиросуздальськими військами Андрія Боголюбського; у 1203 – загонами князя
Рюрика Ростиславича та чернігівськими князями; у 1240 – монголотатарськими ордами хана Батия. Однак кожного разу монастир знову
відновлювався і ставав все більш відомим. Ще більше зросло значення
К.-П.Л. в період входження українських земель до складу Великого
князівства Литовського, а з 1569 – Речі Посполитої. Незважаючи на
знищення монастиря, під час нападу кримських татар у 1482, він швидко
відродився; в 1598 офіційно одержав статус лаври (об'єднувала 6 монастирів)
та права ставропігії від Константинопольського Патріарха. Після
Берестейського церковного собору 1596 тривалий час велися суперечки між
греко-католиками та православними за володіння лаврою, які завершилися
1613 переходом лаври у власність православної церкви. В цей період К.-П.Л.
продовжувала залишатися центром українського культурно-освітнього
життя. Тут укладався започаткований у 13 ст. «Києво-Печерський Патерик»
– важливе джерело до історії українських земель. У 1615 архімандрит
монастиря Є. Плетенецький заснував при монастирі друкарню. У 17 ст. було
опубліковано 117 видань, серед яких – твори П. Могили, І. Гізеля,
Л. Барановича, І. Галятовського та інших відомих авторів. В 1631
митрополит П. Могила відкрив при К.-П.Л. школу, яка об'єднавшись із
школою Київського братства дала початок Києво-Могилянській Академії.
Після включення України до складу Московської держави, у другій
пол. 17 ст., розпочався наступ на права К.-П.Л. з боку Московських
Патріархів. У 1688 лавра дістала права ставропігії від патріарха і була
вилучена з-під юрисдикції Київського митрополита. У 1720 царський уряд
заборонив друкувати книжки українською мовою, що принесло значні
збитки монастирю. В 1786 секуляризовано лаврські маєтки (монастир
переведений на державне утримання), скасовано стародавнє правило, коли
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вся братія обирала Духовний Собор, який управляв справами К.-П.Л.
Поступово проводилась політика русифікації монастиря, як і всього
церковного життя в Україні. Після встановлення радянського режиму в
Україні К.-П.Л. постійно зазнавала репресій з боку органів влади. У 1921-22
більшість коштовностей та мистецьких цінностей лаври було конфісковано.
На території лаври за її багатовікову історію створився цілісний
архітектурний ансамбль. Найдавнішими пам'ятками були Успенський собор
(1073-78, зруйнований радянськими підпільниками 3.11.1941) та Троїцька
надбрамна церква (1108). Ряд церков було споруджено у 16-18 ст. на кошти
українських гетьманів та представників козацької старшини. Велика
лаврська дзвіниця (висота 96,5 м) зведена у 1731-45 архітектором
Г. Шеделем, ряд споруд побудовані за проектами лаврського архітектора
С. Ковніра. 26.9.1936 територію К.-П.Л. було оголошено державним
історико-культурним заповідником, всі її цінності націоналізовано. На його
території (всього 22 га) знаходиться понад 30 пам'яток архітектури,
функціонують ряд відомих музеїв, у т.ч. Музей історичних коштовностей
України та ін. У повоєнні роки знищені війною лаврські споруди були
відбудовані і реставровані. Відновлено діяльність чоловічого монастиря
Руської Православної Церкви. У другій пол. 1980-х рр. частина території та
будівель К.-П.Л. була передана церкві. Тепер на території К.-П.Л.
знаходиться резиденція глави Української Православної Церкви (у
канонічній єдності з Московським Патріархатом)»1.
От саме на такій основі, в оточенні такого духовного середовища
Г.Сковорода
застосував
власну
народно-життєву
філософему
універсалістського визначення вічного та тлінного. «В 1764 году друг его
вознамeрился поeхать в Кіев для любопытства. Сковорода рeшился
сопутствовать ему, куда и отправились они в августe мeсяцe.
По пріeздe туда, при обозрeваніи древностей тамошних, Сковорода біл
ему истолкователем истории мeста, нравов и древних обычаев и
побудителем к подражанию духовнаго благочестія почивающих тамо
усобших святых, но не жизни живаго монашества.
Многіе из соучеников его бывших, из знакомых, из родственников,
будучи тогда монахами в Печерской лаврe, напали на него неотступно,
говоря <кругом>:
- Полно бродить по свeту! Пора пристать к гавани, нам извeстны твои
таланты, святая лавра пріймет // тя, аки мати свое чадо, ты будеш столб
церькви и украшеніе обители.
- Ах, преподобные! – возразил он с горячностію, – я столботворенія
умножать собою не хочу, довольно и вас, столбов <неотесанных> во храмe
божіем.
… «Риза, риза! Коль немногих ты опреподобила! Коль многих
<окаянствовала> очаровала. Мір ловит людей разными сeтями накрывая
оныя
богатствами,
честьми,
славою,
друзьями,
знакомствами,
покровительством, выгодами, утeхами и святынею, но всeх нещастнeе сeть
1

http://pravopys.vlada.kiev.ua.
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послeдняя. Блажен, кто святость сердца, то есть щастіе свое, не сокрыл в
ризу, но в волю господню!»1.

А ще до цієї, згаданої М.Ковалінським події, подібна подія відбулася у 1760
р. На пропозицію Білгородського епископа Іоасафа Миткевича, передану
Г.Сковороді ігуменом Гервасієм Якубовичем, про прийняття монашого постригу
і сприянні у церковній кар’єрі, український філософ, даючи негативну відповідь,
сформулював чинні настанови істинного життя людини, які дивним чином
відлунюють козацьким світоглядним статутом і звичаєвими вимірами життя
більшості української людності: «Он, выслушав сіе, возревновал по истиннe и
сказал Гервасию: «Развe вы хотите, чтобы и я умножил число фарисеев? Eжте
жирно, пейте сладко, одeвайтесь мягко и монашествуйте! А Сковорода полагает
монашество в жизни // нестяжательной, малодовольствe, воздержности, в
лишеніи всего ненужнаго, дабы приобрeсть всенужньйшее, в отверженіи всeх
прихотей, дабы сохранить себя самаго в цeлости, во обузданіи самолюбія, дабы
удобнeе выполнить заповeдь любви к ближнему, в исканіи славы божіей, а не
славы человeческой»2.

Стоян Д.В. (Київ)
ТВОРЧІСТЬ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ
Ю.І. ВАССИЯНА
У статті досліджується творчість Т.Г. Шевченка в історіософській
концепції Ю.І. Вассияна. Ю.І. Вассиян наділяє Т. Шевченка ознаками
символу українства та вбачає в його творчості безпосередній прояв
українського духу.
На даний час, здається, немає жодного українського дослідника в будьякій галузі гуманітарних наук, який би не піднімав у своїх працях ті чи інші
питання, або комплекс проблем, пов’язаних з ім’ям видатного українського
митця Тараса Григоровича Шевченка. Цей факт зовсім не викликає подиву.
Адже інтерес до його творчості є цілком закономірним у тому сенсі, що
Т.Г.Шевченко залишив найбільш помітний слід в історії Української
держави та української культури. Його спадок є предметом вивчення
літераторів, культурологів, філологів, мистецтвознавців, істориків,
етнографів. Кожний дослідник обирає те чи інше питання чи проблему,
розглядаючи її під певним кутом зору, застосовуючи певну методологію.
У даній статті буде проаналізовано з точки зору історико-філософської
методології філософський підхід до проблеми геніальності та історичного

1
Ковальенскій М.И. Жизнь Григорія Сковороды // Григорій Сковорода. Твори в двох томах.
– К., 1961. – Т. 2. – С. 509-510.
2
Там само. – С. 498.
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значення Т.Г.Шевченка для становлення та розвитку української нації в
працях українського філософа 20-х – 50-х рр. XX ст. Юліана Вассияна.
Головні питання, які піднімаються в статті, є: питання генія як
провідника духу нації, пов’язані з ним питання психології української нації
та українського менталітету, питання специфічності образу Т.Г. Шевченка з
точки зору історичної перспективи, питання «культу поета».
Дослідник насамперед наголошує на тому, що «Шевченко є найбільшим
живим авторитетом сучасного українства»1. Проте Ю. Вассиян гостро
засуджує традиційне тлумачення творчості Т. Шевченка, звинувачуючи
дослідників його спадщини в тому, що вони забули справжню історичну
роль спадщини Т. Шевченка, зробивши його сентиментальним «поетомлірником». На думку Ю. Вассияна, відбувається акцентуація лише на одній
історичній ролі, яку приписують великому українському поету – ролі
ліричного романтика, який з натхненням оспівував ідеали минулого життя.
Але, наголошує Ю. Вассиян, Т. Шевченка неможливо визначити лише як
поета чи митця або навіть публіциста та політичного діяча. Розробляючи
свою історіософську концепцію та обґрунтовуючи природу української
нації, мислитель відводить Т. Шевченку особливе місце. Особистість
Т. Шевченка набуває в працях Ю. Вассияна трактування генія як «пророкапроводаря».
Дане твердження потребує більш детального розгляду. Якщо детально
розглянути історіософську концепцію Ю. Вассияна, то можна побачити його
зосередженість на «внутрішніх» питаннях української нації – питаннях
української духовності, української психології та української ментальності.
Лише аналіз психологічних особливостей тієї чи іншої нації, а не аналіз
зовнішніх соціальних та геополітичних питань дає змогу, на його думку,
відповісти на ряд питань, присвячених підйому чи кризі будь-якої, а в
даному випадку, української, нації, а також виявити основні закономірності
розвитку даної нації.
Історичний процес, на думку Ю. Вассияна, є таким, що формується
активною волею особистості. Людина в своїй неповторності та
індивідуальності, у своєму вольовому прагненні та звершенні є суб’єктом
історичного процесу, бере участь у його здійсненні, не залишаючись
пасивним спостерігачем подій, що відбуваються. Тут не йде мова про фатум,
який тяжіє над людиною, чи про загальні всесвітні закономірності, де
людина є лише слухняним виконавцем волі вищих сил. Історія постає тут як
постійно відкритий проект, у межах якого відбувається змагання окремих
вольових зусиль.
Звичайно, тут не йдеться про свавілля окремих людей, які діють, не
враховуючи інтересів своєї нації. Тут говориться про окрему людину як
суспільну одиницю, яка тісно пов’язана із своїм суспільством. Взагалі, нація
у Ю. Вассияна визначається як найвища форма соціальної спільності, у якій
людина, як окрема індивідуальність, здійснює найбільший розвиток своєї
1
Вассиян Ю.І. Назад до Шевченка (Комплекс тем) // Вассиян Ю.І. Степовий сфінкс. –
Торонто, 1972. – С. 273.
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моральності та духовності, щоразу піднімаючись на вищий і найвищий
щабель. Там, де йде мова про національну єдність, йдеться про духовну
єдність і соборність, про національну ідею.
Природа нації визначається зв’язкою понять таких, як: ідея – воля – мета.
Завдяки національній ідеї, як регулятиву, відбувається об’єднання почуттів,
емоцій, думок та прагнень, які фокусуються в світлі однієї ідеї. Ідея
активізує людську волю та діяльність, спрямовуючи її до конкретної мети.
Тобто національна ідея є основною передумовою становлення та
функціонування нації, є її життям. Нація сповнюється життєвою силою, стає
самостійною живою одухотвореною одиницею історичного процесу завдяки
вольовій насназі її представників, завдяки постійній боротьбі і постійному
моральному зросту. Тому Ю.Вассиян приділяє велику увагу приділяє тим
непересічним особистостям, які доводять на своєму прикладі єдність ідеї
вольового зусилля та мети, до якої спрямоване це зусилля.
У даному контексті Ю. Вассиян вбачає Т. Шевченка як геніального
творця, який виразив життя української нації в усій своїй повноті. «Це
безпосередня, інтенсивна або пряма національність, що промовляє
внутрішньою стихією духового руху і напрямом почувань, які може
схопити, відчути і засвоїти собі тільки підмет того самого національного
кола, що живе спільним безпосереднім наставленням та інтуїтивно відчуває
міру ритмічного упливу національного життя»1. Геній українства є
невіддільним від ідеї українства, від справжнього вольового українського
духу.
Зазвичай, торкаючись питання української ментальності, Ю. Вассин
наголошує на слабкості та кволості пересічної людини, що й зробило
українство такою легкою здобиччю для іноземців. В своїй роботі «Степовий
сфінкс» він подає негативну характеристику української людини,
наголошуючи на тому, що «пасивна воля при надмірній перевазі почуття
проявилася в нас як пасивний існувальний тип людини, що в умовах
природного багатства своєї землі цілком піддалася стихійній формі життя, не
проявляючи ніяких вищих завойовницько-панівних нахилів»2. Це – наслідок
надмірної прив’язаності людини до землі, внаслідок якої виробилася
психологія осілого гречкосія-хлібороба, який «ціле своє життя поставив на
одну карту, на хліборобський свій стан, його союз землею»3.
Проте дана позиція Ю. Вассияна зовсім не означає, що він остаточно
вважає, що українська нація є приреченою на пасивне існування і підкорення
іншим культурам. Вже в своїй праці «Воююча Україна» він наголошує на
тому факту, що жодній іноземній культурі не вдалося повністю заволодіти
культурним потенціалом української нації, знищивши її вщент.
«Посатанівши з безсилля – вбити невмируще, загасити палюче світло

1
Вассиян Ю.І. Назад до Шевченка (Комплекс тем ) // Вассиян Ю.І. Степовий сфінкс. –
Торонто, 1972. – С. 284-285.
2
Вассиян Ю.І. Степовий сфінкс // Вассиян Ю.І. Степовий сфінкс. – Торонто, 1972. – С. 52.
3
Вассиян Ю.І. Пацифізм та психологія української миролюбності // Вассиян Ю.І.
Суспільно-філософічні нариси. – Чикаго, 1958. – С. 16.
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вічного життя, проляли вони море живої крови, проте ненависний світич не
гасне, але дужчає в насиченні і виразнішає в чистоті барви».1
Мислитель нарікає на відсутність систематичної боротьби, на відсутність
реалізації вольового зусилля, на відсутність оформлення національної ідеї,
сполучення її з національним характером.
Критикуючи українську людину, він дорікає їй тим, що вона не
намагається піднятись на вищий щабель, не намагається уподібнитися тим
геніям українського народу, завдяки яким український народ відбувся як
нація, які відкрито проповідували національну ідею, ідею життя, ідею
духовного зросту та боротьби. Порівнюючи зріст нації з ростом живого
організму, дослідник вболіває за те, що нація має прагнути до життя, а не
крокувати швидкою ходою до власної смерті, яка може наступити внаслідок
зломлення морального духу нації та позбавлення вольової активності
людини. Дослідник спадщини Ю. Вассияна Ю. Пундик пише, що лише за
умови виховання моральної самосвідомості і творчої снаги, за умови
внутрішньої дисципліни сучасна людина зможе «встоятися перед процесом
вихолощування людини з її людських вартостей і перетворювання її у
звичайного автомата в бездушній машині позбавленої духових вартостей
тоталітарної системи насильства і руйнування всіх духових цінностей»2.
Стихійність – основна і визначальна риса боротьби української нації.
Лише в окремих ситуаціях спостерігається сплеск творчої енергії, лише час
від часу український народ у особі своїх найяскравіших представників
пробуджується від довгої сплячки, щоб потім знову впасти в оціпеніння.
«Українській історії дотепер бракувало формотворного, організуючого
чинника; іменно мотив систематичного особового діяння є тут явищем
великої рідкости»3. Геній, людина із особливою силою волі, яка є здатною
піднятися над буденністю життя, пересилити в собі буденний, байдужий до
всього настрій, лише він є здатним творити історію. В той час, коли звичайна
людина знаходиться в стані летаргійного сну, законсервувавши в собі свої
духовні та життєві пориви, геній-творець своїм завзятим запалом і
душевним поривом активно творить історію, виписуючи на ній нові,
незабутні для нації, письмена, залишаючись із своїм народом, але водночас
будучи значно вищим за нього. Таким Ю. Вассиян бачить Т. Шевченка,
називаючи його «мессією» українського народу. «Сам Шевченко
проявляється як цілком несподівана, геніальна імпровізація тієї загадкової
землі»4.
Таким чином, стає зрозумілим, що особистість Т. Шевченка має
аналізуватися з урахуванням безпосереднього зв’язку його спадщини з
українською національною ментальністю. Для української культури
Т. Шевченко є генієм у тому сенсі, що його твори є оформленням
національної ідеї, є підставою української національності.
1

Вассиян Ю.І. Воююча Україна // Вассиян Ю.І. Степовий сфінкс. – Торонто, 1972. –С. 176.
Пундик Ю. Юліян Вассиян: Людина // Самостійна Україна (Чикаго), 1954. – Ч. 10. – С. 18.
Вассиян Ю.І. Назад до Шевченка (Комплекс тем) // Вассиян Ю.І. Степовий сфінкс. –
Торонто, 1972. – С. 278.
4
Там само.
2
3
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Людина-геній не може належати самій собі. Служіння високим ідеалам –
справжнє призначення генія в цьому світі. Генієм є людина, яка набагато
випереджає в своєму розвитку своє покоління і свою епоху, але і не
належить їй. Тому часто є випадки, що творчість генія не отримує гідного
визнання його сучасниками і проходить дуже багато років до того, як для
генія народжується гідний критик. Отже, спостерігається двозначна
ситуація: з одного боку, геній є непересічною людиною, своєрідним
титаном, який не може належати жодній нації, жодній епосі, жодній
спільноті, бо його творчість набагато випереджає розвиток суспільства;
проте, з другого боку, – геній є продуктом своєї нації, відображуючи її
духовно-психологічні характеристики. Внутрішній світ генія знаходиться в
неперервному зв’язку із зовнішнім світом, в якому він живе. Цю позицію
відстоює і сам Ю. Вассиян, який в своїй монографії, присвяченій творчості
Василя Стефаника, розглядає проблему співвідношення органічності
творчості, жанрової належності та вираження національного духу.
«Загальноприйнята думка про національність генія засновується на згаданій
органічності, цебто вона розкриває в духовій істоті генія наявність
найспішніших формотворчих елементів, органічних для психології
національного типу. Ця своєрідна зосередженість загальних духових ознак в
особовості генія робить його джерелом широкої соціяльности, отже
репрезентативною формою збірної одиниці, як історичної реальності»1.
Коли ми вживаємо слово «геній», то маємо на увазі людину, життя і
творчість якої демонструють собою духовний сплеск, руйнування старих
ідеологій і норм, появу і розвиток нових цінностей. Геній є законодавцем
нових принципів і роль його є вирішальною. Але поява геніального творцяімпровізатора є цілком закономірним явищем у тому сенсі, що він
символізує собою синтез минулого і майбутнього, являє собою ті принципи,
які давно визрівали в надрах суспільства, але не мали змоги проявитися, бо
пересічна людина просто не мала змоги їх осягнути і втілити в життя. Саме
тому творчість генія, як правило, не оцінюється його поколінням. Історія
знає безліч прикладів, коли людина отримувала визнання лише через багато
років після своєї смерті. Саме тоді, через кілька десятків, а інколи й сотні
років, людство отримувало змогу осмислити пророчі ідеї окремої великої
людини, чий світогляд значно випереджав у своєму розвитку світогляд його
сучасності.
Ю. Вассиян проводить чітку межу між пересічною людиною та
геніальними особистостями. Якщо звичайну людину, яка є типовим
представником української нації, він нещадно критикує, то геніїв українства
він підносить на самий вищий щабель, обґрунтовуючи тезу, що лише
особистості, наділені такими якостями, творили історію українства,
формуючи українську національну ідею, закликаючи до жаданої мети –
створення соборної Української держави. Саме вони являлися будителями,
які намагалися розбудити Україну від багаторічного сну, саме в них

1

Вассиян Ю.І. Нетоптаним шляхом. – Торонто, 1973. – С. 18.
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концентрувалася та життєдайна сила та енергія, які були справжньою
реалізацією ідейного прагнення.
Т. Шевченко в дослідженнях Ю. Вассияна займає окреме місце. Він
відводить йому роль людини, яка своєю творчістю фактично обґрунтувала
ідеологічний базис української нації, дала змогу відчути себе такою. «Його
поезія відкрила вступ до духової Батьківщини і тим піддавала психічно
пасивне українство активній своїй стихії. Незабаром наступила канонізація
Т. Шевченка на єдино повноправного представника народу та оформилася у
своєрідний культ поета»1. Саме в Т. Шевченку можна спостерігати
оформлення національного прагнення українства, обґрунтування ідеї
українства, безпосередній вияв українського духу. Його творчість не
залишила нікого байдужим, вона відізвалася в кожному українцеві
бурхливим виром, який втягнув український народ у пекельний вогонь
боротьби.
На думку дослідника, неможливо сказати, де закінчується Шевченкова
індивідуальність, а де починається його загальнозначущість. Поезія великого
поета є невід’ємною від життя його народу, це проглядається навіть в
автобіографічних творах. В літературі дослідницькі розвідки творчого
здобутку Т. Шевченка не мають носити характер дослідження спадщини
окремого автора, тут потрібен не підхід критика літературного жанру, а
глобальний історико-філософський підхід, який дасть змогу виявити
сутність Шевченкового генія, пов’язавши його з психологічно-ментальними
характеристиками українського народу.
Особливість Т. Шевченка полягає в тому, що він був генієм саме
українського народу, прямим і безпосереднім виявом самої української
національності. Він не належав самому собі, але він належав Україні. Його
спадщина не потрапила до скарбниці світової культури, його не визнали
генієм загальносвітового масштабу, який зломив світоглядну парадигму чи
торкнувся загальнозначущих проблем людства. Але так і не могло бути саме
тому, що головний предмет уваги поета – Україна, про яку він пише,
вкладаючи в кожний твір глибоку духовність і переживання. В його творах
піднімаються не загальнолюдські проблеми, а формулюються проблеми й
ідеї української душі.
У творчості Т. Шевченка Ю. Вассиян вбачає своєрідний стимул для
активізації вольового зусилля кожного українця. Саме його авторитетні ідеї,
які відізвалися в серці кожного, мають по-новому переосмислитися,
синтезуватися сучасною свідомістю і послугувати поштовхом для зміцнення
слабкої української душі. Про це свідчить і назва його роботи – «Назад до
Шевченка». Якщо Т. Шевченко є творцем і виразником національної
української свідомості, то для поступального розвитку та зміцнення
української нації не слід забувати його справжньої ролі.
Проте як було сказано, справжнє значення шевченківського генія було
затьмарене трактуванням його як «поета-лірника» та «поета-кобзаря».
Ю. Вассиян наголошує на лірично-сентиментальній українській душі, яка, не

1
Вассиян Ю.І. Назад до Шевченка (Комплекс тем) // Вассин Ю.І. Степовий сфінкс. –
Торонто, 1972. – С. 281.
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маючи внутрішнього стрижня, повністю віддається ситуативним почуттям і
робить з будь-якого явища культ поклоніння, створюючи безліч трактувань та
штампів. Справжню мету вбачає вона не в піднятті на боротьбу за свою долю, а в
насолоджені ліричними моментами. Саме ці слабкі сторони українства не дають
змоги розгорнутися справжньому процесу формування й обґрунтування єдиної
міцної української нації і роблять її легкою здобиччю іноземців. Сприймаючи
удари долі, українство просто не є здатним осмислити їх і вивести гіркі, але
корисні висновки. Продовжуючи оплакувати свою тяжку долю, переможений
українець не знаходить у собі здатності зростити в собі рішучість та душевну
силу для того, щоб змінити цю долю.

Вбачаючи в цьому головний недолік української нації, Ю. Вассиян
доводить необхідність боротьби, згадуючи приклади активності і вольового
зусилля окремих українців. Особливістю української ментальності є те, що
вона не може усвідомити власну волю і морально вдосконалюватися через
надмірну пасивність, зумовлену прив’язуванням до землі. Ця душа осілого
хлібороба є здатною лише захищатися від прямих ударів, а не зміцняти свої
позиції через зміну своїх світоглядних настанов та якісних змін. Ситуативні
сплески вольової активності не переросли в систематичне формування і
розвиток міцного характеру. Проголошуючи Т. Шевченка творцем і
виразником національної ідейної свідомості, Ю. Вассиян вбачає
необхідність переосмислення його ролі для створення нерозривної єдності
ідеї-волі-мети, що дасть змогу виростити могутню націю, яка не буде
схилятися перед завойовниками, а продукуватиме власну культуру.
Концепція Ю. Вассияна спрямована на те, щоб осмислити історичний
процес з точки зору його відкритості і продовжуваності, теорія тут
переплітається з практикою. Процес розвитку нації як основної одиниці
історії є складним і неоднозначним. Але лише усвідомивши себе як націю,
створивши свою національну ідею, реалізувавши завдяки своїй волі
конкретну мету, до якої нація прагне, можна буде говорити про націю, що
відбулася. Лише завдяки національним геніям, які вносять до скарбниці
національної культури свої надбання і сприяють формуванню національної
свідомості, нація може стати такою, якою вона має бути. Своїми
титанічними зусиллями, тим, що вони піднялися над епохою і зламали старі
правила, визвавши до життя нові, вони зробили значущий внесок у процес
розвитку нації, а в деяких випадках навіть створили спільноту як націю.
Кожна країна має свого генія, пам’ять якого є вшанованою і діяння якого
є незабутніми. На жаль, український геній Т. Шевченко розглядається
переважно як поет-романтик, що належить українській модифікації
загальноєвропейського романтизму. Тому для дослідника історичної ролі Т.
Шевченка залишається закритим ряд моментів, що приводять до хибного
розташування акцентів і втаємничення справжньої суті Т. Шевченка як
історичної особи та митця. Історіософський підхід Ю. Вассияна, який
наділяє Т. Шевченка ознаками символу українства та вбачає в його творчості
безпосередній прояв українського духу, надає набагато більше можливостей
в обґрунтуванні сутності української нації та визначенні закономірностей її
функціонування.
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УКРАЇНА – ПРАВО

Малютіна І.П. (Київ)
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКОЮРИДИЧНИХ ПАМ’ЯТОК X – XIX ст.
У статті робиться спроба підсумувати наукові знання про звичаєве
право українського народу за матеріалами історико-юридичних пам’яток X
– XIX ст.
Протягом багатьох віків в історії людства серед усіх джерел права
провідну роль відігравали санкціоновані державою й обов’язкові для
населення давні звичаї та традиції. У своїй сукупності вони створювали
звичаєве, або т.зв. неписане право, котре регулювало більшість відносин у
рабовласницькому і ранньофеодальному суспільствах. З плином часу
звичаєве право перетворилося на допоміжне джерело, до якого зверталися у
разі відсутності відповідних норм у письмових правових джерелах. Майже
всі перші правові кодекси були нічим іншим, як систематизованим
офіційним викладом давніх правових звичаїв.
Феномен існування звичаєвого права обумовлений природою суспільного
буття людини, потребами визначеності і впорядкованості її соціальних та
етнічних об'єднань. Звичаєве право існує там, де є соціальна неоднорідність
людей, що відокремлена світоглядними орієнтаціями, професійними або
територіальними ознаками, етнічною належністю, позицією в соціальній
ієрархії спільноти.
В Україні до звичаєвого права завжди ставилися з особливою повагою.
Існує приказка: „Немає краю без свого звичаю. Звичай – другий закон”.
Давню історію має українське звичаєве право. Своїм корінням воно сягає
правових звичаїв Давньоруської держави, основна частина яких була згодом
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записана у «Руській правді» та інших перших актах князівського
законодавства, які скоріше фіксували звичаєві норми, ніж творили нові1.
Одним з перших є "Закон руський" ("Устав руський") – прямі посилання
на такі джерела вперше мають місце у Договорі русів з греками за князя
Олега 911 р., та в Договорі русів з греками за князя Ігоря 944 р.2
Найхарактернішими рисами "Закону руського" є: поступовий відхід від
поширеної у дофеодальному і ранньофеодальному суспільстві кривавої
помсти вбивством за вбивство або тяжку образу до віри, тобто штрафу на
користь княжої адміністрації та до головщини чи поголовщини
(головництва) – приватного викупу потерпілому або рідні вбитого; початок
матеріального відшкодування вчинених збитків; наявність чітко визначених
санкцій за крадіжку та інші скоєні злочини3. Якщо припустити, що "Закон
руський" був дійсно писаним документом, то все одно він навряд чи став
наслідком законодавчої діяльності київських князів, а виявився письмовим
зведенням звичаєвого права русів, прототипом "Руської правди", на основі
якого здійснювалося судочинство у Київській державі. Багато з правових
норм, зафіксованих у "Законі руському", згодом відтворювалось у "Руській
правді"4.
Церковні
устави
Володимира
Святославовича
та
Ярослава
Володимировича – це найперші пам’ятки права і законодавства
Давньоруської держави, відомі як княжі устави й уставні грамоти. Головним
їх призначенням було встановлення правових основ взаємовідносин
держави і церкви, світської і церковної влад, правового статусу духовенства
і юрисдикції руської церкви5.

Устав Володимира Великого фіксує факт хрещення Русі, віддзеркалює
договірні відносини між княжою і церковною владою, визначає місце церковної
організації у Київській державі, віддає їй десяту частину земель, надходжень від
княжих, торговельних судових зборів і мита, врожаю та приплоду домашніх
тварин і птиці, звільняє духовенство і підлеглих йому церковних людей від
світського судочинства, тобто надає їм судовий імунітет, забороняє княжим
дітям, родичам і службовцям втручатися в церковні справи, встановлює обсяг
юрисдикції церкви. До компетенції церковних судів віддавалися справи про
розлучення, порушення подружньої вірності, викрадення дівчини або чужої
дружини, зґвалтування, майнові спори між чоловіком і дружиною, укладання
шлюбних відносин між родичами, чаклунство, спадкоємство братів, церковні
крадіжки, розриття могил, нищення хрестів і навіть про покусання один одного
під час сварки або бійки. Міри покарання в Уставі не визначались. Якщо та чи
інша справа зачіпала інтереси і церковних, і княжих людей, то її розглядав
спільний суд. Часто норми Уставу виходили з біблейських заповідей6.

1
Яковлів А.І. Звичаєве право. Українська культура // Лекції за ред. Дмитра Антоновича. –
К., 1993. – С. 23.
2
Памятники русского права. – М., 1952. – С. 45.
3
Ермолаев И.П. Свод законов Киевской Руси. – К., 1985. – С. 84.
4
Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М., 1949.
– С. 126.
5
Толстой М. Рассказы из истории русской церкви. – М., 1901. – Кн. І. – С. 14-21.
6
Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – СПб., 1896.
– С. 32.
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Устав князя Ярослава про церковні суди проголошує незалежність
церковного і княжого судів, пам’ятка вміщує систему правових норм, які
регулюють порядок укладання шлюбу і шлюбні відносини, стосунків
церковної влади з зовнішнім світом, відомчі серединні взаємовідносини у
церкві, правовий статус її служителів, закріплює її привілеї. Устав Ярослава
Мудрого спрямований проти язичеських шлюбних звичаїв викрадання
дівчини з метою укладання шлюбу, передбачав суворі грошові покарання за
зґвалтування жінок залежно від станової групи, забороняв розірвання
шлюбу без провини з боку однієї з його сторін або самовільне припинення
шлюбних стосунків, встановлював санкції за народження позашлюбної
дитини, за позашлюбні статеві стосунки взагалі, за статеві стосунки у колі
кровних родичів, духовної рідні, свояків, з іновірцями, за двоєженство, блуд
з черничкою, скотолозтво, побиття жінкою чоловіка, бійку між жінками,
образу чужої жінки наклепом або побиттям, непідкорення батьківській волі.
Окремі статті Уставу вміщували вказівки на злочинні дії ченців, попів і
попівен (блуд, пияцтво, порушення границь своїх приходів під час
виконання обрядів, зв’язок з іновірцями чи відлученими від церкви,
самовільний постриг). Відлучення від церкви і прокляття загрожувало тому,
хто втручатиметься у справи церковних судів1.

Основним джерелом "Руської правди" були норми звичаєвого права часів
Київської Русі. Відомо понад 100 списків "Руської правди", які прийнято
поділяти на 3 редакції – коротку, розширену та скорочену2. "Руська правда"
складається з норм різних галузей права насамперед цивільного, кримінального
й процесуального. При цьому кримінальне й цивільне правопорушення
принципово не розрізнялося: те й інше розглядалося як кривда, шкода.
Покарання передбачало грошові виплати: "віру" – на користь князя і
"головщину" – на користь потерпілого або його родичів. Тілесних покарань
"Руська правда" не знала, за винятком кари для холопів за побиття вільної
людини. Смертної кари цим актом також не передбачалося. Розміри грошових
виплат залежали від соціальної належності потерпілих. Норми цивільного права
стосувалися права власності, спадкування, договорів купівлі-продажу, позики.
Судовий процес, за "Руською правдою", переважно мав змагальний характер.
Допускалися ордалії, клятви та різні інші варіанти "божого суду"3. "Руська
правда" зберігала свою чинність протягом кількох століть і набагато пережила
Давньоруську державу, у якій вона виникла. Її норми мали значний вплив на
Литовські статути, російське Соборне уложення 1649 р. та інші пам’ятки права
України, Росії, Білорусії, Литви й деяких інших країн. "Руська правда" і
доповнюючи її "неписане право" зберігали свою силу і після татарської навали у
Галицько-Волинському князівстві та у Великому князівстві Литовському у
перший період його правової історії4.

1

Там само. – С. 44.
Российское законодательство 10-20 веков (тексты и коментарии) / Ред. О.И. Чистякова. –
М., 1984. – Т. 1. – С. 56.
3
Там само. – С. 56.
4
Леонтович Ф. Русская Правда и Литовский Статут // Киевскіе Университетскіе Известія. –
К., 1865.
2

452

Україна – право

З появою Литовських статутів звичаєве право теж не втратило свого
значення. Перший Литовський статут «Старий» 1529 р. прямо вказував, що
за умови відсутності законодавчого регулювання керуватися слід давніми
звичаями. Дещо негативне ставлення до звичаєвого права було зафіксовано
у Другому Литовському статуті 1566 р. "Волинському", що орієнтувався
виключно на письмові джерела. Але така позиція виявилася нежиттєвою, і в
Третьому Литовському статуті 1588 р. "Новому" було підтверджено роль
звичаєвого права як допоміжного джерела. Крім того, дані Литовські
статути всіх трьох редакцій кодифікували чимало норм, які походили від
прадавніх правових звичаїв1. Литовські статути загалом є найвідомішими
кодексами феодального права Великого князівства Литовського, що діяли й
на інкорпорованих до нього українських землях. Статути виникли як
правові акти багатонаціональної держави. В них широко використано
звичаєве право всіх народів, які жили на її території, норми давньоруського,
римського, німецького, польського права, попереднього поточного
законодавства Великого князівства Литовського. Враховуючи, що одним із
основних джерел Литовських статутів була «Руська правда», слід
підкреслити, що для українського народу їх "іноземне походження" мало
досить відносний характер, їхні норми відтворювали звичні "давні права" і
розглядалися як власне споконвічне право2. Статут 1588 р. залишився
найавторитетнішим джерелом діючого права в Україні і після Національновизвольної війни середини ХVIІ ст. У ході численних спроб кодифікувати
"малоросійські права", які здійснювалися у ХVIІІ – ХІХ ст., Литовський
статут став найважливішим джерелом усіх проектів. Питання про
доцільність застосування норм Литовського статуту нерідко набувало
політичного значення і ставало предметом гострої боротьби. Застосування
Статуту як джерела права було визнано царським урядом виданням у
Петербурзі 1810 р. російською мовою покажчика до Литовського статуту, а
1811 р. – тексту Литовського статуту російською мовою3. Литовський
статут російського видання 1811 р. містив норми матеріального й
процесуального права, які фактично діяли в лівобережних і правобережних
губерніях України аж до 1840-1842 рр., коли на них було поширено
російське законодавство4. Таким чином, Литовські статути протягом майже
чотирьох віків відігравали важливу роль у правовій системі України.
Народом традиційно розглядалися як найважливіші джерела своїх "давніх
прав", своєрідна противага "новині", яка нав’язувалася з боку Росії чи інших
агресивних сусідів5.
Визвольна війна українського народу проти шляхетської Польщі
середини ХVIІ ст. внесла суттєві зміни в стан джерел та розвиток права в
1

Леонтович Ф. Спорные вопросы по истории русско-литовского права. – СПб., 1893.
Леонтович Ф. Русская Правда и Литовский Статут // Киевскіе Университетскіе Известія. –
К.,1865.
3
Пташицкий С. К истории литовского права после третьего Статута. – СПб., 1893.
4
Квачевский А. Законы Черниговской и Полтавской губерніи // Гражданское и Уголовное
право. – 1875. – № 1.
5
Квачевский А Л. Статут как источник местных прав // Гражданское и Уголовное право. –
1876. – № 4.
2
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Україні. Сталим було тільки збереження за народом права користуватися
традиційними юридичними нормами. Ця особливість визначала
своєрідність правового укладу України в період включно до ХІХ ст.,
автономію її правового життя. Ще у жалуваній грамоті царя Олексія
Михайловича від 27 березня 1654 р. було зафіксовано: "Их права и
вольности войсковіе, как издавна, бывали при великих князех руских и при
королях польських, что суживали и вольности свои имели в добрах и судах,
и чтоб в те их войсковіе суди нехто не уступался, но от своїх би старшин
судились, подтвердити; и пружних би их права, какови дани духовного и
мирського чину людем от великих князей руских и от королей польских, не
нарушить"1. Проте відсилання до "малоросійських прав" проводилася без
чіткого їх тлумачення. Фактично вона зовсім не означала повного
повернення "старих порядків", особливо на Півдні України, де більшість
правових "традицій" у "чистому" чи дещо зміненому виді була привнесена в
процесі заселення цієї території вихідцями з інших регіонів країни. Крім
того, гетьман, а за ним і цар нерідко "відновлювали" такі права, які дуже
суперечили одне одному. Так, юридичні норми, що діяли за руських князів,
не в усьому збігалися з тими, які існували за польських королів, а останні, у
свою чергу, не відповідали набутим у ході війни "військовим та
загальнонародним малоросійським і Війська Запорозького правам і
вольностям"2. Це поступово трансформувало сприйняття їх змісту як
простим людом, так і персонами державної та судової влади. При цьому
представники різних станів і верств населення при застосуванні норм
"давніх", "стародавніх", "звиклих" прав, звичаїв дбали, передусім, про свої
інтереси. Так, українська шляхта і старшина під колишніми правами
розуміли юридичний статус польських панів, що базувався, головним
чином, на Литовському і Саксонському статутах, які також не
узгоджувалися між собою. Навпаки, селяни й рядові козаки ототожнювали
їх з нормами прав, котрі утвердилися на Запоріжжі, оскільки останні
заперечували кріпосницькі взаємовідносини між людьми3. В Україні також
існувало і т.зв. церковне звичаєве право, норми якого регулювали правила
поведінки, які не набули законодавчого затвердження в "офіційних"
церковних збірниках, але яких обов’язково дотримувалися в житті люди4.
У результаті 15-річної праці спеціальної кодифікаційної комісії, до якої
входили представники козацької старшини, української шляхти й
духовенства: В.Степанович, М.Ханенко, С.Савицький, С.Лукомський,
Я.Лизогуб, ряд професорів Києво-Могилянської академії і культурних
діячів, побачив світ, складений нею у 1743 р. збірник "Права, за якими
судиться малоросійський народ"5. Укладачі віддавали належне звичаєвому
1
Владимирский-Буданов М. Отношение между Литовским Статутом и Уложением царя
Алекся Михайловича // Сборникъ Государственныхъ Знаний. – СПб., 1877. – Т. 4.
2
Леонтович Ф. Спорные вопросы по истории русско-литовского права. – СПб., 1893. –
С. 23.
3
Там само. – С. 26.
4
Василенко М.П. Матеріали до історії українського права. – К., 1929. – С. 34.
5
Пащук А.І. Суд і судочинство на Лівобережній Україні ХVII-XVIII ст. – Львів, 1967. –
С. 57.
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праву України, використовуючи його як одне з джерел кодифікації, а також
закріплюючи можливість його застосування для регулювання в галузі
шлюбно-сімейного і спадкового права. Збірник містив у собі норми
адміністративного, цивільного, торгового, кримінального і процесуального
права. У ньому розрізнялося право власності на рухоме майно, на спадкове і
набуте, зобов’язання з договорів і заподіяння шкоди, регламентувалися
договори купівлі-продажу, міни, позички, особистого і майнового найму,
поклажі, поруки, зберігання. Була зроблена перша законодавча спроба
зрівняти і затвердити становий статус старшини і шляхти, духівництва,
закріплено статус залежних селян. Важливою рисою кримінального права
був його приватно-правовий характер. Розслідування злочину, навіть
тяжкого, було переважно приватним. Суд карав злочинця залежно від волі
потерпілого, а за відсутності останнього – від вимог його родичів, хоча з
часом дедалі сильніше виявлялася ініціатива самих суддів у розслідуванні
злочинів. Формулювалися склади злочинів проти релігії, проти "честі і
влади монаршої", проти життя, тілесної недоторканності, майна, статевої
моралі1. Робота щодо перегляду зводу "Права, за якими судиться
малоросійський народ" проводилась аж до 1767 р., але не була завершена, і
він залишився без офіційного затвердження. Проте він був офіційним
проектом кодексу чинного законодавства, і тому дає уявлення про високу
правову культуру українського народу. У 1879 р. цю цікаву пам’ятку прав
відшукав,
проаналізував
і
опублікував
відомий
правознавець
О.Ф. Кістяківський2.
У 1750 – 1758 рр. Ф.Чуйкевич провів приватну кодифікацію і розробив
збірник "Суд і розправа в правах малоросійських". У ньому
систематизовано юридичні норми, які закріплювали права українських
державців на землю і маєтки, залежність посполитих. Ф. Чуйкевич
обстоював ідею поновлення шляхетських станових судів в Україні,
застосування ними "искомой", тобто столітньої давності володіння як
засобу набування прав власності на землю і прав остаточного вирішення
таких справ Генеральним військовим судом без наступного їх перегляду
Сенатом. Збірник являв собою витяг (екцерпт) з польсько-литовського та
російського законодавства, а також звичаєвого права, що діяло на
Лівобережжі і Правобережжі в XV-XVIII ст.3
Працею схожого характеру був збірник під назвою "Книга Статут та інші
права малоросійські", складений у 1764 р. внаслідок приватної кодифікації
В.П.Кондратьєвим. Збірник є цінним посібником для суддів-практиків. У свою
працю В.П. Кондратьєв включив: 1) Короткий покажчик магдебурзького права з
книги "Порядок"; 2) Виписка з книг Литовського статуту "согласных"
артикулів; 3) Витяги з книги "Порядок"; 4) Екстракт із книги Статут прав
малоросійських та різні юридичні матеріали довідкового характеру4.

1
2

Історія України в документах і матеріалах: У 3 томах. – К., 1939. – Т. 1.
Кістяківський О.Ф. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року. – СПБ.,

1879.
3
Історія України в документах і матеріалах: У 3 томах. – К., 1939. – Т. 1.
4
Кондратьєв В.П. Книга статуту та інших прав малоросійських. – К., 1764.
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У 1767 р. було складено "Екстракт малоросійських прав". Це був збірник
норм державного, судового й адміністративного права, викладених так, щоб
довести необхідність відновлення "попередніх прав малоросійських", тобто
автономного стану України. Збірник складався із вступу, 16 розділів (про
головне правління в Малій Росії; суди малоросійські; порядок переведення
справ у судах; маєтки державні; про ревізію; прибутки; комісаріат; про
міста; шляхетство, переваги й маєтки його; духовенство, переваги і маєтки
його; про козаків, вольності і маєтки їх; про чиновників малоросійських;
артилерію; про простий народ; про греків ніжинських та додатків копій
найважливіших юридичних активів (інструкцій про суди 1730 р., відомості
про чини 1765 р.). Через центристську політику самодержавства, скеровану
на ліквідацію особливостей управління в Україні, "Екстрат..." не був
затверджений, і тому його було передано до архіву Сенату1. 1786 р. у
зв’язку з ліквідацією автономії України та введенням губернського
адміністративно-територіального
поділу
чиновники
малоросійської
експедиції Сенату розробили новий збірник, в основу якого було взято
"Екстрат..." – "Учреждение об управлении губерніями" 1775 р. Новий
збірник з новим обґрунтуванням став називатися "Екстрат із указів,
інституцій та установ", бо містив норми як українського права, так і
російського законодавства. Затверджений Сенатом новий збірник був
розісланий у законодавчі органи України для практичного застосування2.
У ІІ пол. ХVIІІ ст. після остаточної ліквідації гетьманства, нормативні
акти місцевого походження поступилися місцем загальнодержавному
російському законодавству, з усуненням місцевих особливостей. "Зібрання
малоросійських прав" 1807 р. стало першим в Україні систематизованим
збірником реально діючих норм цивільного права. Джерелами його були
норми звичаєвого права та збірники польсько-литовського і німецького
права, зокрема, Литовські статути, а також "Саксонське зерцало". "Зібрання
малоросійських прав" 1807 р. поділялося на 3 розділи: про особи, про
зобов’язання, про майно. У 1-му розділі (про особи) зібрані правові норми,
що регулюють питання народжуваності, статі, шлюбу, родинних стосунків,
опіки, фізичної і моральної дієздатності. 2-й розділ (про діяння)
присвячується
кодифікації
юридичних
норм
щодо
осудності,
волевиявлення, договірного права, відшкодування збитків, вчинених
внаслідок недозволених законом учинків, звільнення від відповідальності,
посягання на життя, честь, гідність людини, її власність тощо. 3-й розділ
(про речі) узагальнює і систематизує правові постанови, які регулюють
відносини власності, правила успадкування, купівлі-продажу, актових
записів, позичок, найму, застави3. 1807 р. "Зібрання..." було передано для
перевірки в другу експедицію Кодифікаційної комісії, де він і залишився на
довгі роки. Згодом підготовлений рукопис було здано до бібліотечних
1

Василенко М.П. Матеріали до історії українського права. – К.,1929. – С. 54.
Экстракт из указов, инструкций и учреждений с разделением на 19 частей 1786 года. –
Чернигов, 1902.
3
Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине ХVIІІ ст. – К.,
1963. – С. 53.
2
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сховищ. (У 1993 р. всі його оригінальні тексти були видані Інститутом
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України1). У 1826 р. укладено
"Повне зібрання законів Російської імперії", публікація якого почалася у
1830 р., та "Звід законів Російської імперії", що почав виходити з 1833 р.2 У
1830-1833 рр. у складі відділення працювала група під керівництвом
І.М.Даниловича, яка систематизувала діючі правові норми в Україні і
підготувала "Звід місцевих законів західних губерній" (Правобережної
України та Білорусії). У Звід були включені норми права Правобережної
України в галузі цивільних відносин: право власності дворян на кріпаків,
норми, що визначали правове становище дружини, особливості опіки,
договору дарування, складання договорів взагалі. Проте сили діючого
джерела права він так і не набув3. В 1840-1842 рр. скасовано чинність норм
Литовського статуту й поширено загальноімперське цивільне та
кримінальне законодавство. Водночас при підготовці 2-го видання "Зводу
законів Російської імперії" у 1842 р. було включено в його 10 том ряд норм
"Зводу законів західних губерній" для застосування їх тільки у Чернігівській
та Полтавській губерніях4. У Правобережній Україні вводилося виключно
загальноросійське
законодавство.
Російський
статут
цивільного
судочинства 1864 р. допускав використання звичаєвого права у спадкових,
родинних та земельних правовідносинах, щодо яких немає відповідного
законодавчого регулювання5. Розвиток і еволюцію родинного й спадкового
звичаєвого права можна вивчати завдяки збірнику "Труды комиссіи по
образованію волостныхъ судовъ". Документ містить вироки волосних судів,
свідчення селян і думки представників різних місцевостей, а також осіб
різної статі. 4 том розглядає Харківщину та Полтавщину; 5 том – Київщину
та Катеринославщину. Цікавими є факти участі в справах жінок і
неодружених дівчат. Жінки могли бути не тільки позивачами, а й свідками у
процесах. Вироки суддів часто базуються на "звичаях батьків наших". Це
свідчить про реальне застосування звичаєвого права у судовій практиці.
Підсумовуючи викладений матеріал, можна зазначити, що звичай є дуже
важливим чинником у регулюванні суспільних відносин та формуванні
права і правових норм на всіх історичних етапах розвитку суспільства і
держави. На першому етапі свого розвитку він виступає у формі звичаїв і
лише на другому – стає предметом вивчення для правознавців. Звичай є
нічим іншим, як критерієм придатності певної поведінки до суспільного
життя, і тому закон, створений на основі звичаю, вже пройшов тест на
придатність. Певні правила поведінки людей уже існують у суспільстві.
Держава, видаючи на підставі цих правил закон, лише закріплює де-юре те,
що вже існує де-факто.

1

Зібрання малоросійських прав 1807 року. – К., 1993.
Полное собрание законов Российской Империи, собрание 1. – СПб., 1830.
Окіншевич Л. Наука історії українського права. – К., 1957. – С. 126.
4
Боровиковский Об особенностях гражданского права Полтавской и Черниговской губерніи
// Журнал Министерства Юстиции. – 1867. – Т. 32.
5
Полное собрание законов Российской Империи, собрание 1. – СПб., 1830.
2
3
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УКРАЇНА – ВІЙСЬКО

Мараєва В.В. (Київ)
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
ЧЕРВОНОГО ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ УКРАЇНИ
(січень – грудень 1919 р.)
У статті на основі архівних документів, мемуарів і досліджень сучасних
українських і російських істориків висвітлюється процес створення Управління
Робітничо-селянського червоного повітряного флоту України та його
діяльність щодо організації авіаційної справи в Україні. Особлива увага
приділена забезпеченню функціонування Загону міжнародного зв’язку,
створеного для налагодження повітряного сполучення з Угорською Радянською
Республікою.

Однією з актуальних проблем сучасної вітчизняної військової історії є
дослідження періоду 1917–1921 рр., часу розбудови української державності
та збройної боротьби за її захист та збереження. У зв’язку з цим особливої
ваги набуває дослідження військового будівництва в Україні у цей період,
зокрема становлення окремих родів її Збройних сил.
На нашу думку, комплексно дослідити процес будівництва та розвитку
української армії і розраховувати при цьому на об’єктивність дослідження
можна лише за умови висвітлення цього процесу на різних етапах існування
української державності – як Української Народної Республіки доби
Центральної ради, Української держави гетьмана П. Скоропадського,
Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки
доби Директорії, так і Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Пропонована стаття є одним із напрямів такого дослідження і присвячена
створенню та діяльності Управління Робітничо-селянського військовоповітряного флоту України.
У другій половині листопада 1918 р. почався новий похід більшовиків в
Україну. 28 листопада у містечку Суджа на кордоні Росії та України був
сформований Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, який своїм
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Маніфестом заявив про встановлення в країні радянської влади. 30
листопада була створена Українська радянська армія, що складалася з
українських повстанців, переформованих у регулярні частини й з’єднання, а
також прикордонних частин. До них додавалися й авіаційні загони.

Існує думка, що більшовицькі військові лідери недооцінювали або взагалі
нехтували авіацією. Це далеко не так. В одному з документів Наркомату
військових справ України відзначалося: “Для того, щоб створити велику і дійсно
могутню... Червону Армію необхідно її постачати всіма могутніми допоміжними
засобами, без яких неможливе існування сучасної армії, здатної на подвиги й
перемоги. Одним із головних таких засобів є авіація...”1
1919-й рік увійшов в історію України другою спробою встановлення
радянської форми державності. 6 січня Тимчасовий робітничо-селянський уряд
України ухвалив декрет про назву радянської держави – Українська
Соціалістична Радянська Республіка (УСРР). Напередодні, 3 січня 1919 р.,
більшовики зайняли Харків, наступного дня був утворений Український фронт
(до складу якого увійшли й війська колишньої Української радянської армії).
Вирішення всіх питань стосовно створення повітряного флоту було доручено
наркому з військових справ України М.Подвойському (який на той час був ще й
головою Вищої військової інспекції при наркоматі з військових справ Росії) та
його заступнику В.Межлауку. Напередодні вступу червоних частин до Києва,
В. Межлаук підписав наказ за №8 від 3 лютого 1919 р. про створення Управління
робітничо-селянського червоного повітряного флоту України: “з метою
організації авіаційних сил Української Радянської Армії, забезпечення їх всім
необхідним щодо бойового, технічного й господарського постачання... на
обов’язки якого покласти облік і розпорядження всім авіа- й повітромайном та
організацію авіаційних частин”2. Організувати Управління було доручено
представнику авіації й повітроплавання при Тимчасовому робітничоселянському уряді України Губищу.
Через два тижні, 17 лютого, було затверджено штати цієї установи в складі
61 особи і призначено командний склад Управління3. Його начальником став
М.Васильєв, а комісаром – М.Колосов4. У положенні про Управління
відзначалося, що до його функцій входять організація й постановка всієї
авіаційної справи в Україні, а також здійснення технічного нагляду за роботою
всього повітряного флоту, у тому числі, пошук, реєстрація й облік усього
авіаційного майна, що знаходиться на території України5. Варто звернути увагу
на те, що серед інших обов’язків Управління на нього покладалося формування
нових авіаційних частин, підготовка кадрів для повітряного флоту, забезпечення
функціонування ремонтних підрозділів, налагодження роботи авіаційних
підприємств, а також організація галузевих науково-конструкторських установ.
Управлінню підпорядковувалися “всі Окружні Управління Повітро-Флоту і всі

1
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО
України), ф. 1122, оп. 1, спр. 9, арк. 1.
2
Російський державний військовий архів (далі – РДВА), ф. 25860, оп. 1, спр. 1, арк. 12;
Гражданская война на Украине 1918 – 1920 гг. Сборник документов и материалов: В 3-х т., 4 кн.
– Т. 1. – С. 601.
3
ЦДАВО України, ф. 1122, оп. 1, спр. 9, арк. 8.
4
РДВА,ф. 25860, оп. 13, спр. 58, арк. 1; Гражданская война на Украине… – Т. І. – С. 628.
5
ЦДАВО України, ф. 1122, оп. 1, спр. 9, арк. 67.
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Повітрочастини й заклади, що не входили до складу Армії”1. Тобто це була
тилова установа, а польові частини віддавалися під керівництво безпосередньо
командирів армійських з’єднань. 13 березня структура повітряного флоту була
скорочена – ліквідували єдине окружне управління (київське), яке так і не
відзначилось якими-небудь суттєвими діями.
Таким чином, до середини березня 1919 р. остаточно склалася структура
повітряного флоту УСРР. Під командуванням М.Васильєва залишалися:
центральний
та
місцеві
склади
авіаційного
майна,
центральний
фотограмметричний парк, майстерня та науково-дослідна лабораторія
Київського політехнічного інституту, авіаційні парки в Києві та Одесі,
майстерня-парк у Харкові, при якій започатковувалася “теоретична школа”, два
загони, що перебували на формуванні, авіамоторний завод “Дека” в
Олександрівську та Київська авіаційна школа.
Дуже гострою для радянської авіації була проблема комплектування
авіаційних частин льотним складом. Тому на Київську авіаційну школу в
Управлінні звертали особливу увагу. У своєму докладі, що був надісланий до
Наркомату з військових справ України в березні 1919 р., М.Васильєв відзначав,
що “те число здатних до бойової повітряної діяльності льотчиків, які знаходяться
зараз на території Російської та Української Республік (300-400 осіб), далеко
недостатньо... При формуванні нових бойових частин є необхідним число це
збільшити принаймні в 3-4 рази”, – інакше, враховуючи те, що вибуття пілотів
сягає 60 відсотків, – “...армія до осені поточного року ризикує залишитися без
очей”2. Для України становище загострювалося іще й тим, що єдина радянська
школа льотчиків знаходилася в Москві. Внаслідок катастрофічного браку
пального вона не могла задовольнити навіть вимоги фронтів, що проходили по
території РСФРР. Створення своєї бази для підготовки авіаційних кадрів ставало
першочерговим завданням. Для організації авіаційної школи найкраще підходив
Київ. Тут існувала вся необхідна інфраструктура, а головне – у місті були великі
запаси спирту, який у поєднанні з ефіром міг замінити гостродефіцитне пальне
для аеропланів.
Відкриття такого специфічного навчального закладу готували ретельно.
Школі передбачалося передати 22 літаки: 8 навчальних, 6 розвідувальних, 4
винищувачі та 4 запасних3. Це було на 6 машин більше, ніж мав весь
український фронт на початку червня 1919 р. Передбачали навіть те, що,
“зважаючи на організацію в найближчому часі в Києві школи льотчиків, не
виключена можливість великого числа нещасних випадків...”, – і започаткували
спеціальну лікарняну касу4. Відкрили школу 14 травня 1919 р. за наказом по
Наркомату з військових справ України № 427. За штатом вона налічувала 8
інструкторів, 2 начальники відділень “з осіб з теоретичним, практичним і
бойовим стажем” та повинна була готувати відразу 50 курсантів5. Але ще й у
середині липня комісія Вищої військової інспекції відзначала, що в Києві лише
передбачається відкриття авіаційної школи6. Якщо взяти до уваги, що в цей час
1

Там само, арк. 67 зв.
Там само, арк. 1, 2.
Там само, арк. 73.
4
Там само, арк. 5.
5
Там само, арк. 71.
6
РДВА, ф. 29, оп. 4, спр. 232, арк. 7.
2
3
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повним ходом розгортався наступ денікінської Добрармії, і становище Києва
ставало загрозливим, то навряд чи більшовики продовжували докладати зусиль
для налагодження її роботи.
В Управлінні військово-повітряного флоту досить багато приділяли уваги
новим науково-технічним розробкам, звісно, наскільки це дозволяла обстановка.
Так, у першому півріччі 1919 р. було розглянуто до 15 серйозних пропозицій і
нових винаходів у галузі авіаційної техніки. Виділялися спеціальні кошти й на
дослідження та дослідне будування техніки1. Цікаво, що незважаючи на воєнний
стан і всі проблеми з ним пов’язані, авіатори намагалися організувати випуск
спеціалізованого друкованого видання. Уже в березні в Управлінні почали
збирати матеріал для технічного журналу, який мав охопити всі галузі авіаційної
техніки.
Особливо відповідальним завданням для Управління повітряного флоту
України стало створення та забезпечення функціонування авіаційного загону
міжнародного зв’язку (іноді можна зустріти назву “Загін особливого
призначення”). 21 березня 1919 р. у Будапешті була проголошена Угорська
Радянська Республіка. 23 березня В.Ленін віддав наказ Реввійськраді РСФРР
(РВР) вжити термінових заходів щодо налагодження повітряного зв’язку з
Угорщиною. Політичне керівництво операцією було покладено на
М.Подвойського, а організаційно-технічне – на помічника начальника польового
управління авіації при штабі РВР М.Строєва та начальника повітряного флоту
України М.Васильєва. Серйозність завдання примусила М.Васильєва виділити
кращі машини з тих, що були в його розпорядженні. Для перельотів відібрали
п’ять трофейних двомісних аеропланів німецького та австрійського виробництва
– два “Бранденбурги” і три “Ельфауге”, що були захоплені під час недавнього
відступу німецько-австрійських військ з України2. Усі літаки були новими,
останніх модифікацій. Вони мали долати відстань понад 600 км.
Головною проблемою стала відсутність високоякісного пального, якого
практично не було ні в Україні, ні в Росії. “Казанська” суміш, якою зазвичай
користувалися тоді пілоти, не підходила, бо приводила до вимушених посадок
для прочищення карбюратора. А приземлення на території ворога загрожувало
великими проблемами. Лише особисте звернення М.Строєва до В.Леніна
вирішило це питання – бензин було виділено із запасів кремлівського гаража3.
До складу Загону міжнародного зв’язку увійшли військові льотчики
І. Баришніков (Московська авіаційна школа), М. Сахно та В. Ходорович
(Київська авіаційна школа), Р. Пійр (21-й авіазагін), В. Корольков та Я. Андерс (з
інших загонів повітряного флоту УСРР). Укомплектовані були особовим
складом і технічні та допоміжні служби. Головною базою для розташування
загону визначався максимально наближений до Угорщини аеродром міста
Проскурів, а поки місто знаходилося в руках військ УНР, передбачалося
дислокуватися у Вінниці.
Перше завдання було виконано вже 12 квітня. У цей день В.Ходорович о
сьомій годині ранку вилетів з Вінниці курсом на Будапешт. На борту знаходився
1

ЦДАВО України, ф. 1122, оп. 1, спр. 9, арк. 5.
Кондратьев В., Хайрулин М. Авиация гражданской войны. – М.: Техника-молодежи, 2000.
– С. 46.
3
Кондратьев В., Хайрулин М. Военлеты погибшей империи. Авиация в гражданской войне.
– М.: Эксмо, Яуза, 2008. – С. 195.
2

461

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

угорський комуніст Ференц Дьєрдь. “Беззбройний “Ельфауге” зазнав атак
ворожих літаків. Пілоту доводилось ухилятися від вогню з землі, але все
закінчилося добре, якщо не враховувати десятка кульових пробоїн у крилах і
фюзеляжі літака, і того, що до кінцевого пункту призначення не вистачило
пального1. В.Ходорович вимушений був приземлитися біля с. Палфалва під
Будапештом, а до угорської столиці він і його пасажир потрапили вже на
автомобілі. Там В. Ходорович вів переговори про налагодження регулярного
повітряного сполучення між Проскуровом та Будапештом. Назад до Вінниці він
повернувся тим же маршрутом із вантажем дипломатичної та військової
кореспонденції.
20 квітня вилетіли два літаки, якими керували І.Баришніков і М.Сахно, але
результат був зовсім іншим. І.Баришніков вимушений був повернутися на
аеродром через пошкодження бензобака, а М.Сахно пропав без вісті. Доля цього
льотчика досі невідома. Скоріш за все він розбився десь у Карпатах2.
Здійснити наступну спробу довго не давали вкрай погані погодні умови.
Лише 28 квітня, вже з аеродрому Проскурова піднялися в повітря два літаки.
Першим вилетів І.Баришніков. Його пасажиром був делегат І конгресу
Комінтерну, який повертався з Росії, Грубер. Через 5 год. після старту, над
Карпатами зіпсувався двигун, і льотчик був вимушений садити свій літак на
румунській території біля м. Сату-Маре. Через три дні І.Баришніков і Грубер, які
пішки спробували пробиратися до радянської Угорщини, натрапили на
румунську заставу, були заарештовані й потрапили до бухарестського табору3.
Другим на літаку L.V.G. 28 квітня вилетів Р. Пійр. Його пасажир – кореспондент
Російського телеграфного агентства Гец – розклавши на колінах карту, час від
часу вказував льотчику маршрут за наземними орієнтирами. Погода
погіршувалася і вже скоро почалася злива. Р.Пійр трохи змінив курс польоту,
щоб не зіткнутися з літаком І. Баришнікова, і втратив його з виду. Через
півгодини “сліпого” польоту (за приладами) під зливою перед літаком раптово
з’явилася гора. Набрати висоту і перелетіти через неї Р. Пійр, через близьку
відстань і низькі хмари, вже не міг. Він швидко відвернув літак. Не бажаючи
піддавати небезпеці ні літак, ні життя пасажира, льотчик за згодою Геца вирішив
сідати, вважаючи, що під ними територія радянської Угорщини. Як виявилось,
Р. Пійр здійснив посадку у тій частині Угорщини, яка на той час вже була
окупована Румунією. Льотчик і його пасажир були заарештовані й відправлені
до табору військовополонених до Бухареста4.
У двадцятих числах травня угорський льотчик Йозеф Добош на двомісному
“Бранденбургу” СІ доставив з Будапешта наркома військових справ Угорщини
Т.Самуелі, який потім вів переговори з радянськими урядами Росії та України.
Піднявшись у повітря вранці 24 травня, літак через 7 год. приземлився біля
українського с. Рекниця. Потім, здійснивши ще одну посадку в Києві, екіпаж
прибув до Москви5. 6 червня Й. Добош і Т. Самуелі вилетіли назад. Разом із
ними стартував “Ельфауге”, який пілотував льотчик Я. Андерс. Пасажиром у
1
Ляховецкий М. Авиаотряд особого назначения // Воздушный транспорт. – 1979. – 20 марта.
– С. 2.
2
Кондратьев В., Хайрулин М. Авиация гражданской войны… – С. 47.
3
К перелету в Советскую Венгрию // Вестник воздушного флота. – 1920. – № 3-4. – С. 15.
4
Пийр. Как я попал в плен к румынам // Вестник воздушного флота. – 1920. – № 3-4. –
С. 35-36.
5
Кондратьев В., Хайрулин М. Авиация гражданской войны… – С. 47.
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нього був швейцарський комуніст Фрідріх Платтен. Я. Андерс мав триматися
більш досвідченого угорського пілота, але припустився помилки. Коли на шляху
екіпажів постали хмари, Й. Добош вирішив пройти під ними, щоб летіти за
наземними орієнтирами, а Я. Андерс навпаки став набирати висоту. Після
чотирьох годин польоту над суцільними хмарами він знову знизився, але
визначити своє місцезнаходження так і не зміг. Пальне закінчувалося й льотчик
вирішив приземлитися біля найближчого містечка. Як виявилося, аероплан
значно відхилився від курсу і до Будапешта залишалося ще близько 180 км.
Поки Я. Андерс і Ф. Платтен з’ясовували, де можна дістати пальне, з’явилися
жандарми. Льотчик і його пасажир були заарештовані та відправлені до
бухарестської в’язниці1. Й. Добош і Т. Самуелі без проблем дісталися до
Будапешта.
Стан справ у Загоні міжнародного зв’язку викликали у керівництва велике
занепокоєння, і через два тижні після рейсу Й. Добоша до Проскурова було
надіслано інспекцію на чолі з комісаром М. Колосовим. У своєму рапорті він
доповідав, що, незважаючи на наявність у загоні кращих літаків, на яких можна
долати великі відстані, такі польоти не здійснюються. Успішно не виконано
жодного завдання (рейс із Вінниці, вочевидь, М. Колосов до уваги не брав). Крім
того, він відзначив, що, виконуючи тренувальний переліт Проскурів-Козятин,
пілот просто заблукав і під час вимушеної посадки пошкодив кращий апарат.
Більшість же літаків, за словами М.Колосова, взагалі знаходилась у розібраному
стані на платформах2.
Тепер стає зрозумілим, чому квітневий рейс виконував нештатний льотчик, а
перевезення свого емісара угорці взагалі взяли на себе. Причини такого
становища, очевидно, у надпоспішному формуванні загону. М. Колосов
вказував, що особовий склад, “набраний дуже швидко без будь-якого
фільтрування, у більшості такий, що служив Гетьману й Петлюрі…”, так і не
знайшов спільної мови з командуванням своєї частини. Дійсно, зниклий без вісті
льотчик М.Сахно і дехто з наземного персоналу раніше служили у гетьмана
П. Скоропадського або в авіації УНР, але таких серед українських авіаторів була
більшість3. Ніяких фактів диверсій М. Колосов не наводить. Скоріш за все їх і не
було, а невдачі пояснюються фатальним збігом обставин, відсутністю
метеослужби та слабкою штурманською підготовкою пілотів. До того ж,
В.Ходорович був єдиним льотчиком загону, який мав досвід дальніх перельотів і
хоча б приблизно знав маршрут.
Висновки М. Колосова були схожі на вирок: “Загін не може виконувати
покладену на нього роботу… Пропоную загін терміново відізвати до Києва,
відібрати у нього літаки для дальніх перельотів, замінивши їх іншими типами.
Дальні перельоти (організацію) покласти на Упофлот”4. На початку липня загін,
у якому залишалось всього двоє льотчиків – В. Ходорович і В. Корольков, був
розформований. (Досить скоро перестала існувати й Угорська Радянська
РЕСПУБЛІКА. 1 серпня там прийшов до влади буржуазно-демократичний уряд).
У серпні 1919 р. В. Ходорович перелетів до Денікіна. Він разом із дружиною
1

Там само.
РДВА, ф. 29, оп. 4, спр. 232, арк. 8; Мараев Р. Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный
Флот Украины // Аэрохобби. –1994. – № 1. – С. 17.
3
Кондратьев В., Хайрулин М. Авиация гражданской войны…– С. 47.
4
Мараев Р. Зазнач. праця. – С. 17.
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вилетів з Києва до білих на тому ж самому “Ельфауге”, на якому чотири місяці
тому виконав перший переліт до Будапешта. Що підштовхнуло пілота до цього
та як склалася його подальша доля – невідомо. Ф. Платтен, Р. Пійр та
І. Баришніков на початку 1920 р., після укладення з Румунією угоди про обмін
військовополоненими, повернулися до Росії. Я.Андерс, за спогадами
Ф.Платтена, повертатися відмовився.
Незважаючи на невдале виконання завдання щодо діяльності Загону
міжнародного зв’язку, Управління повітряного флоту справно виконувало свої
функції, особливу увагу приділяло забезпеченню авіаційних загонів
матеріальною частиною. Але сподіватися на отримання авіаційної техніки з Росії
у цей час було важко. Там військове становище теж було критичне – наступали
армії Колчака. Тому намагалися відновити роботу розташованих в Україні
авіаційних підприємств. За зробленими ще в березні підрахунками Управління
РСЧПФ України, у майстернях КПІ можна було відремонтувати щомісяця 3
літаки та 8 двигунів, у головних київських майстернях – 9 літаків та 10 двигунів,
у харківських авіаційних майстернях – 2 літаки та 2 двигуни1. Якщо додати, що
були непогані перспективи налагодити роботу заводів “Анатра” і “Матіас”, а
завод “Дека” навіть почав працювати, то проблема поповнення парку літаків
боєздатними машинами могла бути вирішена. Але цей шанс не був
використаний.
У квітні 1919 р. війська Українського фронту досягли значних успіхів. Вони
зайняли більшу частину Правобережної України, Південну Україну та Крим,
вийшли до Чорного моря, на Дністер та до кордонів Галичини. Але в цей час з
півдня почав свій наступ генерал Денікін. Він завдавав удару через Донбас, який
захищали невеликі сили Південного фронту Червоної армії. Уряд В.Леніна
постійно вимагав перекинути частину вільних сил з Українського фронту на
загрозливу ділянку в Донбасі. Та більшовицькі керівники УСРР не поспішали.
На початку травня до Управління РСЧПФ України прибула делегація з
Польового управління авіації при Польовому штабі Реввійськради РСФРР на
чолі з його начальником А. Сергєєвим. Пізніше він доповідав Л. Троцькому:
“…тому, що робиться на Україні, необхідно покласти край, в іншому випадку
там складеться організація Військово-Повітряного флоту, не координована з
“Центральним Планом...” А. Сергєєв зазначав: „якщо революційна боротьба
взагалі вимагає єдиного керівного центру, то у військовій справі ця обставина
набуває особливого значення, тим більше в авіації, бо обмеженість технічних
засобів і сил обох республік не припускає можливості дублювання у роботі”. І
далі: “Формальні міркування не можуть допустити такої абсолютної
самостійності, яка проводиться на Україні”. Особливу увагу А.Сергєєв звернув
увагу на те, що Управління повітряного флоту України створює цілком
самостійні заклади, користуючись майном, “на яке розраховували для
здійснення цілей у загальнодержавному масштабі” і що все майно, привезене в
Україну з центру, використовується нею виключно у своїх інтересах2. Він навіть
просив додаткових повноважень, щоб ліквідувати “ненормальні явища”.
Представник Москви також наголосив на тому, що за наказом М. Подвойського
заборонено навіть надавати дані про авіаційне майно, що знаходиться в Україні.

1
2

ЦДАВО України, ф. 1122, оп. 1, спр. 9, арк. 52-61.
РДВА, ф. 29, оп. 4., спр. 232, арк. 2.
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Лише після ленінської догани М. Подвойському та В. Антонову-Овсієнку
почали переводити частини сил з Українського фронту на Південний. Вже
25 травня М. Подвойський доповідав Л. Троцькому, що в Києві сформовано й
підготовлено до відправки на Південний фронт авіазагін у складі 5 літаків1.
На початку червня, після рішення ЦВК РСФРР від 1 червня 1919 р. про
військово-політичний союз радянських республік, Український фронт згідно з
наказом РВРР від 4 червня було взагалі ліквідовано. Переформовані були й
з’єднання, які до нього входили: 2-га Українська радянська армія була
перейменована у 14-му (Південний фронт), з частин 1-ї та 3-ї Українських армій
була сформована 12-та армія (Західний фронт). Усі збройні сили
підпорядковувалися тепер єдиному командуванню радянської Росії.
Управління М.Васильєва за наказом наркома з військових справ РСФРР від
8 липня 1919 р. було підпорядковане як у стройовому, так і в господарському
відношенні центральним органам Управління Повітрофлоту2. Стосовно
М. Васильєва у висновках комісії йшлося про те, що він не відповідає посаді,
оскільки не має спеціального авіаційно-адміністративного досвіду, будучи
мотористом, він виконав лише декілька польотів як спостерігач3. І після переліку
всіх позитивних та негативних моментів у роботі Управління, висновок: “У
Васильєва хоча й багато бажання працювати, але за юністю своєю – не вистачає
ні досвіду, ні організаторського таланта… Взагалі все дуже непогано і є повний
оптимізм. Червоний Повітряний Флот на території України буде стояти на
належній висоті”4. Цілком очевидно, що в майбутньому “Червоний Повітряний
флот на території України” аж ніяк не означав український.
30 серпня більшовики залишили Київ. Через вісім днів Управління РСЧПФ
України було евакуйоване до Москви. У ньому залишалося всього п’ять чоловік:
Васильєв, Колосов, Вечерінський, Лавров, Метлін, яким доручалося приступити
до розформування й евакуації авіаційних частин з території України та
розподілити їх майно згідно з розпорядженням Головповітрофлоту5. Остаточно
Управління було розформоване в грудні 1919 р. і більше своєї діяльності не
поновлювало. У подальшому ході війни авіаційні сили Червоної армії, що
розташовувалися на території України, розподілялися на округи за загальновійськовою схемою і підпорядковувалися єдиному військовому командуванню.
Перспективними напрямами подальших розвідок можуть стати дослідження
розвитку військової авіації України у передвоєнні часи, вивчення персоналій та
мемуарної спадщини українських льотчиків, які емігрували й служили у
подальшому в авіаційних частинах інших держав.

1

Гражданская война на Украине… – Т. І. – С. 84.
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 171, арк. 3.
Там само, арк. 6.
4
Там само, арк. 7.
5
Там само, арк. 15.
2
3
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Печенюк І.С., Розумний О.Д. (Київ)
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ДО УЧАСТІ В МІЖНАРОДНІЙ
МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
(1992-2006 рр.)
У статті розглянуто систему підготовки підрозділів Збройних сил
України до участі в миротворчій діяльності з підтримання миру і безпеки
під егідою ООН, ОБСЄ та НАТО.
ХХ століття було насиченим на події у сфері війни та миру – відбулися
дві світові війни, більше сотні збройних конфліктів, у яких загинуло майже
300 млн осіб1. Відбувалися спроби знайти міжнародні інституціональні
форми приборкання війн (Ліга Націй, ООН) і, нарешті, світове
співтовариство перейшло до дієвих форм підтримки, відновлення чи
встановлення миру – до миротворчих операцій. ООН сьогодні – це
наддержавне утворення, значення та вплив якого на міжнародні процеси
важко переоцінити. Важливою є й участь у її діяльності нашої держави, яка
на сьогодні підписала сім ключових міжнародних угод та конвенцій ООН з
прав людини. Для більшості наших співгромадян ООН – це насамперед
солдати й офіцери Збройних сил України, які під блакитним прапором
миротворчості боронять мир у різних куточках світу2.
Участь у заходах з підтримання міжнародного миру і безпеки є одним із
пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. Характер, форми
участі Збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях
визначаються Конституцією та законодавством України, її міжнародними
зобов’язаннями, рішеннями Ради Безпеки ООН, керівними документами
ОБСЄ та загально-прийнятими нормами міжнародного права. Безпосередня
практична участь України у миротворчих операціях розпочалася із
затвердження Верховною Радою України 3 липня 1992 р. Постанови “Про
участь батальйонів Збройних сил України в Миротворчих силах Організації
Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії”3.
На її основі молода незалежна держава Україна приєдналася до країнмиротворців. Для здійснення миротворчої місії було відправлено 240-й
окремий спеціальний батальйон, 60-й окремий спеціальний батальйон, 40-ву
оперативну групу штабних офіцерів, підрозділ військової поліції, групу
1
Цюрупа М.В. Миротворчі операції як міжнародно-правовий та воєнно-гуманітарний
феномен: Навч. посіб. – К.: ВГІ НАОУ, 2003. – С. 3.
2
Тимчук Д. Під блакитним прапором миру // Народна армія. – 2007. – 24 жовтня.
3
“Про участь батальйонів Збройних сил України в миротворчих силах Організації
Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії” Постанова Верховної
Ради України від 3 липня 1992 року, №2538-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –
№ 38. – Ст. 1271.
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військових спостерігачів (з 01.06.1995 р.) та 15-й окремий вертолітний загін
Збройних сил України1.
З 1992 р. Україна бере активну участь у зусиллях світової спільноти по
збереженню миру і входить до числа 25 провідних країн-контриб’ютерів
миротворчих операцій ООН. Підрозділи ЗС України перевіряли рівень
боєготовності, мобільності, морально-психологічної і гуманітарної
підготовки. Українські військовослужбовці взяли участь у миротворчих
операціях майже в усіх конфліктогенних регіонах планети – Європі (Боснія і
Герцоговина, Східна Славонія, Македонія, Косово), Близькому Сході,
Центральній і Південній Африці, Іраку, Афганістані, Грузії та
Таджикистані2.
Підрозділи ЗС України брали участь у таких миротворчих операціях під
егідою ООН та ОБСЄ: спільно з силами ООН по охороні миру та безпеки на
території Боснії та Герцоговини (1992-1995 рр.); Місії ООН у Таджикистані
(1994-2000 рр.); Місії ООН превентивного розгортання в Македонії (19951999 рр.); Місії ООН у Східній Славонії (1996-1998 рр.); Місії ООН в Анголі
(1996-1999 рр.); Місії ООН на півострові Превлака, Хорватія (1996-2002 рр.);
Місії ОБСЄ з верифікації у Косово (1998-1999 рр.); Місії ООН у Гватемалі
(1997 р.); Спеціальній Місії ООН в Афганістані (2000-2001 рр.).
Українські миротворці беруть участь у поточних місіях під егідою ООН:
Місії спостереження ООН у Грузії (з 1993 р.); Місії ООН у Косово (з
1999 р.); Тимчасових силах ООН у Лівані (з 2000 р.); Місії ООН у СьєраЛеоне (з 2000 р.); Місії ООН у Демократичній Республіці Конго (з 2000 р.);
Місії ООН у Ефіопії та Еритреї (з 2001 р.); Місії ООН у Ліберії (з 2004 р.)3.
Автори ставлять за мету розкрити систему підготовки підрозділів
ЗС України до участі у міжнародних миротворчих операціях, зосередившись
на підготовці до гуманітарної діяльності у зонах конфліктів.
Порядок підготовки миротворчих підрозділів і персоналу у Збройних
силах України до участі в міжнародних миротворчих місіях регламентується
Конституцією України4, Воєнною доктриною України5, Законами України
“Про оборону України”6, “Про Збройні сили України”7, “Про національну
безпеку України”8, “Про порядок направлення підрозділів Збройних сил
1

Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії. – Львів: Просвіта, 1996. – С. 268.
Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети / За заг.
ред. О.І. Кузьмука. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2001. – С. 316; Миротворча діяльність України:
кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – К.: Стилос, 2002. – С. 134.
3
Сокаль І.І. Миротворчі операції та місії підрозділів Збройних сил України (1992-2005 рр.)
// Гуманітарний вісник Збройних Сил України. – 2006. – № 1 (2). – С. 97-98.
4
Конституція України. – К.: Офіційне видання Верховної Ради України, 1996. – 118 с.
5
Постанова Верховної Ради України “Воєнна доктрина України” від 19 жовтня 1993 р.
№ 3529-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 43. – Ст. 409.
6
Закон України “Про оборону України” в редакції Закону України від 5 жовтня 2000 р.
№ 2019-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 410.
7
Закон України “Про Збройні сили України” в редакції Закону України від 5 жовтня 2000 р.
№ 2020-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 420.
8
Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію (Основи державної політики)
національної безпеки України” від 16 січня 1997 р. №3/97-ВР // Голос України. – 1997. – 20
лютого.
2
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України до інших держав”1, “Про участь України в міжнародних
миротворчих операціях”2, Указами Президента України від 1 лютого 2000 р.
“Про порядок розгляду пропозицій щодо участі України в міжнародних
миротворчих операціях”3 і від 27 грудня 2005 р. “Про Державну програму
розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки”4, іншими законодавчими
та нормативно-правовими документами України щодо підготовки і
направлення миротворчих підрозділів і персоналу ЗС України для виконання
завдань у складі міжнародних місій, відповідним наказом і директивами
міністра оборони України (начальника Генерального штабу ЗС України)5,
планами підготовки миротворчих контингентів та іншими нормативноправовими актами, розробленими на їх основі.
Загальне керівництво миротворчою діяльністю ЗС України покладено на
начальника Генерального штабу ЗС України, а наукове супроводження – на
Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної
безпеки України. Починаючи з 1992 р. у міжнародних миротворчих
операціях взяли участь понад 28 тис. військовослужбовців ЗС України6.
Підготовка миротворчих контингентів розподіляється на загальну,
попередню, безпосередню та підготовку в районі виконання миротворчої
місії.
3агальна підготовка передбачає надання особовому складу Збройних сил
України базових знань з миротворчої тематики у військових частинах
(підрозділах) згідно з відповідними програмами бойової та гуманітарної
підготовки; досягнення взаємосумісності з підрозділами (кораблями)
збройних сил інших держав під час виконання миротворчих завдань
персоналом, визначених для участі в Процесі планування та оцінки сил у
рамках програми “Партнерство заради миру”7. На цьому етапі проводиться
також формування резерву миротворчого персоналу та керівного складу
(управління) миротворчих контингентів, проведення обліку і навчання
особового складу, включеного до цього резерву.
Попередня підготовка розпочинається після надходження до
Міністерства оборони України від Міністерства закордонних справ України
1
Закон України “Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших
держав” в редакції Закону України від 2 березня 2000 р. № 1518-ІІІ // Відомості Верховної Ради
України. – 2000. – № 19. – Ст. 144.
2
Закон України “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях” // Урядовий
кур’єр. – 1999. – 23 квітня.
3
Указ Президента України “Про порядок розгляду пропозицій щодо участі України в
міжнародних
миротворчих
операціях”
від
01.02.2000 р.,
№
153/2000.
//
http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new/asp7t54/ seach.cgi.
4
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від
9 грудня 2005 року “Про Державну програму розвитку Збройних сил України на 2006-2011
роки” від 27.12.2005 р., №1862-25т/2005. – К.: МО України, 2006. – 40 с.
5
“Про затвердження Інструкції про підготовку миротворчих контингентів і миротворчого
персоналу Збройних сил України для участі в міжнародних миротворчих операціях” // Наказ
Міністра оборони України № 485 від 25.10.2004 р.
6
З чим і чим ми воювали в Іраку // Атлантична панорама. – 2006. – № 1. – С. 31.
7
Програма “Партнерство заради миру”. Саміт НАТО-94, Брюссель. 10 січня 1994 р. / Офіс
інформації та преси НАТО. НАТО – 1110, Брюссель, Бельгія. – 8 с.
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відповідного запиту і триває за умови подання до Міністерства закордонних
справ України пропозицій МО України щодо доцільності участі у
міжнародній миротворчій операції. Пропозиція включає розробку проекту
наказу начальника Генерального штабу ЗС України про організацію
попередньої підготовки миротворчих контингентів чи миротворчого
персоналу; відбір та атестацію кандидатів до складу миротворчих
контингентів чи миротворчого персоналу; уточнення (відпрацювання)
програм підготовки (навчання) миротворчих контингентів чи миротворчого
персоналу з метою забезпечення виконання завдань у визначеній
міжнародній миротворчій операції; навчання та спеціальну підготовку
особового складу; проведення заходів щодо організації всебічного
забезпечення підготовки миротворчих контингентів і миротворчого
персоналу; організацію взаємодії між командуванням видів ЗС України,
структурними підрозділами Міністерства оборони України та ГШ
ЗС України з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки
миротворчих контингентів чи миротворчого персоналу; розробку проекту
наказу (директиви) міністра оборони України про формування та
організацію підготовки миротворчого контингенту або розробку проекту
наказу (директиви) начальника Генерального штабу ЗС України про
організацію підготовки миротворчого персоналу.
Безпосередня підготовка миротворчого контингенту розпочинається
після отримання директиви (наказу) міністра оборони України (начальника
Генерального штабу Збройних сил України) “Про проведення ротацій і
направлення миротворчих контингентів Збройних Сил України до складу
місій Організації Об’єднаних Націй та Багатонаціональних сил”. Вона
включає: затвердження штатів визначених підрозділів та розрахунок
фінансових витрат; злагодження підрозділів для участі у міжнародній
миротворчій операції в пунктах постійної дислокації та навчальних центрів;
морально-психологічну підготовку особового складу; завершення
підготовки особового складу до дій в умовах місцевості, близької до району
проведення міжнародної миротворчої операції (у разі можливості створення
таких умов); створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та
визначення порядку їх поповнення; підготовку озброєння та військової
техніки до застосування у відповідних умовах; оформлення службових
паспортів для особового складу; підготовку проекту наказу по особовому
складу; організацію взаємодії з державними службами; організацію
переміщення миротворчого контингенту до районів виконання завдань;
передачу миротворчого контингенту під оперативне підпорядкування
керівництву міжнародної миротворчої операції; організацію взаємодії з
органами влади держави перебування та міжнародними організаціями;
організацію матеріально-технічного і фінансового забезпечення на місці
виконання завдань.
Безпосередня підготовка миротворчого персоналу включає: постановку
завдань командувачам видів Збройних сил України, начальникам
структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального
штабу ЗС України про відправку миротворчого персоналу; організацію
матеріально-технічного,
транспортного,
медичного,
фінансового
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забезпечення; оформлення (за необхідності) сертифікатів перевірки
персоналу на допуск до секретної інформації за формою НАТО; взаємодію з
міжнародними організаціями.

Підготовка миротворчих контингентів і миротворчого персоналу
проводиться як у місці постійної дислокації, так і у відповідних навчальних
центрах і завершується з прибуттям миротворчого контингенту в район
проведення
міжнародної
миротворчої операції
та прийняття зон
відповідальності. Розглянемо практику підготовку українського миротворчого
контингенту для виконання завдань у Косовому. Виконання цього завдання
покладалося на Західне оперативне командування. Військовий підрозділ
формувався спільно з польським у батальйон, який виконував миротворчу місію
у складі військ НАТО, організаційно входив до багатонаціональної бригади
“Схід”, що вимагало від особового складу батальйону надзвичайно високої
бойової та професійної підготовки, чіткої організації у виконанні покладених
завдань, особливо в умовах постійних сутичок між сербським та албанським
населенням.
Підготовка проводилася за 30-денною програмою, що включала особисту
підготовку особового складу та підготовку підрозділів до виконання спільних
завдань за їх бойовим призначенням. З цією метою проводилися спільні
навчання українців з польською частиною контингенту. В ході підготовки для
занять у Яворівському навчальному центрі були створені об’єкти подібні до
наявних у Косовому (КПП, переходи, фортифікаційні споруди для оборони
позицій тощо) для практичного тренування у виконанні завдань, які
покладаються на українську частину УКРПОЛБАТу1. Крім того, проводилася
спільна підготовка особового складу з англійської та польської мов, вивчалися
геополітична ситуація та географічне положення Косового, міжнародне право,
традиції та менталітет сербського й албанського населення.
Готовність українсько-польського контингенту до виконання завдань у
Косовому перевіряла спільна українсько-польсько-американська комісія. У
зв’язку з особливостями гірської місцевості були замінені БРДМ-ЛД на
модернізовані БРДМ-2М, а також введені автомобілі “Хаммер”, які були в
короткий термін одягнуті в броню, що дало змогу успішно виконувати
поставлені завдання.
Комплектування 3-го окремого інженерного батальйону Місії ООН у
Південному Лівані покладалося на всі оперативні командування й Управління
начальника інженерних військ Генерального штабу ЗС України, під загальним
керівництвом командувача Сухопутних військ. Завдяки спільним зусиллям
штабу командування Сухопутних військ, Управління інженерних військ
Генерального штабу ЗС України, керівного та професорсько-викладацького
складу Військово-інженерного інституту при Подільській державній аграрнотехнічній академії за короткий термін створена матеріально-технічна база, яка
дала можливість навчити військовослужбовців до умов, наближених до
Південного Лівану, з урахуванням складної обстановки та протистояння
екстремістських угруповань. Підготовка та бойове злагодження підрозділу
проводилися за 30-денною програмою. Готовність особового складу
1
Венгер В. Основні напрямки міжнародного військового співробітництва Збройних сил
України // Військо України. – 1999. – № 5-6. – С. 10; Хацановський С.В. Миротворча діяльність
Збройних сил України: досвід, теорія, практика: Навч.-метод. посіб. – К.: НАОУ, 2006. – C. 30.
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перевірялася командуванням Сухопутних військ ЗС та Управлінням начальника
інженерних військ Генерального штабу ЗС України.
Розглянемо досвід підготовки 81-ї тактичної групи Збройних сил України
перед прибуттям до Республіки Ірак. Документи планування навчання в
управлінні тактичної групи та підрозділах були розроблені згідно з вимогами
керівних документів і програми підготовки та бойового злагодження підрозділів,
призначених для виконання завдань у складі миротворчих контингентів.
Підготовка управління та підрозділів тактичної групи проводилася на 232-му
загальновійськовому полігоні Західного оперативного командування. Офіцерів
управління готували на базі Центру ПОБНШ Національної академії оборони
України, де готуються лише військовослужбовці для проходження служби у
складі миротворчого контингенту та в ролі миротворчого персоналу ООН та
НАТО й є єдиною для системи освіти країн-членів НАТО і відбуваються за 7-ма
напрямами, виключно англійською мовою (Організаційний курс, Курс офіцерів
багатонаціональних штабів, Типовий курс, Курс перекладачів миротворчого
підрозділу та Курс бортових перекладачів, Курс офіцерів штабу та офіцерів
зв’язку ООН, Курс військових спостерігачів ООН)1 згідно з програмою
підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів з подальшим проведенням
командирських занять 1 раз на тиждень по 8 год. Підготовка командирів рот і
взводів здійснювалась у складі штатних підрозділів під керівництвом офіцерів та
інструкторів з підготовки миротворчих підрозділів і в ході проведення
щотижневих радіотренувань.
У ході підготовки зусилля зосереджувалися на проведенні планових занять,
готовності керівників до виконання функціональних обов’язків, освоєнні
матеріально-технічним забезпеченням, а також дотриманням заходів безпеки.
Підготовка проходила з 20 грудня 2004 р. до 31 березня 2005 р. Вона
охоплювала одиночну підготовку (200 год.), підготовку відділень (екіпажів)
(140 год.), підготовку взводів (120 год.) та підготовку рот (120 год.). Заходи,
передбачені планом підготовки та бойового злагодження, були виконані в
повному обсязі2.
За період підготовки та бойового злагодження було проведено 500 год.
занять, з яких: тактична (тактико-спеціальна) – 294 год., вогнева – 92 год.,
розвідувальна – 20 год., військово-медична – 20 год., інженерна – 8 год.,
підготовка зі зв’язку – 4 год., мінна безпека – 30 год., захист від зброї масового
ураження – 10 год., військова топографія – 6 год., водіння (водії) – 82 год.
(стрільці – 10 год.), технічна підготовка (водії) – 114 год. (стрільці – 28 год.)3.
У підготовці офіцерів головна увага приділялася засвоєнню штабом
стандартних процедур НАТО та багатонаціональної дивізії “Центр-Південь”,
вдосконаленню навичок та умінь в управлінні підрозділами і частинами під час
пересування та ведення дій з урахуванням особливостей районів майбутнього
виконання завдань, засвоєнню бойового використання штатного озброєння й
техніки, а також якісної підготовки до проведення навчань і занять з особовим
складом. Підготовка здійснювалася методом проведення курсової підготовки для
багатонаціональних штабів на базі Національної академії оборони України з
1

Українська школа для миротворців // Народна армія. – 2007. – 15 серпня.
Хацановський С.В. Миротворча діяльність Збройних сил України: досвід, теорія, практика:
Навч.-метод. посіб. – К.: НАОУ, 2006. – С. 31.
3
Там само. – С. 32.
2
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10 січня до 11 лютого 2005 р., мобільних курсів (теоретичних та практичних) на
базі навчального центру “Партнерство заради миру” 232-го загальновійськового
полігону з 20 до 31 грудня 2004 р. та з 17 до 29 січня 2005 р., щотижневих занять
з командирської підготовки, планових занять у складі штатних підрозділів, а
також у ході проведення штабних навчань і тренувань. На заняттях з
командирської підготовки офіцери управління тактичної групи вивчали тактикоспеціальну, вогневу, розвідувальну, гуманітарну та медичну підготовку,
військову топографію і мінну безпеку. Командири рот і взводів у ході планових
занять також готувалися за програмою, передбаченою для виконання у складі
штатних підрозділів1. Кількість офіцерів, які пройшли підготовку в Центрі
ПОБНШ Національної академії оборони України у 2003 році, становила 250 осіб,
а потім цифра випускників зростала майже удвічі – до 400 осіб щороку2.
Заключною частиною бойового злагодження 81-ї тактичної групи стало
проведення командно-штабного навчання за темою: “Управління підрозділами
тактичної групи в ході розгортання в районі відповідальності. Організація
застосування підрозділів тактичної групи в операції з посилення заходів безпеки.
Управління підрозділами в ході виконання миротворчих завдань”, до якого
залучалися управління та підрозділи 81-ї тактичної групи. Під час проведення
КШН кожний підрозділ діяв з відповідним призначенням згідно з майбутніми
завданнями.
Після проведення заключного етапу бойового злагодження комісія Головного
командування Сухопутних військ ЗС України, готовність 81-ї тактичної групи до
виконання завдань за призначенням визначила як “готова” до виконання завдань
у Республіці Ірак.
Мінімальний термін для проведення безпосередньої підготовки миротворчих
контингентів Збройних сил України складав 42-45 діб, а для миротворчого
персоналу – 19 діб3.
Підготовка миротворчих контингентів і миротворчого персоналу ЗС України
в районі міжнародних миротворчих операцій здійснювалася, відповідно,
командирами підрозділів з метою підтримання високого рівня виконання
покладених завдань. Після прибуття миротворчого контингенту в район
призначення безпосередня підготовка тривала за планами керівництва
миротворчої операції.
Виходячи із зазначених часових обмежень для проведення кожного з етапів,
необхідно планувати конкретні дії (заходи), розробляти нормативні документи,
плани та програми підготовки миротворчих контингентів і миротворчого
персоналу.
Певні теоретичні та практичні кроки у напрямі підготовки підрозділів ЗС
України до участі в міжнародних миротворчих операціях були зроблені: з
2000 р. при Національній академії оборони України діють Курси підготовки
офіцерів багатонаціональних штабів, на яких здійснюється навчання персоналу
для миротворчих операцій; на базі Яворівського навчального центру, який має
необхідну навчально-тренувальну базу, планується створити центр підготовки
миротворчих сил; розроблена Тимчасова інструкція про підготовку миротворчих
1

Там само. – С. 32.
Українська школа для миротворців // Народна армія. – 2007. – 15 серпня.
Хацановський С.В. Миротворча діяльність Збройних сил України: досвід, теорія, практика:
Навч.-метод. посіб. – К.: НАОУ, 2006. – С. 47.
2
3

472

Україна – військо

контингентів і миротворчого персоналу Збройних сил України для участі в
міжнародних миротворчих операціях; досвід підготовки та перевірки готовності
миротворчих підрозділів частково узагальнено в окремих методичних
рекомендаціях, посібниках, настановах і програмах, розроблених у
Головнокомандуванні Сухопутних військ Збройних сил України, оперативних
командуваннях, миротворчих підрозділах, навчальних центрах (ПЗМ, ПОБНШ) і
ННДЦ ОТ і ВБ України.
Крім навчальних центрів, що діють в Україні з підготовки миротворчих
контингентів і персоналу, до участі в міжнародній миротворчій діяльності під
егідою ООН та НАТО офіцери ЗС України навчаються професії “миротворець” у
аналогічних закордонних центрах. У Центрі підготовки миротворчого персоналу
імені Леслі
Пірсона
(це головний ініціатор участі канадських
військовослужбовців у миротворчих заходах, що у смт. Кориволіс, штат
Ковоскоуша, Канада) терміном 6 тижнів. Навчання проходять у два етапи. Під
час першого з них слухачам викладали фундаментальні дисципліни щодо
миротворчої діяльності (загальна концепція миротворчості, структура Місій
ООН, різноманітні тонкощі виникнення, протікання та ескалації конфліктів та
шляхи їх урегулювання). Викладачі Центру – колишні працівники Місій ООН.
Другий етап курсу містив практичну підготовку офіцерів багатонаціональних
штабів типової Місії ООН. По-перше, це вивчення функціональних обов’язків
всього персоналу штабу Місії; по-друге, це участь слухачів курсу у
деталізованому комп’ютерному КШН, і по-третє, це участь у т.зв. рольових іграх
на місцевості, коли симулюються ввідні, а слухачі курсу мають навчитися
правильно на них реагувати. Крім цього, слухачів навчили складати доповіді,
розробляти різноманітні плануючі документи, у т.ч. бойові розпорядження силам
тактичного рівня, навчали нести чергування по штабу, що містить ведення
журналів та мап, обробку кореспонденцій, електронних повідомлень та ін.1
За підсумками 1992-2003 рр. Україна уклала міжнародні договори у
військовій та військово-технічній сферах більш ніж з 50 державами, а за
окремими домовленостями МО України з іншими оборонними відомствами ще з
36 державами. Здійснювалися заходи щодо досягнення взаємосумісності зі ЗС
інших держав, участь підрозділів іноземних держав у багатонаціональних
навчаннях у рамках програм двостороннього співробітництва та співпраці з
НАТО; динамічно розвивається співпраця з такими державами, як США,
Великобританія, Франція. У питаннях підготовки військових кадрів, підготовки
підрозділів для часті у миротворчих операціях РН, Італія, Нідерланди, Австрія,
Греція, Туреччина, активно вивчається досвід європейських держав у розбудові
ЗС. Станом на 1.01.2004 р. 550 військовослужбовців ЗС України пройшли
підготовку на курсах багатонаціональних штабів у НАОУ, за 12 років близько
1300 представників ЗС України набули підготовки в іноземних закладах та
успішно використовують отримані знання при здійсненні миротворчих місій,
реформуванні українських підрозділів та частин2.
У 2005 р. із 298 заходів, запланованих Програмою “Партнерство заради
миру”, близько 40% передбачали участь підрозділів Збройних сил у
1
Шталтовний О. Миротворцями не народжуються – ними стають, сьогодні цього навіть
навчають // Флот України. – 2008. – 3- січня.
2
Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України). –
К.: Аванпост-прім, 2004. – С. 29-30.
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багатонаціональних військових навчаннях1, що проходили на території України
або поблизу її кордонів: 1) тактичне навчання батальйонного рівня (Україна), у
якому брали участь 540 військовослужбовців ЗС України з метою практичного
виконання завдань за стандартами НАТО під час миротворчої операції;
2) командно-штабне навчання рівня дивізії (Україна), у якому брали участь 4
кораблі, 4 вертольоти, 4 літаки Су-27 та 320 військовослужбовців. Основні
завдання: відпрацювання спільних дій під час планування та проведення
багатонаціональної миротворчої операції; організація взаємодії між сухопутними
та військово-морськими силами; 3) командно-штабне комп’ютерне навчання
бригадного рівня (Швеція, Україна), у якому брали участь 52 офіцери СВ
ЗС України з метою підготовки офіцерів управління до дій у складі штабів
багатонаціональних бригад тощо. Поза межами України: 1) навчання підрозділу
зв’язку (Німеччина), у якому брали участь 20 військовослужбовців ЗС України;
основні завдання – відпрацювання питань взаємосумісності засобів зв’язку та
управління військами під час миротворчих операцій; 2) тактичне навчання
батальйонного рівня (Польща), у якому брав участь літак Іл-76 ПС ЗС України та
110 військовослужбовців ЗахОК. Основні завдання: відпрацювання спільних дій
загальновійськових підрозділів у миротворчих, пошуково-рятувальних і
гуманітарних операціях; 3) командно-штабне навчання батальйонного рівня
(Польща), у якому брали участь 13 офіцерів УКРПОЛБАТу з метою – підготовки
до виконання завдань у складі сил KFОR тощо2.
30% заходів у рамках ПЗМ у 2005 р. стосувалися навчання
військовослужбовців Збройних сил на фахових і мовних курсах у військових
закладах країн НАТО та України з наступним стажуванням на посадах у
підрозділах та органах військового управління. Протягом 2005 р. на мовних та
фахових курсах за кордоном навчалися близько 800 військовослужбовців. З
метою підвищення фахової підготовки військовослужбовців Збройних сил
(насамперед експериментальних бригад) та вивчення досвіду переходу Війська
Польського на стандарти НАТО, у вересні 2005 р. у структурних підрозділах
Міністерства національної оборони Республіки Польща пройшли стажування 24
представники ЗС України3.
У 2006 р. Міністерство оборони України співпрацювало з оборонними
відомствами понад 60 країн світу, 90 урядовими та неурядовими міжнародними
організаціями та регіональними об’єднаннями. Протягом року відбулося близько
100 зустрічей міністра оборони, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил, командувачів видів військ (сил) з колегами з
зарубіжних держав. За результатами цих зустрічей підписано шість міжурядових
і вісім міжвідомчих угод з 11 країнами (зокрема, по дві угоди із США,
Білоруссю, Кореєю, а також з Алжиром, Данією, Латвією, Пакистаном,
Польщею, Туреччиною, Угорщиною, Францією), близько 80 проектів угод
знаходяться на стадії підготовки4.
Загалом за підтримки НАТО у 2006 р. проведено 16 багатонаціональних
навчань, у яких взяли участь близько 7 500 українських військовослужбовців –
кожен третій з тих, хто брав участь у навчаннях Збройних сил у 2006 р., що
1

Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Заповіт, 2006. – С. 88.
Там само. – С. 89.
Там само. – С. 90-91.
4
Біла книга 2006: оборонна політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 53.
2
3
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проходили на території України або поблизу її кордонів: 1) українсько-польське
тактичне навчання ротного рівня (Україна), у якому брали участь 53 військовослужбовці СВ ЗС України з метою підготовки миротворчої роти до виконання
завдань під час пошуково-рятувальних і гуманітарних операцій у зоні етнічного
конфлікту; 2) тактичне навчання аеромобільних підрозділів батальйонного рівня
(Україна), у якому брали участь 3 вертольоти Мі-8, 2 вертольоти Мі-24 окремого
полку армійської авіації СВ та 100 військовослужбовців із завданням
відпрацювання спільних дій аеромобільного підрозділу у миротворчих,
пошуково-рятувальних і гуманітарних операціях; 3) командно-штабне навчання
(комп’ютерне) (Україна), у якому брали участь 75 військовослужбовців із
завданням відпрацювання спільних дій об’єднаних штабів загальновійськових
підрозділів під час багатонаціональної миротворчої операції; 4) тактичне
навчання ротного рівня (Україна), у якому брали участь 25 військовослужбовців
зі штатними технікою та озброєнням з метою підготовки миротворчих
підрозділів для виконання завдань під час пошуково-рятувальних та
гуманітарних операцій. Поза межами України: 1) командно-штабне навчання
батальйонного рівня (Польща, Україна), у якому брали участь 15
військовослужбовців ЗС України із завданням підготовки підрозділів і штабу
батальйону СВ ЗС України до виконання завдань у складі KFOR; 2) тактичне
навчання ротного рівня (Литва), у якому брали участь 30 військовослужбовців зі
штатною технікою та озброєнням. Основні завдання: досягнення сумісності між
підрозділами держав – учасниць навчання; підготовка механізованих підрозділів
до участі в миротворчих операціях; виконання миротворчих завдань у зоні
операції тощо1.
Вивчення та узагальнення досвіду підготовки і застосування миротворчих
контингентів та миротворчого персоналу здійснюється постійно на основі
системи звітності про заходи підготовки миротворчих контингентів і
миротворчого персоналу ЗС України для участі в міжнародних миротворчих
операціях. В ході цього досвіду керівництво ЗС України виявило проблемні
питання, які потребують удосконалення:
1) відсутність єдиної стандартизованої програми навчання миротворчих
підрозділів у масштабі ЗС України, що призводить до значних труднощів при їх
підготовці;
2) відсутність системи надходження, накопичення, обробки та аналізу
інформації стосовно участі Збройних сил України у ММО не дає змоги
своєчасно та якісно реагувати на необхідність внесення змін у процес навчання
миротворчих підрозділів та персоналу, що зменшує якість підготовки, а в
подальшому й їх використання;
3) питання стандартизації. Необхідне приведення до єдиного знаменника на
всіх рівнях понятійного апарату, форм, методів і процедур роботи, починаючи з
планування операцій, організації управління військами і всебічного забезпечення
та закінчуючи такими суто технічними аспектами, як дозаправлення
транспортних засобів або колір ярликів, що вказують групу крові
військовослужбовця тощо.
4) професіоналізація миротворчого персоналу. Цілком очевидно, що
професіонал буде краще виконувати завдання, ніж солдат строкової служби.
Виходячи з досвіду, який отримала Україна під час участі у миротворчих
1

Там само. – С. 55-56.
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операціях, відстежується необхідність залучення до виконання завдань з
підтримання миру висококваліфікованого, добре підготовленого та оснащеного
особового складу. У контексті відбору кадрів важливим є завдання щодо
ефективного використання офіцерських кадрів та сержантського корпусу, який
пройшов відповідну мовну та фахову підготовку, зокрема у навчальних закладах
за кордоном;
5) наявність розвинутої навчально-тренувальної бази для підготовки
миротворчих підрозділів та персоналу. Якість підготовки безпосередньо
віддзеркалюється на якості виконання миротворчих завдань. Якщо для
підготовки підрозділів не були створені необхідні умови, максимально
наближені до реальних, то підготовка миротворчого персоналу, на жаль, в
проводиться переважно у вигляді теоретичних занять у зв’язку з відсутністю
належної матеріальної бази1.
Отже, проблема міжнародної безпеки на глобальному, регіональному та
локальному рівнях у сучасних умовах залишається однією з найбільш
актуальних на подальшу перспективу у ХХІ ст. Згідно з чинним законодавством
Україна може брати участь у міжнародній миротворчій діяльності Організації
Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій, мандат яких затверджено
Радою Безпеки ООН. Водночас для забезпечення діяльності миротворчого
персоналу Збройних сил України потребує вирішення низка питань
організаційного, законодавчого і соціального плану.
У роботі з’ясовано об’єктивну наявність та обґрунтовано доцільність
чотирьох етапів підготовки миротворчих контингентів та миротворчого
персоналу ЗС України до участі у конкретній міжнародній миротворчій операції
та розглянуто фактори, що впливають на терміни проведення зазначених етапів.
Виходячи з указаних часових обмежень для проведення кожного з етапів, можна
здійснювати планування відповідних дій чи заходів, розробляти відповідні
нормативно-правові документи, програми та плани підготовки миротворчих
контингентів.
Участь військового контингенту України в миротворчій діяльності ООН є
ефективною школою у набутті досвіду врегулювання збройних конфліктів,
ознайомлення з організацією та діяльністю армій інших держав, отриманні
практичних навичок у бойових умовах.

1
Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України). –
К.: Аванпост-прім, 2004. – С. 24.
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УКРАЇНА – МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДОЛЯ,
ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Федоренко О.А. (Київ)
ІСТОРІОСОФСЬКІ ЗАСАДИ
УКРАЇНОЗНАВЧОГО НАПРЯМУ
ГЕОПОЛІТИКИ
У статті окреслено змістовні аспекти концепцій українських учених, які є
історіософським підґрунтям становлення українознавчого напряму геополітики
та розвитку вітчизняної історико-філософської думки.
На початку XXI ст. проблема розвитку українознавства полягає в тому, щоб
через застосування інтегративних наукових методів розкрити специфіку України
як своєрідної географічно-політичної реальності в просторі і часі, при цьому
поглянувши на неї не тільки через призму минулого і сучасного, а й
майбутнього. Тому надзвичайно актуальним є дослідження класичних праць
української геополітичної спадщини, яка базується на вкорінених у глибинах
національного буття та свідомості соціокультурних здобутках, які є підвалинами
пронесеної через віки світоглядної традиції.
Загальною ознакою геополітичних концепцій, які розробляють українські
вчені, є концептуальна теза про роль України як самодостатнього суб'єкта
геополітики на європейському й світовому просторах. Вони обґрунтовують свої
геополітичні ідеї на таких принципах міжнародного права як суверенітет націй,
рівноправність держав і невтручання в їх внутрішні справи.
Науковці в своїх дослідженнях застосовують переважно географічнокультурний підхід (визначення специфіки України як культурно-цивілізаційної
єдності населення з певною територією), розглядаючи Україну як своєрідну
геополітичну та геокультурну реальність у просторі і часі. Геокультурний підхід
є найбільш ефективним у розробці геополітичної проблематики в
українознавстві, оскільки він ґрунтується на інтеграції фактів з різноманітних
джерел. Ця інтеграція здійснюється з метою виявлення сутності українського
світу як культурно-цивілізаційної цілісності, особливостей впливу українських
ідейних та культурних цінностей на творення автохтонних державних структур.
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На рубежі II і III тисячоліть нинішньої доби формується постіндустріальний
тип розвитку світової цивілізації, у якому домінує інформаційно-технологічний
спосіб виробництва.
Сутність цієї моделі розвитку полягає в формуванні в планетарному
масштабі нових відносин, що базуються на вільному обміні та синтезі
інформації. Незважаючи на ці зміни, суб'єктами історії світової цивілізації
залишаються етноси та нації, що мають певні орієнтири і власні шляхи втілення
національної ідеї.
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 в українському суспільстві постали три важливі
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, яка поєднала теорію й практику розвитку держави,
гуманістичного й патріотичного виховання громадян України. Основним
концептуальним завданням українознавчих, зокрема геополітичних досліджень,
є наповнення державницьким змістом національної ідеї з метою втілення в усіх
сферах ідеалів правового суспільства, виховання поваги громадян до
вітчизняних цінностей культури.
Геополітичний напрям аналізу світових процесів сформований у ІІ пол.
XIX ст. З цього часу можна стверджувати про становлення геополітики як
наукової галузі знань, а саме: про виокремлення її предмета дослідження,
понятійно-категоріального апарату, обсягу інтересів та закономірностей
розвитку. Першим увів поняття «геополітика» – «географічна політика»
шведський науковець Рудольф Челлен у праці „Держава як форма життя" (1916
р.), що була присвячена дослідженню держави як географічної структури на
земному просторі. З його погляду прагнення держави до розширення території і
посилення впливу в світі є природним процесом і результатом реалізації
основних напрямів її розвитку, таких як географічна політика, біологічна
політика, соціальна політика, економічна політика, демографічна політика,
владна політика.
На початку XXI ст. геополітика сприймається як наука, за допомогою якої
владні структури держав хоча й не дають абсолютної відповіді на всі складні
питання політичних і міжнародних подій, але можуть визначати орієнтири
внутрішньої та зовнішньої політики, враховувати її розробки при прийнятті
важливих для населення своїх країн і глобальних для людства рішень.
Для усвідомлення головних тенденцій XXI ст. слід виходити з сучасних
уявлень про світ як про глобальний простір. Геополітика аналізує дві масштабні
системи просторових взаємозв'язків між суспільствами: міждержавні (характер і
форми взаємодії чи суперництва різних країн, політичних і воєнних блоків) та
глобалізаційні (процес посилення контактів між різними частинами світу у трьох
вимірах: політичному, економічному й соціокультурному).
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Основні концептуальні розбіжності між цими двома системами полягають у
тому, що відносини між державами ґрунтуються на захисті національних
інтересів, які проявляються в недопущенні іноземного втручання у внутрішні
справи, забезпеченні непорушності територіальних кордонів. На відміну від
зазначеного, глобалізаційна система ґрунтується на поширенні по всій планеті
єдиних, спільних для всього людства технологій, ідей та ціннісних орієнтацій.
Головним завданням геополітики в сучасних умовах багатовимірного буття є
дослідження глобальних і взаємозалежних проблем у двох концептуальних
парадигмах: збереження ідентичності етнонаціональних спільнот та
утвердження суверенного статусу їхніх держав; вирішення проблем глобального
масштабу (розрив у рівнях розвитку різних регіонів світу; екологічні,
енергетичні, продовольчі та демографічні кризи).
Становлення геополітики як наукової дисципліни в Україні, зокрема як
дослідного напряму в українознавчій науці, відбувається в процесі синтезу знань
про державну традицію нації та становлення автохтонного етносу в умовах
впливу різноманітних природних і кліматичних факторів, іноземних соціальнокультурних та політичних структур.
Опрацювання та структуризація знань з геополітики, накопиченої в
українознавстві інформації про явища взаємозв'язку природи й суспільства,
здійснюються у межах концентру „Україна – нація і держава", а також
відбувається систематизація знань з інших концентрів, що виявляють
закономірності взаємовпливу природних явищ і політичних процесів: загальних
для всіх країн світу та специфічних для України й українського світу.
Однією з важливих засад становлення й розвитку українознавства є науковий
детермінізм, тобто виявлення та репрезентація вченими на рівні локального
сприйняття розвитку конкретної людності й рівні глобального розуміння
неподільності людства як єдиного суб'єкта історії, зв'язку явищ просторовоприродного середовища Землі і загальнолюдської цивілізації.
Основною особливістю його інтеграційного характеру є визначення території
України та її людності як спільного предмета й об'єкта дослідження, що
виявляється у взаємозв'язку процесів природного довкілля і тенденцій та подій,
які характеризують розвиток людської спільноти.
Українознавча наука на початку XXI ст. є об'єктивним, універсальним та
морально-етичним чинником утвердження цілісності людства як універсального
феномену планетарного простору і розмаїття неповторних культурних здобутків
етнічних та національних спільнот.
Представники цієї науки у своїх дослідженнях охоплюють як явища природи
й культури, так і світоглядні традиції суспільства й державотворення людності
України. Вони звертають увагу насамперед на географічні та культурні явища,
які впливали на формування ментальності людей на цій території та на
вироблення змісту й сутності їхнього суспільного буття.
Проте як наука, українознавство потребує подальших досліджень,
поглиблення й розширення масштабів і сфер розвитку. Тому розробка проблеми
поєднання території й населення, осмислення ролі географічного розташування
української території та її природних ресурсів у історичній долі автохтонної
спільноти, розширює його масштабність як науки та навчальної дисципліни.
Українознавство одночасно є і важливим чинником творення української
нації та держави, а також і його результатом, оскільки через дослідження його
історії можна простежити процеси впливу різноманітних природних і
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кліматичних умов на становлення людності на території України, формування її
соціальних та державницьких інституцій.
Закономірно, що в контексті реалізації завдань українознавства, роль
геополітичних досліджень полягає у визначенні місця й ролі його у суспільному
житті та системі гуманітарних і природничих наук, розробленні його джерельної,
історіографічної й теоретико-методологічної бази, у виробленні методики
застосування синтезованих знань у науковій, освітній, суспільній та
державотворчій практиці. В такому методологічному висвітленні проблемних
аспектів застосування системного і цілісного підходу в дослідженні буття
українства можна простежити специфічні особливості розвитку геополітичних
досліджень на кожному історичному етапі становлення українознавства.
Українознавство є науковою системою синтетичних та інтегративних знань
про Україну й українство як соціоприродну цілісність. Тому місце й роль
геополітичних досліджень можна визначити тільки в загальному контексті
розвитку наукового знання в українознавстві, особливо в аспекті дослідження
його не лише як явища, а як процесу, який відтворює етнонаціональний і
соціально-державотворчий розвиток українства.
На початку XXI ст. суть розвитку геополітичних досліджень в
українознавства полягає насамперед у виробленні концептуально нового підходу
до осмислення феномену України й українства, розробленні світоглядних засад
консолідації української нації, побудови соціальної і правової держави,
формування громадянського суспільства.
Проблеми геополітики в українознавстві не можуть бути адекватно
усвідомлені без залучення достатніх за обсягом та змістом наукових знань,
створення необхідної історіографічної бази, осмислення її історіософських
підвалин та розробки методологічного інструментарію.
Для обґрунтування українознавчого підходу автор вважає за доцільне
розглядати процес становлення української геополітичної думки на підставі
погляду на Україну як „геополітичну реальність", сутність якої полягає в єдності
ландшафтно-географічних чинників природи та культурних і політичних форм
розвитку етнонаціональної спільноти.
Один із відомих дослідників історіографії, специфіки становлення та
розвитку геополітичних досліджень в українознавстві професор, доктор
філософських наук Валентин Крисаченко вважає, що термін «геополітична
реальність» є вираженням природного й просторового комплексу на поверхні
планети, котрий витворений своєрідністю його географічних умов, людність
якого тяжіє до інтеграції та консолідації, а сама територія має виразні біосферні
ознаки. Саме в такому контексті геополітичні дослідження в українознавстві є
важливим і необхідним компонентом історіософського осмислення
історіографічної бази українознавства як цілісної системи знань про природу,
територію і людність України.
Специфічними елементами природного терену України є відносно рівнинний
характер рельєфу, поєднання лісу та степу (Полісся, лісостеп, степ), наявність
великих річок, зокрема – Дніпра, чорноземних ґрунтів та величезних запасів
корисних копалин. Саме їх взаємодія впливає на формування змісту поняття
«геополітична реальність» як про окрему й своєрідну ділянку біосфери, про що
свідчать писемні пам'ятки діячів різних епох – географів, істориків,
мандрівників, державних та військових керівників.
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Вчений-українознавець В. Крисаченко вважає, що підсумком еволюції
розуміння України як геополітичної реальності, започаткованої в античні часи і
завершеної в період Київської держави, стає формування політичних і
культурних орієнтацій автохтонної спільноти та її державних формацій. Він
визначає групи доктрин геополітичної орієнтації, котрі ґрунтуються як на
політичних і економічних інтересах українства, так і на результатах
неупереджених наукових досліджень, стосовно місця України в світовому
просторі: про те, що протягом кількох тисячоліть у Східній Європі існує певна
просторова окремішність, з природними кордонами, що приблизно пролягають
по лінії: Чорне море – Азовське море – Дон – Полісся – Західний Буг – Карпати –
Дунай. Тобто в українській і світовій науковій думці завжди виявлялась
історична тяглість образу меж цієї геополітичної реальності, що існувала в уяві
автохтонів, а також постійне їхнє намагання витворити власну державність саме
у зазначеній просторовій окресленості1.
Ці доктрини є вираженням сформованого протягом багатьох століть образу
України в контексті політичних і ментальних орієнтацій її людності, поглядів
українців щодо збереження національної своєрідності, власної державності,
унікальних цивілізаційних ознак, бачення українцями становлення своєї держави
у взаємозв'язку із зовнішніми орієнтаціями.
Загальною ознакою геополітичних доктрин є географічно-культурний підхід
до вивчення проблеми становлення України як геополітичної реальності в часі і
просторі.
Вивчення концептуального змісту геополітичних доктрин розширює
предметну сферу наукових досліджень культурно-цивілізаційних взаємозв'язків
української нації в історичній ретроспективі та в нинішній час, її ідейних та
культурних цінностей.
В. Крисаченко в українській геополітичній думці простежує три основні
групи доктрин: західна (пропольська), південна (чорноморська), східна
(промосковська), а також синтетичні (балтійсько-чорноморська, доктрина
панславізму)2.
Ідейні традиції цих доктрин виявляють багатовимірність України й
українського світу як цілісного й масштабного об'єкта геополітичних
досліджень.
Сприймаючи цю класифікацію за основу структуризації ідейно-теоретичних
напрямів української геополітичної думки XX – початку XXI ст., потрібно
враховувати дві основні складові геополітичних досліджень в українознавстві:
процес впливу географічних факторів на постання людських спільнот на терені
України; формування на унікальному природному терені культурних традицій і
державних структур автохтонного етносу.
Щодо місця та ролі України в XX ст. представники вітчизняної науки
запропонували два концептуальні підходи, які стали засадничими для всіх
геополітичних концепцій та ідей українського державотворення в XX ст.
Найпевніше їх можна класифікувати як історичний і географічний з огляду на
методику отримання та структурування теоретичного та фактологічного
матеріалу.

1
2

Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 151.
Там само. – С. 159.
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Основоположником історичного підходу був Михайло Грушевський, який
розглядав географічний простір з погляду єдності інтересів народу й держави.
Видатний український історик є одним з головних розробників концепції
походження українського народу.
Позиція вченого базувалася на твердженні про визначення зафіксованих у
писемних пам'ятках VІ-ІХ ст. слов'янських племен склавінів, венедів і антів
предками українців, згідно з їхніми антропологічними і мовними ознаками.
Національна спільнота, за М. Грушевським, постає як закономірний
результат усього політичного, економічного та культурного життя народу. Етапи
історії українського народу М.Грушевський розглядає за класичним принципом
філософії, розробленим німецьким мислителем Гегелем: теза – Київська Русь;
антитеза – козацька доба; синтез – модерний український суспільний рух кінця
XIX – початку XX ст. Він наголошує у своїх працях, що суб'єктом історії є
народ, а тому стверджує про творення держави згідно із способом національної
самоорганізації народу.
М. Грушевський, розглядаючи проблемні, фактологічні й концептуальні
питання історії українців за формами державності, вважав пріоритетними у
творенні політичних інституцій особливості генетичної і мовно-культурної
спадковості автохтонної людності, а не провідну роль і традиції діяльності
правлячих верств.
Історик на конкретному матеріалі показав процес становлення української
етногенетичної спільноти в контексті трансформації й посилення географічнополітичного значення слов'янських племен у європейському просторі.
У праці М. Грушевського „На порозі нової України" (1918 р.) вперше були
розроблені науково обґрунтовані варіанти чорноморської (тяжіння українців за
ознаками географічного розташування до чорноморського простору) і західної
(тяжіння українців на підставі демократичних традицій виборності та
відповідальності до європейського простору) геополітичних доктрин.
Ці природно-просторові орієнтації, з його погляду, були двома етапами
становлення державної традиції автохтонного населення. Він відзначав
політичний вплив Візантії і торговельні зв'язки з нею та східними країнами в
період формування Київської держави, а в часи Галицько-Волинської держави
вплив культурних і торговельних зв'язків з Польщею, Німеччиною та іншими
країнами Європи на розвиток мистецьких і побутових традицій місцевої
людності. Обґрунтованою є його позиція стосовно проросійської орієнтації, яка
оцінюється ним як вимушена у зв'язку із занепадом гетьманської влади і
входженням значної частини території України до складу Російської імперії
наприкінці VIII ст.1
Слід відзначити, що, враховуючи наслідки колоніальної політики імперської
влади, погляди М. Грушевського як історика і політика стосовно проросійської
орієнтації в 1917-1918 рр. були в стані поступової еволюційності від вимог
національно-територіальної автономії у Федеративній Російській державі до
повної державної самостійності та суверенітету України.
Використовуючи значний історичний матеріал, свої наукові знання в
історичній і політичній сферах, М. Грушевський стверджував, що політика
1
Грушевський М.С. На порозі нової України // Великий українець: Матеріали з життя та
діяльності М.С. Грушевського / Упоряд. підгот. текстів та фотоматеріалів, комент. приміт.
А.А. Демиденка. – К.: Веселка, 1992. – С. 144.
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Української держави, особливо в міжнародних відносинах, може бути
ефективною у варіанті багатостороннього і поглибленого співробітництва з
усіма навколишніми країнами, тобто він аналізував історичні і сучасні для XX
ст. аспекти розбудови Української держави, прогнозував реалізацію її цілей та
завдань у географічному просторі чорноморського регіону. Вчений показував у
своїх роздумах усі можливі негативні наслідки становлення України як держави
тільки на підставі її територіального розташування чи використання ресурсного
потенціалу, а особливо у випадку панування над іншими країнами.
Провідна роль України в його розумінні мала бути культурноінтелектуальною, і ґрунтуватися не на пануванні над іншими країнами й
народами, а на творчих здобутках науки, літератури, мистецтва, створених під
впливом географічних умов унікальної української території економічних та
культурних взаємозв’язків з різними цивілізащиними спільнотами.
Розроблена у дослідженнях М. Грушевського ранньослов'янська концепція
етногенезу українців була визнана найбільш аргументованою і сприйнятною в
XX ст. у середовищах відомих фундаментальних українських наукових шкіл.
Тому сучасні вчені-українознавці, виходячи з фактів, які з'ясовувала ця
концепція, намагаються подолати суперечності та недоліки, що мають
етногенетичні концепції, які приділяють увагу генетичним чи ментальним
ознакам людності, або перебільшують значення антропологічного і соціального
взаємовпливу між спільнотами.
Виваженою точкою зору стосовно врахування в етногенезі українців усього
комплексу природних і штучних чинників буття є геополітична концепція
етногенезу, розробником якої є професор, доктор філософських наук Валентин
Крисаченко.
Вчений у цій концепції розглядає територіальний та антропо-соціальний
чинники етногенезу, які обумовлюють зв'язок території, людської спільноти й
географічних факторів у формуванні напрямів предметно-практичної та
духовної діяльності етносу.
Виходячи з положень цієї концепції вчений виділяє у первісній історії
людства два суттєві етапи творення етносу.
Перший етап – це перехід від первісного привласнюючого господарства до
продуктивного господарства (перехід до активного використання компонентів
природи).
Другий етап – це виникнення культурно-цивілізаційних спільностей
(геополітичний аспект – перехід у певний час людської спільноти від
трансформації природних реальностей (ландшафтів, видів) до творення
відповідних ціннісних явищ, зокрема писемних текстів, монументальних споруд,
міст, держав; історичний аспект – формування засад самосвідомості і
комунікації, які зафіксовані в міфологічній чи писемній формі).
Таким чином, В. Крисаченко вважає, що терени України як геополітичної
реальності є формотворчою обставиною існування етносу й творення ним свого
світу, тобто осібних рис, що роблять його нетотожним з іншими групами
людства, і водночас залишають частиною всепланетної спільноти людей. На
його думку, немає смислу говорити про конкретний час початку етногенезу,
оскільки кожна людська популяція, яка осідала на теренах України, підпадала
під дію цього чинника, набуваючи рис ментальності, які відповідали природному
довкіллю.
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Застосовуючи концептуальні ідеї цього вченого до аналізу проблем постання
України й автохтонного етносу як природно-соціальної цілісності, потрібно
зазначити, що територію України він розглядає як цілісну та відносно
самодостатню геополітичну реальність, яка розгортається в просторі Землі,
поєднуючи свою власну окремішність із предметно-практичною еволюцією в
контексті світового розвитку.
Терени України як геополітичної реальності, отже, є сутнісним
формотворчим чинником українства, і тому В. Крисаченко розглядає
український етнічний світ як феномен багатогранний, що складається з трьох
взаємопов'язаних складників:
сам етнос, людність, котра й є носієм відповідних цінностей, і їхнім творцем;
духовно-ідеальна реальність – знакові системи (мова), філософія, мистецтво,
світогляд, міфологія, культура в широкому контексті;
предметно-практична реальність – матеріальна культура, котра є втіленням
ідей людини в певних предметних об'єктах1.
Серед вітчизняних учених першим, хто детально описав географічне
розташування України, був Степан Рудницький. Цей вчений-географ у світовій
науковій думці є одним із головних розробників теоретико-методологічних
основ географічної політики як науки і прикладної галузі знань, що вивчає вплив
географічних факторів на розвиток народів і держав.
Здійснивши синтез знань з історії, політичної і фізичної географії він на
початку XX ст. показав, що Україна – це природно-територіальний комплекс,
простір якого в географічному вимірі має свої межі у Східній Європі, а в
історичному – являє собою середовище проживання українців, з їхніми
власними особливостями буття та культури.
Найголовнішим результатом наукової роботи С. Рудницького є розробка
методологічних засад «природничо-географічного» підходу до вивчення України
як геополітичної реальності, чітко визначеної з погляду природного,
культурного, етнічного та інших вимірів як у біосферному, так і цивілізаційному
обширах. Суть запропонованої ним моделі інтеграції знань гуманітарних і
природничих наук можна викласти в такій схемі взаємозв'язку основних
категорійних понять: територія – нація – держава.
Аналізуючи державотворчі процеси з точки зору політичної географії,
вчений розглядав державу як просторову цілісну структуру, яка поєднує два
складові елементи: перший – це простір певної частини Землі та її природні
умови; другий – нація, яка творить державу на основі особливого типу
матеріальної і духовної культури, історичних традицій, самостійної мови,
літератури, науки.
Підхід С. Рудницького є дуже продуктивним для сучасного українознавства,
оскільки дає змогу простежити становлення України як геополітичної цілісності,
як феномену єдності людини, природи й культури. Створена ним концепція
політичної географії стала фундаментальною теоретико-методологічною
основою геополітики як науки про Україну, як неповторну й автономну
геополітичну реальність, з чіткими природними, етнічними, культурними та
економічними кордонами.
Розглядаючи Україну як геополітичну реальність, учений розглядав
політичну географію як галузь антропологічної географії, що вивчає процеси
1
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взаємодії явищ земельного простору і державницьких формацій людства. Таким
чином, дослідник окреслив сутнісне бачення політичної географії та виокремив
стосовно добору та аналізу фактологічного матеріалу проблемне питання
геополітичного дослідження: виявлення та дослідження впливу на процеси
державотворення аспектів взаємодії населення і території, людини і природи.
Система організації та здійснення геополітичних досліджень проектується в
статті «Українська справа зі становища політичної географії», у якій зазначені
загальні принципи побудови держав як природних та політичних структур
людської цивілізації, аналізуються актуальні для початку XX ст. проблеми
відновлення та утвердження української державності.
С. Рудницький розкривав сутність таких складових аспектів предмета
географічної політики України: географічне та геополітичне розташування
території України; природні межі країни; поділ населення країни за
територіальними і соціальними ознаками; вплив природного середовища на
формування нації, її ментальності, економічного потенціалу та господарських
відносин.
С. Рудницький ототожнював впливи зі «Сходу» з Росією, а із «Заходу» – з
Польщею, зокрема він звертав увагу на два аспекти невигідності геополітичного
положення України відносно Росії: постійне прагнення Російської держави
отримати вихід до Чорного моря, Близького Сходу, Балканського півострова;
ресурсні і транзитні можливості української території на перехресті
торговельних і комунікаційних шляхів між Європою й Азією.
Значний внесок вченого у формування наукового змісту геополітики полягає
в її трактуванні як науки, яка виокремлює визначальну роль географічних
факторів (просторове розташування країни, розмір території, наявність,
відсутність чи обмеженість природних ресурсів, клімат, кількість і густота
населення). Геополітику він розглядав як складову частину суспільного життя
українства, як основу його взаємовідносин із іншими спільнотами та збагачення
здобутками світової цивілізації.
Розроблені мислителем наукові основи вчення про геополітику стали
фундаментом для обґрунтування «балтійсько-чорноморської» геополітичної
доктрини становлення Української національної держави, визначення її напрямів
внутрішньої та зовнішньої політики з урахуванням особливостей географічного
розташування території.
С. Рудницький, як учений і патріот, розглядав „балтійсько-понтійську"
федерацію на просторі між Балтійським і Чорним морями як форму реалізації
потенціалу просторового розташування України на межі як географічній (степу
та лісостепу), так і культурній (європейського Заходу та азіатського Сходу,
середземноморського Півдня і балтійської Півночі), і як форму захисту від
політичного й психологічного тиску Росії та Польщі1.
Утвердження України наприкінці XX ст. як суб'єкта світової політики було
головною обставиною відновлення українознавчих досліджень, зокрема
наукових досліджень проблем становлення України як геополітичної реальності.
Українознавча наука включає в себе філософський аналіз, що розглядає
Україну як специфічний геополітичний і соціокультурний комплекс, який
сформувався протягом тисячоліть у межах природних кордонів, що охоплюють
1
Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України / Упор., передмова О.І. Шаблія. –
Львів: Світ, 1994. – С. 180.
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державні кордони нинішньої Української держави, а також межі українських
етнічних територій у складі навколишніх країн. В Україні, як і в усіх державах
світу, вчені різних сфер наукових знань осмислюють геополітичну проблематику
на двох рівнях:
глобальному – з позицій аналізу загальних для світової цивілізації процесів,
явищ і подій;
локальному – з позицій аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників, які є
загрозливими для консолідації нації й державного суверенітету України.
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 саме обумовлює їх розвиток.
Цей розгляд українознавства в 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 й колоніального становища народу воно занепадає.
Інтеграція та синтез знань про традиції автохтонного етносу, фактори, які
вплинули на його становлення як феномена в історії людства (природа, клімат,
земельні ресурси, природні надра, водні та лісові ресурси), є специфічним
завданням геополітичних досліджень в українознавстві.
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
й достатня емпірична база, яку з історико-філософського та методологічного
поглядів належить розглядати як закономірний результат розвитку традиції
українського філософсько-політичного мислення.
Значним внеском у розробку геополітичного напряму в українознавчій науці
стала праця «Україна: природа і люди». У цій книзі професор В. Крисаченко на
підставі українознавчих теоретико-методологічних засад розглядає геополітику
як найголовнішу науку про державу й народ, як феномени, витворені на певному
просторі під впливом географічного середовища. Проте його концептуальна мета
– це розкриття сутності України як геополітичної реальності, що є об'єктом і
предметом геополітичних досліджень в українознавстві.
В.Крисаченко у розділі „Україна як геополітична реальність" аналізує
природні і суспільні фактори, що характеризують Україну як об'єкт
геополітичних досліджень, як просторову систему, що саморозвивається в
географічній оболонці й є її невід'ємною частиною. Вчений, враховуючи
масштабність і глобальну системність предмета дослідження, використовує
різноманітні знання й методи гуманітарних і природничих наук, зокрема –
фізичної та політичної географії, політології, філософії історії, філософії
природи та філософії політики. Розглядаючи загальні і специфічні особливості
території України, він орієнтується на розуміння України як цілісного
просторового об'єкта, який поєднує всі можливі компоненти суспільного,
органічного чи неорганічного походження. Сама структурна побудова розділу
„Україна як геополітична реальність" поєднує три концептуальні аспектні
напрями, які виявляють конкретні проблемні завдання щодо дослідження
закономірностей взаємозалежності процесів розвитку природи і суспільства та
держави.
Перший – це науковий аналіз проблем функціонального призначення й
структури дослідження геополітики, впливу природних особливостей простору
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на формування національних інтересів українства у внутрішній та зовнішній
політиці.
Другий – це розкриття специфічних аспектів становлення України як
геополітичної реальності.
Третій – це науковий аналіз вітчизняних геополітичних концепцій
національного та світового вимірів, розробка методологічних засад
геополітичних досліджень в українознавстві, визначення основних орієнтирів
внутрішньої та зовнішньої політики України, що мають об'єднувати всіх
громадян незалежно від їх національності, віросповідання та політичних
поглядів.
Загальна наукова тенденція дослідної роботи В. Крисаченка базується на
дуалістичному погляді на Україну як геополітичну реальність, що виражає певну
просторову окремішність на поверхні планети, котра витворена своєрідністю її
географічних умов, людність якої природно тяжіє до інтеграції та консолідації, а
сама територія має виразні біосферні ознаки.
Книга В.Крисаченка і О.Мостяєва „Україна: природа і люди" є першим
вагомим науковим доробком, що відображає пріоритетність дослідження
феномену України як геополітичної реальності, а також усвідомлення його як
критерію сталого розвитку українського громадянського суспільства та
національної безпеки держави.
Автори аргументовано обґрунтували теоретико-методологічні засади та
історіософські витоки загальнофілософського аналізу простору України як
компонента біосфери з урахуванням впливу на нього різних антропогенних
чинників у контексті економічної та соціальної діяльності людності.
Наукова картина світу в цій праці як основа і вихідний постулат формування
в контексті українознавства конкретної наукової картини світу, що відображає
уявлення людини про Україну як геополітичну реальність. Саме дослідження
цими науковцями процесу формування людиною власної специфічної картини
світу на терені України є предметним підґрунтям для розвитку всіх напрямів
українознавчої науки, а особливо геополітичного напряму дослідження
природно-територіальних, світоглядних і соціальних передумов становлення
України як реальності в конкретному просторі і протягом певного часу.
Здійснене в контексті цього процесу В.Крисаченком комплексне й
міждисциплінарне дослідження проблем становлення України як явища
геополітичної реальності є концептуальним підґрунтям для виокремлення в
українознавчій науці фундаментального проблемного аспекту „Україна – як
геополітична реальність". В основу дослідження України як системного явища
В.Крисаченко покладає геокультурний підхід, що ґрунтується на розкритті
взаємовпливу географічного простору і культури населення.
На такому підході ґрунтуються важливі українознавчі висновки вченого,
зокрема щодо розробки цілісної природничо-філософської концепції "Україна –
як геополітична реальність", як теоретико-методологічної основи аналізу
процесів, що характеризують єдність суспільства й природи в межах
геополітичної реальності, що називається "Україна".
Система наукових ідей В. Крисаченка є загальноприйнята в Україні
настанова, тобто певна філософська українознавча основа для формування
людиною наукової картини світу, зокрема побудови наукової картини світу в її
конкретно-історичному варіанті геополітичної реальності, що називається
«Україна».
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Вагомим є внесок В. Крисаченка у розвиток українознавства як інтегративної
системи з конкретними соцюкультурними компонентами, комплексним
понятійним і категоріальним апаратом, способами й методами здобуття знання.
Ідея вченого про вивчення України як геополітичну реальність, тобто як
природничо-суспільний об'єкт з урахуванням його трансформації протягом
історичних епох, є визначальною для розширення й поглиблення предметного
поля геополітичних досліджень в українознавстві, філософії, історії, географії,
політології та інших сферах наукового знання.
Українознавство в широкому розумінні цього поняття – філософія
суспільного розвитку, державотворення, системи освіти, виховання.
Ця галузь знання як вчення про українство, усвідомлено пов'язує українську
науку зі світовою наукою, що особливо важливо для осягнення й осмислення
часопросторових особливостей України й світового українства, виражених у
понятті «геополітична реальність».
Розвиток українознавства наприкінці XX – початку XXI ст. виявився
складним процесом опанування емпіричної сфери пізнання явищ усіх рівнів
біосфери та формування понятійного і методологічного апарату наукового
пошуку. Один із основних напрямів цього процесу – геополітичні дослідження
вчених-українознавців, які є вагомим чинником формування національної
самосвідомості, патріотизму громадян держави та ідейно-світоглядних основ
розвитку українського суспільства, реалізації положень Конституції України.
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УКРАЇНА – НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ,
МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ

Скляр В.М. (Харків)
РЕАЛІЇ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПРОТИ МІФУ «ПРО 130 ЕТНОСІВ»
На основі аналізу статистичних матеріалів переписів 1989 та 2001 рр.
досліджуються зміни етнічного складу населення. Визначаються чисельність,
країни походження, час перебування, тип розселення етнічних меншин та
представників окремих етносів. Обґрунтовується невідповідність міфу «про
130 етносів» реальному складу населення України в етнічному вимірі.
Суспільно-політичні та етнічні процеси в сучасній Україні, як і раніше, тісно
взаємозв’язані та взаємообумовлені. Здобуття Україною незалежності призвело
до змін етнічного складу її населення, суттєво відмінних від радянських часів.
Результати переписів населення є найбільш повними і достовірними
статистичними матеріалами для проведення дослідження етнічних процесів.
Порівняльний аналіз статистичних матеріалів переписів 1989 та 2001 рр. дає
можливість встановити основні тенденції в змінах етнічного складу населення
напередодні здобуття та в перше десятиліття незалежності України.
Етнічні процеси в сучасній Україні, на основі аналізу статистичних
матеріалів переписів, знайшли своє відображення в науковому доробку
етнологів, демографів, географів, мовознавців, соціологів та політологів,
зокрема, В.К. Борисенко, І.Винниченка, М.С. Дністрянського, В.Б. Євтуха,
Ф.Д. Заставного, В.Т. Зінича, В.О. Котигоренка, В.С. Крисаченка, І.Ф. Кураса,
Р.М. Лозинського,
О. Малиновської,
Л.Т. Масенко,
О.М. Майбороди,
В.І. Наулка,
Ю.А. Огульчанського,
С.І. Пирожкова,
С. Піскунова,
В.О. Романцова, Т.М. Рудницької, О.Б. Ткаченка, О.У. Хомри, О.А. Чиркова,
С.М. Чорного, М.О. Шульги, а також у офіційних виданнях Держкомстату
України.
Незважаючи на цей доробок науковців, етнічний склад населення, а особливо
його мовна структура, із важливої наукової проблеми постійно перетворюється
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в засіб політичної боротьби. Особливої популярності ці проблеми набувають в
умовах виборчих компаній і використовуються як передвиборчі технології.
Радянська міфологема про зростання «багатонаціональності» (поліетнічності)
населення України була доповнена останнім часом міфом «про 130 етносів». На
жаль, міфологізація етнічних процесів набуває розповсюдження не лише в
публіцистиці, а й у науковій літературі. Оприлюднення лише числа (130
етносів), як аргументу в підтвердження «поліетнічності» населення України, без
урахування чисельності кожного з них, а також походження, терміну
перебування та особливостей територіального розміщення є фактично
збереженням ілюзій радянської пропаганди і немає нічого спільного з реальними
етнічними процесами.
Безпосереднє виникнення міфу «про 130 етносів» пов’язане з
опублікуванням результатів Всеукраїнського перепису населення 2001 р., де був
поданий перелік з 132 найменувань1. До цього, в матеріалах перепису населення
України 1989 р., опублікованих ЦСУ СРСР у 1991 р. були представлені 17
найбільших за чисельністю етносів України, більше 30 тис. осіб кожен2. До речі,
у цьому виданні були відсутні дані про грузинів, чисельність яких у 1989 році
була меншою за 30 тис. осіб.
У матеріалах перепису населення 1989 р., опублікованих у 1991 р.
новоствореним Міністерством статистики України налічувалося 51-е
найменування етносів, з чисельністю кожного більше 1000 осіб3. Відсутність
повного переліку етносів України перепису 1989 р. призвело до появи хибної
думки навіть у середовищі професійних науковців про те, що за часів
незалежності в Україні з’явилися представники етносів, яких не було в
попередніх всесоюзних переписах.
Насправді, як свідчать матеріали архіву Держкомстату України за переписом
1989 р., в Україні нараховувалося 128 етносів. Проведення перепису населення
забезпечувало Центральне статистичне управління СРСР за єдиними
стандартами. ЦСУ УРСР був не самостійним органом, а технічним підрозділом
ЦСУ СРСР. Навіть керівництво УРСР не володіло повною статистичною
інформацією. Це визнавав тодішній перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький:
«багато статистичних даних за своєю територією республіка отримує лише після
опрацювання їх у центрі»4.
При проведенні перепису 1989 р. найменування етносів були не в
алфавітному порядку, а за їх «ієрархією» в складі СРСР, поділяючись на сім
груп. До першої групи входило 15 титульних етносів союзних республік, але не в
алфавітному порядку і навіть не за чисельністю. Наприклад, білоруси в СРСР за
чисельністю поступалися узбекам та казахам, але посідали третє місце в переліку
після росіян та українців.

1
Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Держкомстат України, 2003. –
С. 23-26.
2
Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения
1989 г. – М.: Статистика, 1991. – С. 78.
3
Національний склад населення України. (За даними Всесоюзного перепису населення
1989 року). – К.: Мінстат України, 1991. – Ч. 1. – С. 4-7.
4
Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 25, спр. 3290,
арк. 116.
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У кожній з інших шести груп етноси розміщувалися в алфавітному порядку.
До другої групи входило 29 етносів, які дали назви автономним республікам,
включаючи також 10 з Дагестану. Третя група складалася з 6-ти етносів, які
мали автономні області. Четверта група – 8 етносів, які дали назви
національним округам. До п’ятої групи входило 19 корінних народів Півночі
Європейської частини Росії та Сибіру. 16 етносів Європейської частини СРСР,
Кавказу та Середньої Азії складали шосту групу. До сьомої групи належали
«іноземці», 35 етносів – вихідців з-за меж СРСР. У цій групі опинилися
«афганці» та «народи Індії та Пакистану», що було визначенням не етнічного
походження, а громадянства цих країн. До речі, за переписом 2002 р. у
Російській Федерації «афганців» перейменували в пуштунів, а «народи Індії та
Пакистану» в «індійців хіндомовних».
Тому 17 найбільших за чисельністю етнічних меншин України за методикою
перепису 1989 р. опинилися в чотирьох різних групах. Шість – у першій групі
(росіяни, білоруси, молдовани, вірмени, азербайджанці та грузини), татари – у
другій, євреї – у третій, кримські татари, цигани та гагаузи – у шостій. Ще шість
етносів України опинилися в групі «іноземців»: болгари, угорці, румуни, поляки,
греки та німці.
Важливий результат дає порівняння методики проведення першого перепису
населення в Російській Федерації 2002 р. із Всесоюзним переписом населення
1989 р. З одного боку, у Всеросійському перепису населення 2002 р. з переліку
етносів були усунуті назви шести з них: австрійців, албанців, белуджів, голанців,
лівів та хорватів. З іншого боку, були додані назви ще 20 етносів, переважно тих,
які раніше визначалися як не окремі етноси, а етнографічні групи: араби
середньоазіатські, бесермяни, водь, єзіди, камчадали, кереки, кумандиці,
нагайбаки, сойоти, тази, теленгіти, телеути, тубалари, турки-месхетинці,
хемшили, цигани середньоазіатські, челканці, чулимці, шапсуги та «русини».
Крім того, у складі частини етносів виокремлювалися етнографічні групи, облік
сорока з них проводився окремо1. Перепис населення 2002 р. у Російській
Федерації зафіксував 142 етноси та 40 етнографічних груп, а перепис 1989 р. –
128 етносів.
З наукової точки зору жодної необхідності у виокремленні частини українців
в окремий штучний етнос «русини» не існувало. До того ж, тих, хто
ідентифікував себе «русинами» в РФ виявилося лише 97 осіб. За російським
переписом до складу «русинів» входили як етнографічні групи бойки, лемки та
«карпатороси». За цим же переписом українці складалися з таких етнографічних
груп: буковинців, верховинців, гуцулів та «козаків з українською мовою».
«Козаки з російською мовою» були віднесені до росіян. Тобто за збільшення
кількості етносів у новому перепису відбулося переважно за рахунок корінних
народів Російської Федерації. Для України жодної потреби в такому збільшенні
не існувало. Значна частина нечисленних етносів (насамперед вихідців із Росії) в
Україні були мігрантами в першому поколінні.
У Всеукраїнському перепису населення 2001 р. зберігався перелік етносів
1989 р., але замість поділу на групи, вони розміщувалися в алфавітному порядку
після українців. До 128 найменувань було додано ще чотири: шведи, турки-

1

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года // http: // www/perepis2002/ru.

491

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

месхетинці, канадці і чомусь чилійці, тобто всього 132 етноси1. Перші два
заперечень не викликають, бо в Херсонській області ще з ХVІІІ ст. було два
шведських села. За переписом їх налічувалося в Україні лише 188 осіб. Туркимесхетинці почали переселятися в Україну із Середньої Азії в кінці 80-х рр.
ХХ ст. фактично як біженці після міжетнічного конфлікту, але більшість з них
записалися не турками-месхетинцями, а турками, відповідно 336 осіб та 8 844
осіб. Канадці, яких було 51, як «афганці» та «народи Індії та Пакистану» скоріше
засвідчують громадянство, а не етнічне походження. Потреби виокремити
чилійців (13 осіб) взагалі не існувало.
Тобто Всеукраїнський перепис населення 2001 р. проводився на основі
методології Всесоюзного перепису 1989 р. у визначенні етнічного складу
населення України і фактично був його калькою. Але на відміну від перепису
1989 р., публікація матеріалів перепису 2001 р. стосовно етнічного складу
населення була більш повною.
На динаміку чисельності населення України за 1989-2001 рр. впливали рівень
народжуваності та смертності, а також міграції. З 1991 р. в Україні розгорнулися
депопуляційні процеси. Демографічну кризу в Україні загостила і масова
трудова міграція, що особливо активно посилилася з ІІ пол. 90-х рр. У пошуках
заробітків з України мігрують насамперед соціально активні представники
працездатного віку. За підрахунками науковців ІДСД НАН України «прямі
міграційні втрати України за період з початку 1994 року по кінець 2001 року
помітно перевищили 1 млн осіб»2.
Етнічна структура населення залежала не лише від міграційних та
депопуляційних процесів. Вона змінювалася також і під впливом процесів
етнічної асиміляції, тобто зміни етнічної самоідентифікації представників
окремих етносів. За визначенням В.Б. Євнуха, „етнонаціональна структура –
різновид соціальної структури, функціонально та ієрархічно організована
множина спільнот і груп, об’єднаних насамперед етнічною ознакою”3.
Абсолютну більшість серед усього населення України складали українці. До
складу населення України входять також і представники інших етнічних груп.
Але не всі з них можна віднести до етнічних меншин. Для визначення
нечисленних етнічних груп найбільше підходить термін «представники окремих
етносів», запропонований В.Б Євтухом4.
За відомим визначенням поняття «етнічна меншина» Ф. Капоторті: «група
населення, яка відрізняється від основної групи населення своїм етнічним
походженням чи то своєю національністю, чи то своєю мовою, чи то своєю
релігією; за своєю кількістю поступається основній групі населення; не займає
домінантної позиції в країні; демонструє бажання зберігати свою самобутність і
свою культуру, традиції, релігію чи мову; не складається з недавніх іммігрантів
або біженців; має глибоке коріння в країні проживання (як правило громадяни
цієї країни)»5.
1
Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року. – С. 23-26.
2
Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки / За ред. С.І. Пирожкова. – К.:
Держкомстат України, 2003. – С. 7.
3
Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. Етнонаціональна структура
українського суспільства: Довідник. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 4.
4
Там само. – С. 6.
5
Цит. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. Вказ. праця. – С. 5.
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Отже, найважливішими критеріями визначення статусу етнічної меншини
можуть бути насамперед чисельність, що впливає на можливість етнічного
самовідтворення та час перебування на території України, тобто рівень
укоріненості. Представники окремих етносів, недавні мігранти та біженці до
етнічних меншин не належать. Позитивний вплив на збереження власної
ідентичності для меншин має компактний тип розселення, що сприяє
збереженню оптимальної вікової структури і, відповідно, домінуванню
моноетнічних (ендогамних) шлюбів. Навпаки, дисперсний тип розселення
призводить до розповсюдження міжетнічних (екзогамних) шлюбів, і, як наслідок
цього, обмежує перспективи відтворення у власному етнічному середовищі,
тобто сприяє мовній та етнічній асиміляції.
Загальна чисельність населення України зменшилася з 51 452 034 осіб у 1989
р. до 48 240 902 осіб у 2001 р., тобто на 6,24 % (3 211 132 особи). За цей же час
спостерігався, хоча й незначний приріст числа українців – на 0,33 % (122 640
осіб), з 37 419 053 осіб до 37 541 693 осіб. Скорочення загальної чисельності
населення України за 1989-2001 рр. відбулося винятково за рахунок етнічних
меншин. Сукупна їхня чисельність скоротилася з 14 032 804 осіб до 10 510 570
осіб, тобто на 25,10 % (3 522 234 особи)1.
Протилежні напрями змін чисельності українців та етнічних меншин
призвели до змін етнічного складу населення України. Частка українців
збільшилася з 72,73 % у 1989 р. до 77,82 % у 2001 р., тобто на 5,09 %. За цей же
час частка етнічних меншин зменшилася з 27,27 % до 22,18 %, ще 0,39 %
становила частка тих, хто не вказав свого етнічного походження2. Зростання
чисельності українців за 1989-2001 рр. стало не результатом природного
приросту, а наслідком змін етнічної самоідентифікації частини представників
меншин. За розрахунками С. Піскунова, депопуляція серед українців у сільських
поселеннях розпочалася ще з 1977 р., а в містах – з 1993 р. 3 Українці складали
більшість серед населення в усіх областях. Лише в АР Крим та Севастополі вони
поступалися за чисельністю росіянам.
За походженням із 131-ти етносів України: 19 – вихідці з Європи: болгари,
угорці, румуни, поляки, греки, німці, словаки, чехи, албанці, іспанці, фіни, серби,
італійці, французи, шведи, голландці, хорвати, австрійці, англійці. 17 етносів
походили з Азії: корейці, араби, в’єтнамці, турки, ассирійці, китайці, курди,
«народи Індії та Пакистану», «афганці», перси, уйгури, дунгани, халха
(монголи), белуджі, японці, а також давні вихідці з Азії євреї та цигани, які через
країни Європи потрапили до України. 4 етноси – із Америки: американці
(громадяни США), канадці, кубинці та чилійці.
Інші 87 етносів походили з території колишнього СРСР. Зокрема, білоруси та
молдовани; із країн Балтії – 4: литовці, латиші, ліви та естонці (частина їх
переселилася до Криму в ХІХ ст.); із Закавказзя – 6: вірмени, азербайджанці,
грузини, абхази, грузинські євреї та турки-месхетинці, депортовані з Грузії в
1944 р. до Середньої Азії, а звідти з кінця 80-х років почали переселятися в
1

Таблиця 1.
Таблиця 2.
Піскунов С. Відтворення населення України: етнічний аспект (демостатистичний аналіз) //
Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії
конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття: Матеріали Міжнародної наук.практ. конф. – К.; Чернівці: КВГІ, 1997. – С. 264.
2
3
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Україну. Вихідцями з Середньої Азії були 7 етносів: узбеки, казахи, таджики,
туркмени, киргизи, каракалпаки, середньоазійські євреї.
Історичною Батьківщиною для 68 етносів була територія Російської
Федерації. Зокрема, росіяни, 8 етносів Поволжя та Уралу: татари, чуваші,
мордва, удмурти, башкири, марійці, комі, комі-пермяки, калмики. 23 етноси
Північного Кавказу: осетини, лезгини, чеченці, даргинці, аварці, лакці,
табасарани, кумики, удіни, кабардинці, інгуші, ногайці, адигейці, балкарці,
черкеси, карачаївці, рутульці, талиші, абазини, агули, цахури, тати, гірські євреї.
Усі інші 35 етносів походили з півночі Європейської Росії, Сибіру та
Далекого Сходу: карели, буряти, якути, ненці, хакаси, алтайці, ханти, мансі,
тувинці, долгани, чукчі, у тому числі 22 етноси-релікти: ороки, іжорці, нівхи,
орочі, вепси, чуванці, саамі, евени, ульчі, коряки, селькупи, негідальці, евенки,
нганасани, нанайці, удегейці, кети, шорці, енці, ітельмени, тофалари, юкагири, а
також ескімоси та алеути.
Етноси-релікти не мають писемності власною мовою. Абсолютна більшість
представників цих етносів асимільовані за мовою не лише в Україні, а й на
власних етнічних землях. До речі, 20 мов цих нечисллених етносів занесені до
Червоної книги мов Російської Федерації і віднесені до категорії тих, що
зникають1. З точки зору етнологічної науки насамперед російської, дослідження
етносів-реліктів має важливе значення. Але яке відношення мають поодинокі
їхні представники до етнічного складу населення України?
Тобто абсолютна більшість етносів походила з інших країн, до того ж, 49 з
них мали власну державність за межами України, а 44 – автономію. За терміном
перебування в Україні більшість серед етносів – вихідців із колишнього СРСР
складають мігранти радянських часів. Серед етносів, які походили із Азії,
переважали мігранти останніх двох десятиліть.
На теренах сучасної України, крім українців, відбувся етногенез кримських
татар, караїмів, кримчаків та частково гагаузів, і вони не мають державних
утворень за межами України. Чисельність караїмів та кримчаків була досить
незначною і складала в 2001 р., відповідно, 1196 та 406 осіб2. Досить
загрозливим для караїмів та кримчаків є високий ступінь їхньої мовної
асиміляції в умовах дисперсного типу розселення.
За чисельністю представники 131 етносу поділяються на дві нерівні групи. 17
з них належать до етнічних меншин України: росіяни, білоруси, молдовани,
кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, татари,
цигани, азербайджанці, грузини, німці та гагаузи. Чисельність кожної з них
суттєво відрізнялася. Серед усіх меншин одна (росіяни) була найбільшою –
8 334 141 особа в 2001 р. Чисельність інших становила: від 275 763 особи у
білорусів до 31 923 особи у гагаузів3.
При цьому варто зазначити, що ще століття тому в кордонах сучасної
України існували три великі за чисельністю меншини: євреї, росіяни та поляки.
За підрахунками В.І. Наулка в кінці ХІХ ст. за чисельністю в Україні росіяни

1
Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917-2000. Социолингвистические проблемы СССР
и постсоветского пространства. – М., 2000. – С. 128.
2
Таблиця 1.
3
Там само.
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поступалися євреям, відповідно, 2 401,0 тис. осіб та 2 615,3 тис. осіб1. Політичні
катаклізми ХХ ст., депортації, міграції та асиміляційні процеси призвели до
перетворення євреїв, поляків, а також німців з численних етнічних меншин, які
мали ареали компактного розміщення в Україні, на меншини з переважно
дисперсним типом розселення.
Із 17 меншин лише для кримських татар і частково для гагаузів територія
України є історичною Батьківщиною. Більшість гагаузів зосереджена в сусідніх з
Україною районах Молдови. Шість меншин походять з країн, які межують з
Україною: росіяни, білоруси, молдовани, угорці, румуни та поляки. Причому
чотири з них мали ще в ХХ ст. статус домінантної меншини: угорці – на
Закарпатті, румуни – на Буковині та в Придунав’ї, поляки – в Галичині та на
Волині, росіяни – на всій території України до 1991 р.
За часом перебування на території України етнічні меншини суттєво
різняться. Український науковець В.С. Крисаченко запропонував розподілити
етнічні меншини України на дві частини: історичні та новітні. Критерієм такого
поділу був визначений термін перебування меншин на теренах України не
менше 200-250 років. За його визначенням, „протягом 8-10 поколінь, життя яких
протікає на одній і тій же географічній території, формуються деякі спільні для
всієї етнічної групи адаптивні (генетичні), діяльнісні (спосіб господарювання),
культурні та ментальні ознаки2.
Беззаперечно, до традиційних (історичних) меншин належать молдовани,
румуни, болгари, угорці, поляки, євреї, греки, цигани, гагаузи. Росіяни, білоруси
та вірмени, за формальними ознаками належать до традиційних етнічних
меншин, але складаються переважно з мігрантів ІІ пол. ХХ ст. та їхніх нащадків
у першому поколінні, тобто є фактично новітніми меншинами. За переписом
населення 2001 р. лише 59,55 % росіян та 25,77 % білорусів народилися в
Україні. 3 Переважно з мігрантів радянської доби та їхніх нащадків складаються
ще три етноси – азербайджанці, грузини та татари.
З точки зору адаптації в українське суспільство, у досить неоднозначному
становищі опинилися етнічні меншини, депортовані з України за часів
сталінського тоталітаризму, передусім, це стосується кримських татар та німців.
Майже на 50 років вони опинилися не по своїй волі за межами України. Тому
переселення до України лише для старшого покоління, дитинство чи молодість
яких пройшла на її території, стало дійсно поверненням на історичну
Батьківщину. Середнє та молодше покоління фактично належать до новітніх
етнічних меншин.
Тобто всього 17 етносів можна включити до традиційних та новітніх меншин
України, що за чисельністю мають сприятливі умови для самовідтворення у
власному етнічному середовищі. Всі інші етноси, за незначним винятком
(караїми, кримчаки, чехи, словаки, албанці, естонці та шведи), належать до
1
Наулко В.І. Динаміка етнічного складу населення України в ХХ ст. // Етнонаціональні
процеси в Україні: історія та сучасність. – К.: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин
України, 2001. – С. 48.
2
Крисаченко В.С. Етнічна палітра сучасного українського соціуму // Український соціум /
Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін.; За ред. В.С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2005. –
С. 193.
3
Розрахунки за даними: Населення України за місцем народження та громадянством за
даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К.: Держкомстат України, 2004. –
С. 212.

495

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІХ

новітніх етносів, які з’явилися в Україні лише в ХХ ст., насамперед у другій його
половині. Поява переважної більшості етносів цієї групи стала прямим
наслідком перебування України у складі СРСР. Виняток складають
представники азійських етносів, які опинилися на теренах України за часів
незалежності як іноземці.
Важливе значення для оцінки етнічного складу населення має аналіз
територіального розміщення меншин в Україні та типу їх розселення. За
просторовим виміром, за винятком росіян, усі інші 16 етнічних меншин України
є регіональними меншинами. Жодна з них не домінує за чисельністю серед
усього населення окремих областей. Росіяни також не мають суцільної етнічної
території в Україні. За винятком Криму, вони складають абсолютну більшість
лише в трьох містах обласного підпорядкування в Донбасі (Макіївка, Краснодон
та Стаханов) та в трьох прикордонних районах: Краснодонському та СтаничноЛуганському Луганської області та Путивльському Сумської області, причому
серед усього населення Путивля більшість складають українці. До речі, у
прикордонних районах Росії ще в 20-х рр. ХХ ст. українці складали більшість
серед усього населення (Північна Слобожанщина, Західна Донщина, Кубань).
Переважна більшість росіян зосереджена не в прикордонних районах, а в
містах у глибині України, де вони не складають абсолютної більшості в оточенні
українського населення прилеглих сільських округ. Територіальне розміщення
росіян у Криму також не має ознак суцільних етнічних земель. Вони складають
абсолютну більшість лише серед населення Севастополя та міського населення
АР Крим. Серед сільського населення цієї автономії росіяни становлять відносну
більшість. Із 14 районів АР Крим, абсолютну більшість росіяни складають в 5ти.
Територіальне розміщення росіян в Україні було досить нерівномірним. У
2001 р. майже дві третини їх загальної чисельності припадало лише на чотири
області: Донецьку, Луганську, Одеську і Харківську та на Крим (АР Крим і
Севастополь). Розселення росіян у більшості областей України належить до
дисперсного типу. Лише в окремих містах та районах Криму та Донбасу
зберігався компактний тип розміщення.
Із 17 етнічних меншин України чотири мають ареали компактного
розселення в 1-2 областях, причому не на всій території цих областей, а лише в
окремих районах, де вони складають більшість серед загальної чисельності
населення. Зокрема, угорці складали абсолютну більшість серед усього
населення Берегівського району Закарпатської області, румуни –
новоствореному Герцаївському районі Чернівецької області. Молдовани були в
абсолютній більшості в Новоселицькому районі Чернівецької області та у
відносній більшості в Ренійському районі Одеської області. Болгари становили
абсолютну більшість населення Болградського та відносну більшість Арцизького
та Тарутинського районів Одеської області.
Ще три меншини: кримські татари, греки та гагаузи, хоча й мали ареали
компактного розселення, але не домінували за чисельністю в жодному районі.
Кримські татари розселені в районах АР Крим, греки в Маріуполі та сусідніх з
ним районах Донецької області, а гагаузи – Болградському та Ренійському
районах Одеської області. Більшість кримських татар, угорців, гагаузів, румунів,
молдован та болгар були зосереджені не в містах, а в селах.
Серед решти 9 меншин переважає міське населення і, відповідно, дисперсний
тип розселення, проте в жодному місті обласного підпорядкування чи районі
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вони не домінували за чисельністю. Понад 50 % чисельності кожної з них
припадало на 3-6 областей України. Поляки та татари були розселені у трьох
областях; цигани, євреї, азербайджанці, грузини – у чотирьох; вірмени та німці –
у п’яти і лише білоруси – у шести. Зокрема, більшість поляків живуть у
Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях, татар – у Донецькій,
Луганській та АР Крим. Євреї розселені в Києві, Дніпропетровській, Одеській та
Харківській областях, цигани – у Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській
та Одеській, грузини – у Донецькій, Харківській, Запорізькій та
Дніпропетровській,
азербайджанці
–
у
Донецькій,
Харківській,
Дніпропетровській та АР Крим. Німці були розселені в Донецькій,
Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та АР Крим, вірмени – у Донецькій,
Харківській, Дніпропетровській, Одеській та АР Крим, білоруси – у Донецькій,
Дніпропетровській, АР Крим, Луганській, Харківській та в Києві.
Територіальне розміщення всіх 17 етнічних меншин було досить
нерівномірним. Головним осередком розселення для 9 з них була Донецька
область, для 7 – Дніпропетровська, Одеська області та АР Крим, для 6 –
Харківська, для 3 – Запорізька, Закарпатська та Луганська, для 2 – Київ та
Чернівецька область, для однієї – Житомирська, Хмельницька та Львівська.
Отже, основним ареалом територіального розміщення етнічних меншин в
Україні були південні та східні області України, а також західні – Чернівецька та
Закарпатська1. Варто погодитися зі слушним висновком українського географа
М.С. Дністрянського про те, «що Україна за етнотериторіальною структурою
населення належить до типу переважно моноетнічних держав, понад 80 %
території яких – це ареал розселення одного етносу…, а розселення етнічних
меншин має переважно малокомпактний та дисперсно-змішаний характер»2.
Найбільшою за чисельністю етнічною меншиною в Україні були росіяни.
Їхня чисельність скоротилася з 11 355 582 осіб у 1989 р. до 8 334 141 особи в
2001 р., тобто на 26,61 % (3 021 441 особу)3. Тобто за рахунок росіян
скоротилася як сукупна чисельність етнічних меншин України (85,78 %), так і
всього її населення (94,09 %)4. У результаті інтенсивного зменшення чисельності
росіян, зазнала скорочення і їхня частка серед загальної чисельності населення
України: з 22,07 % у 1989 р. до 17,28 % у 2001 р., тобто на 4,79 %. Внаслідок
того, що сукупна чисельність етнічних меншин в Україні скорочувалася дещо
повільніше, ніж чисельність росіян, змінювалася і структура етнічних меншин.
Частка росіян становила в 1989 р. 80,92 % сукупної чисельності етнічних
меншин, а в 2001 р. – 79,29 %5. Але незважаючи на це скорочення, чотири з
п’яти представників етнічних меншин України були росіянами за етнічним
походженням.
Інтенсивне скорочення чисельності росіян в Україні за досить короткий
термін (12 років) було викликане декількома чинниками: по-перше,
депопуляційними процесами з 1992 р., внаслідок зменшення рівня

1
Розрахунки за даними: Національний склад населення України та його мовні ознаки за
даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – С. 180-211.
2
Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології,
практики. – Львів: Літопис, 2006. – С. 223.
3
Таблиця 1.
4
Розрахунки за даними таблиці 1.
5
Таблиця 2.
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народжуваності та збільшенням коефіцієнта смертності1. По-друге, обмеженням
масової міграції росіян в Україну і часткове переселення частини їх на історичну
Батьківщину, особливо на початку 90-х рр. в умовах загострення соціальноекономічної кризи.
І третій, головний чинник: серед росіян значне розповсюдження мали не
лише ендогамні (моноетнічні), а й екзогамні (міжетнічні) родини. Внаслідок
відродження української державності етнічні процеси набули природного
характеру, коли корінна більшість асимілює меншість насамперед через
міжетнічні шлюби. Народжені в таких шлюбах діти переважно визначають
власне етнічне походження на користь домінантної більшості.
Частина росіян, які мали змішане етнічне походження, тобто були народжені
в українсько-російських родинах, у 2001 р. визнали свою належність до
українців, що означало зміну їхньої етнічної самоідентифікації. Тому і загальна
чисельність українців за 1989-2001 рр. збільшилася винятково за рахунок
російськомовних українців. Визнати українське етнічне походження значно
простіше, ніж засвоїти втрачену раніше мову як рідну.
Навпаки, впродовж 1959-1989 рр. за підрахунками українського демографа
О. Хомри за рахунок міграцій та асиміляції чисельність росіян в Україні
збільшилася на 2 230,3 тис. осіб, а чисельність українців зменшилася на 1 297,8
тис. осіб2. Тобто вплив асиміляційних та міграційних процесів на зміни
чисельності українців та росіян суттєво відрізнявся як за радянських часів, так і в
добу незалежності України. Ці відмінності були спричинені зміною статусних
позицій українців та росіян в Україні в умовах відродження української
державності, не формальної, як за часів УРСР, а реальної.
За визначенням американського дослідника Р. Скемергона, домінантне
становище в суспільстві може займати як більшість, так і меншість. В умовах
бездержавності домінантною може бути «група меншості», більшість займає
підпорядковане становище, тобто є «масовим етносом»3. До здобуття Україною
незалежності українці залишалися «масовим етносом» чи «підпорядкованою
більшістю», а росіяни мали статус домінантної меншини. Безпосереднім
проявом такого становища було те, що росіяни в Україні не зазнавали мовної
асиміляції, і навпаки, українці, хоча й складали більшість, асимілювалися за
мовою. У мовному середовищі інших етносів в Україні переважали процеси
мовного зросійщення, а не мовної українізації.
Крім того, варто підкреслити, що переважна більшість росіян є мігрантами
радянської доби та їхніми нащадками в першому поколінні. Так за переписом
2001 р. 40,45 % росіян, які мешкали в Україні, народилися за її межами4. До 1991
р. вони не відчували себе етнічною меншиною, і в дійсності стали нею лише
після здобуття незалежності України. З цих міркувань, росіяни в Україні є
фактично меншиною в першому поколінні насамперед з точки зору
самоусвідомлення ними свого меншинного статусу.
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Для значної частини росіян насамперед у містах східних та південних
областей, до цих пір важко визнати своє становище як етнічної меншини. Отже,
як це не здається парадоксальним на перший погляд, найбільша за чисельністю
етнічна меншина в Україні є не історичною, а якраз новітньою. Головна її
відмінність від інших новітніх меншин полягає не лише в чисельності, а й у
збереженні домінантного становища в урбаністичному середовищі Півдня та
Сходу України.
Сукупна чисельність представників інших 130 етносів також зменшилася з
2 677 222 осіб у 1989 р. до 2 176 429 осіб у 2001 р., тобто на 18,71 % (500 793
особи)1. Скоротився також і рівень їхньої частки серед усього населення України
з 5,20 % до 4,51 %, тобто на 0,79 %. За рахунок зменшення рівня частки росіян,
дещо зросла частка цієї групи населення серед загального числа етнічних
меншин: з 19,08 % до 20,71 %, тобто на 1,63 %. 2
Упродовж 1989-2001 рр. спостерігалося зростання чисельності п’яти
етнічних меншин. Найбільш суттєво зросла чисельність кримських татар – на
430,24 % (201 386 осіб), вірменів – на 84,30 % (45 694 особи), грузинів – на 45,28
% (10 659 осіб) та азербайджанців – на 22,23 % (8 215 осіб). Приріст чисельності
всіх цих чотирьох меншин став результатом масових міграцій на терени
України. Кримські татари з кінця 80-х рр. поверталися до Криму з Середньої
Азії, куди вони були депортовані ще в 1944 р. Масове переселення вірменів,
грузинів та азербайджанців було спричинене міжетнічними конфліктами в
Закавказзі в 90-х рр. Внаслідок зміни етнічної самоідентифікації частини
молдован насамперед на Буковині, збільшилася і чисельність румунів на 11,99 %
(16 164 особи)3.
Серед 11 меншин, чисельність яких зазнала суттєвого скорочення за 19892001 рр., перше місце посідали євреї. Їхня чисельність зменшилася з 486 326 осіб
у 1989 р. до 103 591 особи, тобто на 78,70 % (382 735 осіб). Скорочення числа
євреїв в абсолютних показниках було навіть більшими, ніж усіх етнічних
меншин, окрім росіян, разом узятих. І якщо в 1989 р. за чисельністю євреї були
другими серед етнічних меншин, то в 2001 р. – уже дев’ятими. Ці зміни стали
результатом масової міграції євреїв на історичну Батьківщину, а також до США
та Німеччини, особливо на початку 90-х рр. Міграційні процеси вплинули також
на зменшення чисельності німців на 9,64 % (3 650 осіб) та греків – на 7,15 %
(7 046 осіб)4.
Внаслідок етнічної асиміляції зазнала скорочення чисельність білорусів на
37,33 % (164 282 осіб), поляків – на 34,34 % (75 049 осіб), молдован – на 20,31 %
(65 906 осіб), болгар – на 12,50 % (29 226 осіб) Суттєво зменшилася також і
чисельність татар – на 15,62 % (13 571 особу), з 86 875 осіб до 73 304 осіб. осіб5.
У 2001 р. татар в Україні було ще менше, бо їхня чисельність за 1989-2001 рр.
збільшилася в АР Крим, Севастополі та в Херсонській області за рахунок
кримських татар, які ідентифікували себе «татарами», як раніше в радянських
паспортах, але рідною мовою визнали кримськотатарську. Тому і реальна
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чисельність кримських татар в Україні в 2001 р. була дещо більшою за 250 тис.
осіб.
Чисельність ще двох етнічних меншин: циган (ромів) та гагаузів за 19892001 рр. фактично не змінилася, скорочення перших складало 0,69 % (330 осіб),
а других – 0,14 % (44 особи)1. Спостерігалася і така закономірність: меншого
скорочення чисельності зазнали ті меншини, які мали компактний тип
розселення. Чисельність меншин, які були дисперсно розселені переважно в
містах, скорочувалася інтенсивніше. При цьому, серед усього населення України
частка білорусів, найбільшої за чисельністю після росіян етнічної меншини,
становила лише 0,57 %. Ще нижчим був рівень часток інших 15-ти меншин: від
0,07 % у гагаузів до 0,54 % у кримських татар. 2
За чисельністю представників інших 114 етносів варто поділити на дві окремі
групи. Частка всіх разом взятих цих етносів серед загальної чисельності
населення України в 2001 р. складала лише 0,37 %. До першої групи відносяться
етноси, чисельність яких перевищувала 1 тис. осіб (36 етносів). Ця група
складалася з двох підгруп. До першої підгрупи належить 11 етносів з
чисельністю від 5 до 12 тис. осіб: корейці, узбеки, чуваші, мордва, турки,
литовці, араби, словаки, чехи, казахи, латиші. Друга підгрупа складалася з 25
етносів з чисельністю від 1 до 5 тис. осіб: осетини, удмурти, лезгини, таджики,
башкири, марійці, в’єтнамці, туркмени, албанці, ассирійці, чеченці, естонці,
китайці, курди, даргинці, комі, карели, аварці, «народи Індії та Пакистану»,
абхази, караїми, комі-пермяки, киргизи, лакці та «афганці»3.
Із 36 етносів першої групи: 8 були представниками титульних етносів
колишніх союзних республік, 15 – автономних республік і були фактично
мігрантами радянських часів, 9 – мігранти з Азії останніх двох десятиріч. 4
етноси були розселені на теренах України ще до радянських часів: словаки – в
Закарпатті, чехи – на Волині, караїми в Криму та в Галичині та албанці в
Причорномор’ї. За 1989-2001 рр. зменшилася чисельність 23 етносів –
переважно вихідців з пострадянського простору. Навпаки, збільшилася
чисельність за рахунок міграцій представників азійських етносів та вихідців з
Кавказу. Зокрема, чисельність турків зросла у 33 рази, курдів та «народів Індії та
Пакистану» – майже у 9 разів, в’єтнамців – у 8 разів, арабів – у 5 разів, китайців
та «афганців» – у 3 рази4. При цьому приріст в абсолютних показниках був
досить незначним. Майже всі етноси, що входили до складу цих груп, не мали
ареалів компактного розселення, а були розселені дисперсно переважно в містах
півдня та сходу. Лише серед чехів, словаків та албанців були представники
сільського населення.
До другої групи входили представники інших 78 етносів, чисельність
кожного з яких не досягала і 1 тис. осіб. Частка цієї групи (78 етносів) становила
серед загальної чисельності населення України в 2001 р. лише 0,17 %. Цю групу
етносів за чисельністю варто поділити на три підгрупи. До першої підгрупи
входили представники 21 етносу з чисельністю від 300 до 1000 осіб: табасарани,
іспанці, ороки, іжорці, фіни, кумики, американці, серби, удіни, нівхи,
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кабардинці, інгуші, італійці, перси, кримчаки, буряти, ногайці, адигейці, туркимесхетинці, калмики та якути1.
Другу підгрупу складали представники 29 етносів з чисельністю від 100 до
300 осіб: орочі, вепси, кубинці, французи, ліви, чуванці, ненці, балкарці, черкеси,
уйгури, карачаївці, шведи, гірські євреї, хакаси, ескімоси, голанці, рутульці,
саами, дунгани, талиші, абазини, хорвати, каракалпаки, австрійці, англійці,
агули, грузинські євреї, евени та халха2.
До складу третьої підгрупи належали поодинокі представники 28 етносів з
чисельністю менше 100 осіб кожен: ханти, цахури, алтайці, ульчі, коряки, тати,
селькупи, негідальці, канадці, у тому числі 19 – менше 50 осіб: евенки (48),
нганасани (44), японці (44), мансі (43), тувинці (43), нанайці (42), удегейці (42),
кети (37), шорці (33), белуджі (31), чукчі (30), долгани (26), енці (26), ітельмени
(18), тофалари (18), середньоазіатські євреї (13), чилійці (13), юкагири (12) та
алеути (6)3.
Друга група (78 етносів) складалася з окремих представників етносів,
розселених дисперсно серед міського населення і складалася з мігрантів, за
винятком кримчаків. До складу другої групи входили представники автономних
утворень РФ, етноси-релікти Сибіру та Далекого Сходу, іноземці – вихідці з
країн Європи, Азії та Америки, а також етнографічні групи євреїв.
Аналіз статистичних матеріалів переписів населення засвідчує, що за 19892001 рр. із 131 етносу зменшилася чисельність 63, а зросла 64. Найменування ще
4-х етносів були відсутні в перепису 1989 р.4 Спостерігалася і така
закономірність: скоротилася чисельність представників титульних етносів
союзних та автономних республік колишнього СРСР, за винятком вихідців із
Кавказу. Водночас зросла чисельність представників далекого зарубіжжя,
фактично іноземців.
Також, як не дивно на перший погляд, суттєво збільшилася чисельність у
відносних показниках окремих етносів-реліктів північних та східних регіонів
РФ. З формального боку такі зміни свідчать про масове переселення на терени
України цих нечисленних етносів. Але реально ці зміни були викликані зовсім
іншими суб’єктивними чинниками, зокрема несерйозним ставленням окремих
громадян до запитань перепису про етнічне походження насамперед у великих
містах півдня та сходу.
Наприклад, у 2001 р. у Донецьку нараховувалося 49 «ороків», 36 «нівхів» та
15 «орочів», в Одесі – 46 «ороків», 38 «нівхів» та 15 «лівів», у Запоріжжі – 52
«ороки», 22 «ескімоси», 12 «саамів», у Харкові – 24 «ліви» та 14 «чуванців».
Переважна більшість з них визнавали рідною російську мову. У Сімферополі
виявилося 53 «іжорці», з них 51 – з рідною кримсько-татарською мовою. Для
порівняння, загалом в Україні в 1989 р. було лише 9 іжорців, 2 ороки, 6 лівів, 3
ескімоси, 10 нівхів, 19 орочів та саамів і 35 чуванців5.
І же одна характерна деталь перепису 2001 р. – 188 639 осіб не вказали на
власне етнічне походження. Для порівняння, у 1989 р. таких було лише 177 осіб6
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Зокрема, найбільше таких осіб виявилося в Києві – 46 тис., в Одесі – 32 тис. та
Харкові – 17 тис. Зростання чисельності етносів-реліктів та населення, яке не
визнало своє етнічне походження, не впливає на об’єктивність результатів
перепису 2001 р. Воно скоріше свідчить про необхідність більш критичного
ставлення до відповідей респондентів про етнічне походження з боку тих, хто
проводить переписне опитування. А також, можливо, про необхідність усунення
в майбутніх переписах найменувань «екзотичних» для України етносів. Усе це
не применшує результатів роботи співробітників Державного комітету
статистики України в організації та проведенні Всеукраїнського перепису
населення 2001 р.
Отже, протягом 1989-2001 рр. відбулися суттєві зміни в етнічному складі
населення України. За 1989-2001 рр. зросла чисельність та частка українців
серед загальної чисельності населення України. Тобто спостерігалася тенденція
до зростання етнічної однорідності, а не «поліетнічності» населення України. Це
зростання стало наслідком змін етнічної самоідентифікації частини меншин та
представників окремих етносів. Тому скорочення загальної чисельності
населення України відбулося за рахунок меншин, сукупна чисельність яких
зменшилася на 25 %. Суттєвого скорочення зазнала найбільша за чисельністю
етнічна меншина України – росіяни.
Етноси України за чисельністю поділяються на дві групи: 17 етнічних
меншин та 114 представників окремих етносів, переважна частина яких є
мігрантами радянської доби та їхніми нащадками. Частка всіх 114 етносів серед
загальної чисельності населення України в 2001 р. складала лише 0,37 %.
Враховуючи чисельність та територіальне розміщення українців, а також тип
розселення, походження та термін перебування етнічних меншин та
представників окремих етносів, цілковито відсутні підстави для визначення
України як поліетнічної держави. Поліетнічний склад населення має лише Крим
та окремі райони Донбасу, Одеської, Закарпатської, Чернівецької областей.
Отже, міф «про 130 етносів» не відповідає реаліям етнічних процесів в
Україні. Зарахування до складу етнічних меншин декількох десятків
найменувань поодиноких представників етносів-реліктів та іноземців, які волею
долі опинилися в Україні як мігранти, з наукової точки зору є некоректним.
Спекуляції навколо «130 етносів» є не чим іншим, як свідомим фальшуванням
етнічного складу населення. Об’єктивні знання про розподіл населення України
за етнічними ознаками сприяють подоланню стереотипів радянської пропаганди.
Етнічний склад населення України в 1989 та 2001 рр.

1
все населення
1 українці
етнічні меншини:
2 росіяни
етнічні меншини, крім росіян:
3 білоруси
4 молдовани
5 кримські татари
6 болгари

1989
осіб
2
51 452 034
37 419 053
14 032 804
11 355 582
2 677 222
440 045
324 525
46 807
233 800
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2001
осіб
3
48 240 902
37 541 693
10 510 570
8 334 141
2 176 429
275 763
258 619
248 193
204 574

1989-2001
осіб
4
- 3 211 132
+ 122 640
- 3 522 234
- 3 021 441
- 500 793
- 164 282
- 65 906
+ 201 386
- 29 226

Таблиця 1
1989-2001
%
4
- 6,24
+ 0,33
- 25,10
- 26,61
- 18,71
- 37,33
- 20,31
у 5,3 р.
- 12,50

Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини
7 угорці
8 румуни
9 поляки
10 євреї
11 вірмени
12 греки
13 татари
14 цигани
15 азербайджанці
16 грузини
17 німці
18 гагаузи
19 корейці
20 узбеки
21 чуваші
22 мордва
23 турки
24 литовці
25 араби
26 словаки
27 чехи
28 казахи
29 латиші
30 осетини
31 удмурти
32 лезгини
33 таджики
34 башкири
35 марійці
1
36 в’єтнамці
37 туркмени
38 албанці
39 ассирійці
40 чеченці
41 естонці
42 китайці
43 курди
44 даргинці
45 комі
46 карели
47 аварці
48 народи Індії та Пакистану
49 абхази
50 караїми
51 комі-пермяки
52 киргизи
53 лакці
54 афганці
55 табасарани
56 іспанці
57 ороки
58 іжорці
59 фіни
60 кумики
61 американці
62 серби
63 удіни

163 111
134 825
219 179
486 326
54 200
98 594
86 875
47 917
36 961
23 540
37 849
31 967
8 669
20 333
20 395
19 332
262
11 278
1 240
7 943
9 122
10 105
7 142
6 345
8 583
4 810
4 447
7 402
7 368
2
472
3 399
3 343
2 759
1 844
4 208
679
238
1 550
3 959
2 276
2 677
175
990
1 404
2 146
2 297
1 035
360
932
729
2
9
1 086
868
11
637
109

156 566
150 989
144 130
103 591
99 894
91 548
73 304
47 587
45 176
34 199
33 302
31 923
12 711
12 353
10 593
9 331
8 844
7 207
6 575
6 397
5 917
5 526
5 079
4 834
4 712
4 349
4 255
4 253
4 130
3
3 850
3 709
3 308
3 143
2 877
2 868
2 213
2 088
1 610
1 545
1 522
1 496
1 483
1 458
1 196
1 165
1 128
1 019
1 008
977
965
959
812
768
718
709
623
592
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- 6 545
+ 16 164
- 75 049
- 382 735
+ 45 694
- 7 046
- 13 571
- 330
+ 8 215
+ 10 659
- 3 650
- 44
+ 4 042
- 7 980
- 9 802
- 10 001
+ 8 582
- 4 071
+ 5 335
- 1 546
- 3 205
- 4 579
- 2 063
-1 266
- 3 871
- 461
- 192
- 3 149
- 3 238
4
+ 3 378
+ 310
- 35
+ 384
+ 1 033
- 1 340
+ 1 534
+ 1 850
+ 60
- 2 414
- 754
- 1 111
+ 1 308
+ 468
- 208
- 981
- 1 169
- 16
+ 648
+ 45
+ 236
+ 957
+ 803
- 318
- 150
+ 698
- 14
+ 483

- 4,01
+ 11,99
- 34,24
- 78,70
+ 84,30
- 7,15
- 15,62
- 0,69
+ 22,23
+ 45,28
- 9,64
- 0,14
+ 46,63
- 39,25
- 48,06
- 51,73
у 33,7 р.
- 36,10
у 5,3 р.
- 19,46
- 35,13
- 45,31
- 28,89
- 19,95
- 45,10
- 9,58
- 4,32
- 42,54
- 43,95
5
у 8,1 р.
+ 9,12
- 1,05
+ 13,92
+ 56,02
- 31,84
у 3,2 р.
у 8,8 р.
+ 3,87
- 60,97
- 33,13
- 44,12
у 8,5 р.
+ 47,27
- 14.81
- 45,71
- 50,89
-1,55
у 2,8 р.
+ 4,83
+ 32,37
у 479,5 р.
у 90,2 р.
- 29,28
- 17,28
у 64,4 р.
- 2,20
у 5,4 р.
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64 нівхи
65 кабардинці
66 інгуші
67 італійці
68 перси
69 кримчаки
70 буряти
71 ногайці
72 адигейці
73 турки-месхетинці
74 калмики
75 якути
76 орочі
77 вепси
78 кубинці
79 французи
80 ліви
81 чуванці
82 ненці
83 балкарці
84 черкеси
85 уйгури
86 карачаївці
1
87 шведи
88 євреї гірські
89 хакаси
90 ескімоси
91 голландці
92 рутульці
93 саами
94 дунгани
95 талиші
96 абазини
97 хорвати
98 каракалпаки
99 австрійці
100 англійці
101 агули
102 євреї грузинські
103 евени
104 халха
105 ханти
106 цахури
107 алтайці
108 ульчі
109 коряки
110 тати
111 селькупи
112 негідальці
113 канадці
114 евенки
115 нганасани
116 японці
117 мансі
118 тувинці
119 нанайці
120 удегейці

10
959
466
316
228
679
849
331
688
635
619
19
169
520
168
6
35
204
244
447
194
342
2
136
299
3
43
75
19
140
11
113
156
273
64
58
78
56
25
315
91
62
150
13
52
248
11
10
111
1
23
37
94
39
24

584
473
455
420
419
406
391
385
338
336
325
304
288
281
262
258
235
226
217
206
199
197
190
3
188
166
162
153
139
137
136
133
133
128
126
117
112
112
108
108
104
104
100
83
81
76
69
64
62
52
51
48
44
44
43
43
42
42
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+ 574
- 486
- 11
+ 104
+ 191
- 273
- 458
+ 54
- 350
- 310
- 315
+ 269
+ 112
- 258
+ 90
+ 229
+ 191
+ 13
- 38
- 248
+3
- 152
4
+ 30
- 137
+ 150
+ 96
+ 62
+ 117
-7
+ 122
+ 15
- 30
- 156
+ 48
+ 54
+ 30
+ 52
+ 79
- 211
+9
+ 21
- 69
+ 63
+ 17
- 184
+ 51
+ 42
- 63
+ 43
+ 21
+6
- 51
+3
+ 18

у 58,4 р.
- 50,68
- 2,36
+ 32,91
+ 83,77
- 40,21
- 53,95
+ 16,31
- 50,87
- 48,82
- 50,89
у 15,2 р.
+ 66,27
- 49,62
+ 53,57
у 39,2 р.
у 6,5 р.
+ 63,73
- 15,57
- 55,48
+ 1,55
- 44,44
5
+ 22,06
- 45,82
у 51 р.
у 3,2 р.
+ 82,67
у 7,1 р.
- 5,00
у 12,1 р.
+ 13,27
- 19,23
- 57,14
+ 75,00
+ 93,10
+ 38,46
+ 92,86
у 4,1 р.
- 66,98
+ 9,89
+ 33,87
- 46,00
у 5,8 р.
+ 32,69
- 74,19
у 5,6 р.
у 5,2 р.
- 56,76
у 44,0 р.
+ 91,30
+ 16,22
- 54,26
+ 7,69
+ 75,00

Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини
121 кети
122 шорці
123 белуджі
124 чукчі
125 долгани
126 енці
127 ітельмени
128 тофалари
129 євреї середньоазіатські
130 чилійці
131 юкагири
132 алеути
інші національності
етнічне походження не вказане

8
68
45
22
182
1
2
3
110
3
25
3 904
177

37
33
31
30
26
26
18
18
13
13
12
6
3 228
188 639

+ 29
- 35
-14
+8
- 156
+ 25
+ 16
+ 15
- 97
+9
- 19
- 676
+ 188 462

у 4,6 р.
- 51,47
- 31,11
+ 36,36
- 85,71
у 26 р.
у 9 р.
у6р
- 88,18
у 4 р.
- 76,00
- 17,32
у 1066 р.

Структура всього населення, етнічних меншин
та етнічних меншин, окрім росіян (у %)
все населення
українці
етнічні меншини:
росіяни
етнічні меншини, крім
росіян:
білоруси
молдовани
кримські татари
болгари
угорці
румуни
поляки
євреї
вірмени
греки
татари
цигани
азербайджанці
грузини
німці
гагаузи
інші етноси
етнічне походження не
вказане

Таблиця 2

1989
100,00
72,73
27,27
22,07
5,20

2001
100,00
77,82
22,18
17,28
4,90

1989
100,00
80,92
19,08

2001
100,00
79,29
20,71

1989
100,00

2001
100,00

0,86
0,63
0,09
0,45
0,32
0,26
0,43
0,95
0,10
0.19
0,17
0,09
0,07
0,05
0,07
0,06
0,41
0,00…

0,57
0,54
0,51
0,42
0,32
0,31
0,30
0,21
0,21
0,20
0,15
0,10
0,09
0,07
0.07
0,07
0,37
0,39

3,14
2,31
0,33
1,67
1,16
0,96
1,56
3,47
0,39
0,70
0,62
0,34
0,26
0,17
0.27
0,23
1,50
-

2,62
2,46
2,36
1,95
1,49
1,44
1,37
0,99
0,95
0,87
0,70
0,45
0,43
0,33
0,32
0,30
1,68
-

16,44
12,12
1,75
8.73
6,09
5,04
8,19
18,17
2,02
3,68
3,25
1,79
1,38
0,88
1,41
1,19
7,85
-

12,67
11,88
11,40
9,40
7,19
6,94
6,62
4,76
4,59
4,21
3,37
2,19
2,08
1,57
1,53
1,47
8,13
-
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