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НА ПОШАНУ ВАЛЕНТИНА 
СЕМЕНОВИЧА КРИСАЧЕНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Кононенко П.П. (Київ) 
 

ВАЛЕНТИН КРИСАЧЕНКО 
 

У статті висвітлюється життєвий шлях і творчий доробок 
В.С. Крисаченка. Автор переконаний, що В.С. Крисаченко у своїх працях 
досліджує дуже важливі для українознавства геополітичні та 
геостратегічні питання, без розв’язання яких воно не спроможне успішно 
розвиватися. 

 
Валентин Семенович Крисаченко – відомий всій Україні і всьому 

світовому українству вчений, педагог, мислитель-гуманіст і громадський 
діяч. 

Його майбутнє багатонадійне, бо він заклав надзвичайно вагомі 
підвалини Храму творчості та перспективні ідеї в процесі минулої 
життєдіяльності. І справа не лише в кількісних параметрах його доробку: 12 
монографій і 9 підручників, близько 300 наукових статей; десятки 
підготованих докторів і кандидатів наук; численні міжнародні і 
республіканські конгреси, конференції, круглі столи, учасником та 
організатором яких був В.С. Крисаченко, – що й знайшло визнання його 
заслуг у присудженні вченому звань доктора філософських наук, професора 
та дійсного члена Академії наук вищої школи і Української Академії 
політичних наук; Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата 
премій президентів НАН України, АН Білорусії та АН Молдови, почесного 
члена багатьох міжнародних інституцій... 

Не можемо не брати до уваги, що праця Валентина Семеновича – це 
праця новатора, сміливого реформатора багатьох – здавалося б 
аксіоматичних теорій і систем, праця невтомного будівника, для якого праця 
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– то мистецтво і джерело життя, звитяга в ім’я розквіту його рідної 
Батьківщини та поступу світової цивілізації і культури. 

Усе те достатньо мотивоване. Перша домінанта особистості 
В.С. Крисаченка – це те, що він воістину ОСОБИСТІСТЬ. Яскрава, 
неповторна й багата, як і його материзна: батьки та природа 
Кіровоградщини, – де єдність поезії і філософії крилася вже в назві місця 
народження – у селі Тополі Гайворонського району. Тут формувалася аура 
свідомості, душі та характеру: любов до землі, до людей і свободи, широта 
поглядів та інтересів, адже тут, за свідченням Геродота, сходилися 
магістралі світових цивілізаційно-культурних потоків, воєнних протистоянь, 
багатоманітності українських ландшафтів – з лісами, степами, річками (Бог – 
Південний Буг) та славетними і таємничими курганами, безмежно високим 
небом і найтовщими в світі чорноземами та невичерпними радіаційними 
покладами. 

Закономірний і наслідок: люди – багаті на емоції й роздуми, на поезію, 
драму й комедію (гумор) у ставленні до світу, філософську розважність і 
героїчну відчайдушність. Глибокі ріки течуть спокійно і мудро, мілкі – з 
плюскотом і галасом. Такі й люди. Як у драмах та комедіях театру Корифеїв, 
як у „Чотирьох шаблях” та „Вершниках” Ю. Яновського, в романах і драмах 
В. Винниченка, що відображують: тут у непоступливому серці сходилися 
віки й покоління, не лише племена та класи, а й брати – українські Авелі та 
Каїни. 

У цьому макро- і мікросвіті формувалася й свідомість та душа, зрештою 
– філософія Валентина Крисаченка. 

А паралельно розпросторювалася дорога в освіту, науку, культуру, 
громадсько-політичну життєдіяльність. 

І тут ще одна історична паралель. У 27 років ректором Київського 
університету був обраний Михайло Максимович. Безпрецедентний випадок! 
Але цілком логічний: біолог за освітою, Максимович постав перед 
інтелігенцією Росії як надзвичайно обдарований натурфілософ, котрий 
згодом визначився й як оригінальний мисленик у сферах мовознавства, 
літературознавства, фольклористики, хліборобської і видавничої справ, 
автор підручників, за якими навчалися в Польщі, Німеччині, Франції. 
Ставши ректором Київського університету, М.О.Максимович видав ряд 
праць (що склали книгу «КіевЪ явился градомЪ великімЪ»), у яких 
розгорнув діалектику руху українства як нації і держави, чітко сказавши те, 
до чого ми нелегко, але знову доходимо нині: Київська Русь і її великі князі, 
її мова й культура – то правітчизна українців – великої світової держави. І 
саме цю концепцію, за його визнанням, поклав М.Грушевський в основу 
своєї епохальної праці «Історія України-Руси». 

Декому й нині здається дивним, що філософ Валентин Семенович 
Крисаченко написав низку праць типу «Людина і докілля», «Екологічна 
культура», «Людина і біосфера», «Україна: природа і люди», а в №2 за 2008 
рік журналу «Українознавство» проблемну статтю «Світоглядна парадигма 
ХХ століття: український внесок», в якій показав історію життя і творчості, 
«наукової діяльності великого мислителя ХХ ст., сина України, академіка 
Володимира Вернадського. Визначено ідейні та теоретико-методологічні 
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засади концепції біосфери та ноосфери В. Вернадського та його 
попередників». 

Однак дивуватися нічому. Хлопець із Кіровоградщини (восьмий у 
батьків), пройшовши всі щаблі кар’єри селянської дитини (випас корови, 
копання городу, збір малини і всі клопоти хліборобської знедоленої верстви) 
опинився за порадою батька в Чернівецькому університеті і там, у чарівному 
буковинському краї розширив своє уявлення про Україну та закінчив 
біологічний факультет. Ще перша студентська робота дипломника 
В.Крисаченка «До питання фотосенсибілізуючої функції каротиноїдів ікри 
форелі» була високо оцінена науковцями й стала рекомендацією для вступу 
до аспірантури провідних університетів СРСР. Потім 2 роки працював на 
Всесоюзній станції по раку картоплі та колорадського жука (Ленінград), – і 
хоч думалося, що тим віддалявся від мрії про царину філософії – насправді 
йшов до неї шляхом оволодіння «колосальним досвідом в оволодінні 
експериментальним методом узагальнення». Появляється цикл робіт з 
системи захисту рослин, – і цілком ясно окреслюється домінанта шляху в 
філософію, характерна для мислителів Греції й Риму, європейських держав 
ХVІІ-ХІХ ст., а в Україні – від Ф.Прокоповича до Г.Сковороди та 
В.Вернадського: шлях від Природи до інтелектуального життя і від аналізу 
окремого до синтезу всіх наукових знань. До методу системної науки. 

Звідси й постійна увага до тяглості в українські наукові традиції 
упродовж віків (ще від заповіту Володимира Мономаха дітям: пізнавати, як 
світ створено: і небо, і землю, і звірів, і птаство та «що є людина», – і 
пізнавати не лише розумом, а й серцем, що й стає підвалиною української 
філософії серця»). А також наголос: «Думається, зрозуміло, чому у такій 
інтелектуальній традиції, у річищі подібного цілісного огляду стану довкілля 
і постає власна концепція про біосферу В.Вернадського. Ця наукова і 
світоглядна парадигма не потребує спеціального аналізу, оскільки давно вже 
стала нормативною та хрестоматійною у науці та громадській думці ХХ ст. 
Інша справа, що вчення про біосферу створив не лише В.Вернадський, як то 
записано у всіх підручниках та енциклопедіях. Паралельно і незалежно від 
нього свою власну концепцію про біосферу створив інший великий вчений – 
П.Тутковський, що, окрім істотно наукового значення та теоретичного 
розвитку науки, знову таки, підтверджує архетипову тяглість мислителів 
саме нашої землі, нашого краю до теренів подібного синтетичного 
думання»1. 

Тих мислителів, з якими В.Крисаченко йде дорогою власної творчості –
В.Шинкаруком, С.Кримським, М.Поповичем, В.Івановим, В.Табачковським, 
Н.Депенчук та М.Голубцем, М.Жулинським, К.Ситником, Ю.Шеляг-
Сосонком. Помітну роль відіграло осмислення досвіду К.Завадського, 
Ю.Єфімова, А.Георгієвського, Я.Галла, Е.Колчинського, А.Королькова, 
А.Мозєлова, наслідком чого став успішний захист докторської дисертації на 
тему «Філософський аналіз еволюціонізму». 

                                           
1 Крисаченко В.С. Світоглядна парадигма ХХ століття: український внесок // 

Українознавство. – 2008. – № 1, 2. 
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Важливо: В.Крисаченко завжди високо цінує традицію, випробувані 
часом принципи наукового методу, – але душа його, інтелект – у вічному 
пошуку. Пошуку істини про сутнісні виміри категорій буття і свідомості, про 
основи добра і зла, свободи, правди й краси, єдності етичного й естетичного, 
а головне, – буттєвого і світоглядного, етичного, психологічного і 
культуротворчого. 

Цим і пояснюється постійна увага В.Крисаченка до проблем як 
матеріального, так і цивілізаційного та духовного розвитку людини і нації, 
перспектив людства загалом. І – на найширшому планетарному просторі, в 
плині віків, поколінь та розвитку мов і культур, екології природи й душі. 
Мов і культур та екологічних сфер саме як феноменів філософії, як критеріїв 
її істинності та суспільної значущості. 

«Нове життя – нового прагне слова!» – наголошував М.Рильський. 
В.Крисаченко дуже чутливий до проблем «нового слова» науки загалом, 
філософії зокрема. Але феномен новизни для нього становлять не так 
елементи форми (є великі аматори або цитування найновіших зарубіжних 
ідолів філософської фразеології, або вигадування модних термінів як 
символів «філософських аксіом»), як сутнісні носії живого життя, пізнавані 
на основі методу цілісного бачення теорії й практики, досвіду 
індивідуального і колективного, суспільно-цивілізаційного, бо і Макро, – і 
Мікросвіти, і Людина – в одвічному русі й змінах, а пізнання їх доводить: у 
певних частинах Світобудови відносною істиною є навіть теорія відносності 
Ейнштейна. А досліджувати необхідно як поодинці елементи світобудови, 
так і – ще більше! – в цілісній сув’язі. Макро- і мікросвіти є неподільним 
цілим, як і методи пізнання глобальних величин та наночастинок матерії і 
душі. 

Ось звідки у Валентина Крисаченка праці типу «Людина і довкілля» 
(антологія) та «Екологічна культура» й «Динаміка населення: популяційні, 
етнічні та глобальні виміри» і «Українознавство» (у 2-х книгах: хрестоматії 
й антології 1995,1996 років). 

У передмові до хрестоматії «Українознавство» (1996) ми зазначали: 
«Подібного роду книги були давньою й вічною потребою українського 
народу». (Бо ж маємо усвідомлювати: хто ми? Чиї, яких батьків діти? Ким, 
за що закуті» і «Нащо нас мати привела, – як вимагав Т.Шевченко, – чи для 
добра, чи то для зла? Нащо живем», – авт.)». Але ті книги або не появлялися 
(через брак знань справжньої генези українства), або нищилися різними 
імперськими режимами як «ворожі» українському народові. 

В.Крисаченко сміливо занурився в товщі далеких віків і світів, ознайомив 
суспільство з поглядами на нашу історію, природу, людність, державу, 
культуру, мову Геродота і Гіппократа, Страона і Багрянородного, Лясоти і 
Шевальє, Мейса й Бжезінського, і все те – паралельно з Велесовою книгою і 
Літописом Руським, Г.Кониським і М.Гоголем, М.Грушевським, 
С.Рудницьким і О.Пріцаком (десятками інших зарубіжних і вітчизняних 
дослідників, історичних джерел), – і тоді світ минулого став до нас ближчим 
і зрозумілішим, придатним для пізнання. А перед вченими, особливо 
істориками й філософами, постала не вигадками антиукраїнських ідеологів 
та догм, а справжня ретроспектива нашого буття. 
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Тут повною мірою і згодився синтез природничих і філософських знань: 
таємниці минулого розкрилися перед В.Крисаченком (а тим самим і перед 
нами) у всій повноті і реальних, і трансцендентних чинників нашого 
розвитку. 

Ми побачили себе абсолютно оригінальним і водночас органічно 
з’єднаним з індійцями й арабами, греками й римлянами, поляками, 
італійцями, німцями, французами і скандинавами великим харизматичним 
народом – суб’єктом світового цивілізаційно-культурного процесу розвитку. 

Для немалої кількості фахівців досі філософами вважаються всі ті, хто 
одержав ідентичну освіту й читає лекції чи пише про філософів. Тоді є чужі 
імена і думки і є лише транслятор їх. З цієї причини досі українську 
філософію бачать лише з ХІХ ст. 

Для автора «Історії української філософії» (2006) В.Крисаченка 
філософія – це процес внутрішнього мислення, осмислення, класифікації, 
поціновування речей, процесів, явищ. Це категорії загальної філософської 
культури, але й особистісного пізнання людини і світу. Тому він бачить і 
джерела української філософії серця в джерелах народної творчості та 
мудрості в літературно-мистецьких працях, а одну із вершин вітчизняної 
філософії ще в любомудрії Київської Русі. 

Ось чому саме на засадах критеріальності він уміщує й розглядає у своїх 
творах праці мислителів України і зарубіжжя та бачить, як загальнолюдські 
тенденції та мотиви в українських авторів, так і специфічні, відповідні 
українській природі, історії, культурі, мові, ментальності. Тоді й 
появляються переконливі, повчальні та прогностичні праці типу „Історія 
Криму”, „Екологічна культура”, „Людина і біосфера”, „Україна: природа і 
люди” тощо, у яких постає широка мозаїка взаємодії українців із світом (у 
ХХ ст. це Європа й Азія, Австралія й Америка), те, що українська 
інтелігенція бере з міжнародного досвіду і що дає світові, чим збагачує його. 

І тоді в усій масштабності та особистій суверенності постає й особистість 
Валентина Крисаченка – таланту від Бога, великого трудівника, доброї і 
мудрої людини, філософа-реформатора. Аналітика і провидця. 
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Дякова О.В., Федоренко О.А., 
Ярошинський О.Б. (Київ) 

 
ВАЛЕНТИН КРИСАЧЕНКО – 

ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНИЙ 
 
У статті досліджується життєвий і творчий шлях доктора 

філософських наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, 
видатного українознавця Валентина Семеновича Крисаченка. Автори 
переконані, що, вивчаючи науковий доробок В.С. Крисаченка, ми не тільки 
поглиблюємо власні знання про минуле нашої Батьківщини, а й тим самим 
сприяємо розбудові Української Самостійної Соборної Держави. 
Співавтори також виносять на розсуд читачів бібліографічний покажчик 
українознавчих праць ювіляра. 

 
На початку ХХІ ст. важлива й благородна справа представників 

нинішнього українського суспільства – це відтворення світоглядного зв’язку 
поколінь української нації та її культурно-духовне утвердження. 

У світовій науці відомі у цій царині українського соціуму здобутки 
Валентина Семеновича Крисаченка. Саме захоплення різноманітними 
сферами науки і нестримний потяг до продукування та інтеграції знань 
виявилися передумовами визнання В. Крисаченка як вченого зі світовим 
ім’ям.  

Життєвий шлях вченого розпочався 8 вересня 1953 р. у с. Тополі 
Гайворонського району Кіровоградської області. Місце, де народився 
В. Крисаченко є своєрідним еталоном України. Не в тому розумінні, що тут 
жили предки українців, найкращі українці, найвідоміші українці, хоча і 
перше, й друге, й третє мають всі підстави для обґрунтування. А те, що ця 
земля втілює архетипові, етнокультурні риси українського народу. З одного 
боку, неперервність цивілізаційних процесів на цій території (ще Геродот 
писав про Мертві води й про Великий скіфський казан, який відлили з 
наконечників стріл, щоб порахувати кількість населення), а з іншого – 
властиві лише для України ландшафти: ліси, степи, балки, яри, яруги; і річка 
Бог (Південний Буг) – з такими ж самими порогами як на Дніпрі. Саме тут 
міг народитися і вирости такий хлопчина як В. Крисаченко.  

Він народився в родині Семена та Ольги Крисаченків. Батько працював 
на залізниці, а мати – у колгоспі. У Валентина було ще п'ятеро братів і дві 
сестри. Всім їм батьки приділили велику увагу, надали належне виховання 
та освіту. Восьмий у сім’ї, він відчував усю повноту любові батьків, так само 
як і свої обов’язки перед сім’єю. Як на найменшого, на нього покладали 
випас корови, копання городу, збір малини тощо. Це й було справжнім 
вихованням, за що він безмежно вдячний своїм батькам. Взагалі, батьки 
В. Крисаченка – Ольга Миколаївна і Семен Якович рано пішли з життя: 
батько в 1976 р., після одруження Валентина Семеновича, мама – в 1992 р. 
Але й донині батьківські традиції свято бережуть численні нащадки 
Крисаченків – діти, онуки, правнуки у всіх кінцях світу, починаючи від 
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Києва й закінчуючи Лучегорськом. Вони хочуть бути достойними 
спадкоємцями своїх предків. 

Батьки привили Валентину Крисаченку шанобливе ставлення до 
багатовікових традицій українців, прагнення до пізнання історико-
культурної спадщини нашого етносу, вивчення природи України.    

Розмірковуючи про подальшу долю Валентина батько сказав: „Я був у 
Чернівцях, який там гарний університет!” І поїхав спадкоємець козаків з 
Бугогардської паланки на Буковину. Там закінчив біологічний факультет.  

Незгасний потяг до опанування знань та пошук свого професійного 
напряму в житті виявився в написанні дипломної роботи під назвою „До 
питання фотосенсибілізуючої функції каротиноїдів ікри форелі (Salmo 
irideus i Salmo trutto morfa fario)”. Був запрошений до аспірантур провідних 
університетів СРСР, але, через непереборні обставини обмежив свою 
філософську мрію і працював понад 2 роки у Всесоюзній станції по раку 
картоплі і колорадському жуку Всесоюзного науково-дослідного інституту 
по захисту рослин (Ленінград). Енергійність та ініціативність В. Крисаченка 
виявилася у підготовці циклу робіт з системи захисту люцерни, зокрема 
проти люцернової галиці (Contаrinia medikaginis Kiff). Це дало колосальний 
досвід в оволодінні експериментальним методом дослідження та 
дедуктивним методом узагальнення.   

У 1978 р. подолав жорсткий конкурсний бар’єр вступу до аспірантури 
(денна форма навчання) Інституту філософії АН УРСР. Це була мрія, і вона  
реалізувалась сторицею. В. Крисаченко був найактивнішим помічником  
видатних європейських філософів, зокрема В.І. Шинкарука, 
С.Б. Кримського, М.В. Поповича, В.П. Іванова, В.Г. Табачковського і 
насамперед наукового керівника Н.П. Депенчук. Поза межами Інституту 
творчі стосунки з’єднували з академіками М.А. Голубцем, 
М.Г. Жулинським, П.П. Кононенком, К.М. Ситником, Ю.Р. Шеляг-
Сосонком. Захистив дисертацію „Теоретико-пізнавальні функції еколого-
еволюційного підходу в біології”. Після аспірантури залишився працювати в 
Інституті філософії. В Інституті він пройшов шлях від аспіранта та 
молодшого наукового співробітника до старшого і провідного. 

Очевидно, це був зоряний час в українській філософії ХХ ст., попри пута 
існуючої ідеології, українські філософи обґрунтували новий напрям у 
світовій філософії – філософсько-світоглядну (антропологічну) школу. Це 
був виклик стереотипам тодішнього мислення і водночас вагомим внеском у 
нове світовідчуття. Спеціалісти з філософії науки мали безпосереднє 
відношення до розробки цієї концепції. У творчості В. Крисаченка це 
зайшло відображення у низці наукових праць, зокрема фундаментальній 
монографії «Людина і біосфера: основи екологічної антропології» (К., 1998. 
– 688 с.), у якій була обґрунтована оригінальна концепція антропогенезу. 

Давнє пошанування й дружба єднає В. Крисаченка з школою 
еволюціоністів К.М. Завадського, знаної у всьому світі. Ще із студентських 
років В. Крисаченко студіював праці Ю.І. Єфімова, А.Б. Георгієвського, 
Я.М. Галла, Е.І. Колчинського, А.А. Королькова, А.М. Мозєлова, Г.М. Хона 
та їхніх колег еволюціоністів. Згодом у студентські й аспірантські роки мав 
за честь особистого спілкування з ними і прискіпливої оцінки своїх 
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рукописів. Названі вчені вітали В. Крисаченка, коли він обрав, а в 1991 р. 
успішно захистив докторську дисертацію на тему „Філософський аналіз 
еволюціонізму”. До речі, захистив на основі наукової доповіді за сукупністю 
наукових праць, що в ті часи особливо пошановувалось науковою 
спільнотою. 

Тлумачення В. Крисаченком феномену еволюціонізму було й 
залишається новаторським. Еволюціонізм розглядається як система поглядів  
щодо розвитку всієї низки типологічно й ієрархічно самодостатніх об’єктів 
живого, а не тих чи інших доктрин (дарвінізму, ламаркізму, номогенезу, 
катастрофізму тощо), що, в свою чергу, спирається на зроблені висновки про 
те, що базовим об’єктом еволюції постають екосистеми – у локально-
територіальному вимірі, та біосфера – у всепланетному вимірі. До речі, ідея 
про необхідність синтезу теорії еволюції та екології (вчення про біосферу) 
розглядалася ще в кандидатській дисертації В. Крисаченка – „Теоретико-
пізнавальні функції еколого-еволюційного підходу в біології” (1981 р.).  

Валентин Крисаченко вбачає багато спільного між екологією та 
українознавством. В його українознавчих працях завжди йдеться про цілісне 
бачення України як певного системного утвору. І саме таке бачення може 
дати така комплексна, синтетична наука як українознавство. 

У своїй науковій діяльності В. Крисаченко від філософського аналізу 
еволюціонізму переходить до аналізу екологічної діяльності окремих 
спільнот, перш за все – українського етносу, а потім – до постановки 
проблеми екологічної культури. На його думку, екологічна культура є такою 
життєдіяльністю людини, за якої досягається адаптація (трансформація) 
навколишнього природного світу до людини, а її самої – до довкілля. Тому 
екологічна культура включає коло питань, пов'язаних з використанням 
людиною природи, трансформацією її у власних інтересах, а також з 
наслідками такої діяльності. 

На підставі такого підходу вчений розвиває власну концепцію 
екологічної культури, яка дає змогу зрозуміти як причини і мотивацію 
вчинків окремої людини, так і цілих етнічних спільнот, осягнути механізм 
перетворення „світу у собі” у „світ для себе”, світу натурального, 
природного у світ трансформований згідно з потребами, цілями та 
можливостями людини. 

Далі з таких позицій вчений переходить до аналізу світоглядно-ціннісних 
засад традиційної екологічної культури та до розкриття особливостей 
екологічної культури українського народу, її архетипових традиційних рис 
та сучасного стану. Професор В. Крисаченко говорить про Україну як 
геополітичну реальність, яка почала формуватися ще після льодовикового 
періоду та завершилася з постанням першої Української держави – Київської 
Русі. Тому й українознавство вченим мислиться не як еклектичне поєднання 
знань про Україну, а як виявлення сутнісних принципів саморозвитку 
України як просторово-часової цілісності в діяльності тих народів, які її 
населяють. Природа не ставить собі мети, а формує причину в процесі свого 
розвитку, і тоді ж вона трансформується в наслідки. Саме такий процес і є 
розгортанням, реалізацією внутрішнього потенціалу розвитку, а Україна, на 
думку В. Крисаченка, постає як закономірний етап такого розгортання – 
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розгортання власного природного потенціалу людини в її єдності з 
природним довкіллям. 

Наукова діяльність В. Крисаченка в галузі екологічної антропології та 
українознавства проникнута турботою за долю українського народу та 
прагненням знайти шляхи її покрашення, пошукові стимулів його 
самоорганізації та геополітичного самовизначення. 

Основна сфера дослідної роботи В. Крисаченка в галузі вивчення 
геополітичного образу України – це дослідження спадщини українських 
геополітичних доктрин, які виникали від часів держави київських князів і 
систематично набували значення в моменти відновлення української 
державності. 

У 1991 р. було створено перший в Україні екологічний журнал 
„Ойкумена”, і одним з найбільш активних організаторів його нарівні з 
заступником головного редактора Олександром Самарським був і Валентин 
Крисаченко. 

Паралельно з науковою роботою вчений читає лекції студентам у 
Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Військовому 
гуманітарному інституті, Міжрегіональній академії управління персоналом, 
вчителям – в Українському інституті підвищення кваліфікації керівних 
кадрів освіти, студентам та аспірантам – у Києво-Могилянській академії. 
Зокрема, він виховав не одного аспіранта та пошукувача як в Інституті 
філософії, так і в університетах.  

У 1993 р. вчений очолив за сумісництвом відділ психології та методології 
творчості Інституту українознавства Київського університету, котрий 
пізніше було перейменовано у відділ філософсько-світоглядних проблем 
українознавства, де працював до 2000 р. У 1994 р. йому було присуджено 
звання професора. 

Валентин Крисаченко – організатор численних наукових конференцій у 
ВНЗ та наукових установах Києва, Чернівців, Луцька, інших міст України, 
зокрема – один з організаторів регулярних Волинських філософських 
читань. 

З 2001 р. В. Крисаченко працює в Національному інституті стратегічних 
досліджень при  Президентові України – спочатку головним консультантом, 
а через рік – очолив відділ загальних проблем національної безпеки. Вчений 
проводить наукову експертизу законопроектів, правових актів та державних 
заходів соціально-політичного спрямування, розробляє моделі суспільного 
розвитку України та надає Президентові України, органам державної влади 
наукові рекомендації щодо прийняття конкретних рішень. Філософ 
регулярно бере участь у міжнародних конференціях та симпозіумах. 

З 2007 р. В. Крисаченко працює в Національному інституті проблем 
міжнародної безпеки. Спочатку державним експертом, а з 2008 р. радником 
Інституту. 

Нині В. Крисаченко – доктор філософських наук з 1991 р., професор з 
1996 р., у 2004 р. отримав почесне звання „Заслужений діяч Науки і техніки 
України” (Указ Президента України від 6 березня 2004 р., № 319), у 2005 р. 
став академіком Академії наук Вищої школи України (Обраний Загальними 
зборами АН ВШ України 25 грудня 2004 р., посвідчення академіка АН ВШ 
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України № 34-04), у 2005 р. нагороджений Почесною Грамотою Київського 
міського голови (Розпорядження Київського міського голови від 23 лютого 
2005 р., № 8437), у 2006 р. отримав Медаль „15 років Збройних Силам 
України” (Наказ Міністра оборони України від 21 листопада 2006 р., 
№ 1777) та Знак „За наукові досягнення” (Наказ міністра освіти і науки 
України від 23 січня 2007 р., № 43), Відмінник освіти України, 
нагороджений почесними відзнаками МОН («За наукові досягнення»), 
дійсний член Української академії політичних наук, Академії наук вищої 
школи, член українських і міжнародних товариств, редколегій, експертних 
рад. Лауреат премії президентів НАН України, АН Білорусії та АН Молдови. 
Наукові здобутки професора В.С. Крисаченка добре знані в Україні й за її 
межами. 

Життєвий та професійний досвід Валентина Крисаченка виявляється у 
поєднанні академічного, тобто фундаментального наукового й емоційного, 
тобто особистісно-людського підходів до вивчення природних і суспільних 
явищ та процесів, оцінки й аналізу праць свідків або учасників історичних 
подій.  

В. Крисаченко автор близько 300 наукових праць, у т.ч. 12 монографій та 
9 підручників. Основні напрями досліджень – історія філософії та філософія 
науки, етнополітика, вчення про біосферу, українознавство. Автор 
ґрунтовних узагальнень для системи освіти: двотомників „Людина і 
довкілля” (1995 р.) та „Історія Криму” (1999 – 2000 рр.), навчального 
посібника „Екологічна культура” (1996 р.), підручника „Людина і біосфера” 
(1998 р.), навчального посібника „Історія української філософії” (2006 р.). 
Позиції та погляди на українознавство були розкриті у хрестоматії-
посібнику у 2-х кн. „Українознавство” (1995 – 1996 рр.), у монографії 
„Україна: природа і люди” (у співавторстві з О. Мостяєвим, 2000 і 2002 рр.) 
та „Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри” (2005 р.). 

Подією міжнародного значення стало оприлюднення монографії 
„Християнство на теренах України. І – ІХ століття” (2000 р.), яка дістала 
схвальний відгук вищих християнських ієрархів. Значний суспільний 
резонанс в Україні викликали колективні монографії, підготовлені під 
керівництвом В.С. Крисаченка: „Українська політична нація: генеза, стан, 
перспективи” (2004 р.) та „Український соціум” (2005 р.). 

Досвід В. Крисаченка, синтез у його працях різних концептуальних 
наукових підходів, форм і методів дослідної діяльності виявилися 
передумовами розвитку багатьох напрямів української науки, зокрема 
геополітики. Теоретичне і творче мислення В. Крисаченка виявилося у 
великому розмаїтті поставлених перед очолюваним ним у НДІУ МОН 
України відділом геополітики та геостратегії. 

В. Крисаченко є одним із  засновників у 1992 р. Інституту 
українознавства в структурі Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. З 
2006 р. В. Крисаченко працює на посаді завідувача відділу геополітики та 
геостратегії НДІУ МОН України, входить до складу спеціалізованої вченої 
ради НДІУ з захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт. 

Життєвий і професійний шлях В. Крисаченка, як відомого в Україні і 
світі науковця репрезентує значною мірою його творчий доробок у сфері 
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українознавства. У контексті вітчизняної наукової сфери своєрідність і 
самобутність В. Крисаченка як вченого виявилася у формуванні 
специфічного підходу до вивчення геополітичного і соціокультурного 
комплексу, який сформувався протягом тисячоліть у межах природних 
кордонів, що охоплюють кордони нинішньої Української держави. Об’єкт і 
предмет геополітичних досліджень у сфері українознавства для вченого – це 
розкриття сутності України як геополітичної реальності.  

Досвід науково-дослідної роботи В. Крисаченка є прикладом для 
наслідування науковцями різних сфер, зокрема науковцями НДІУ. 

Комплексні й міждисциплінарні дослідження видатного українського 
філософа й українознавця про Україну є фундаментом для наукової роботи  
вчених-українознавців. О. Ярошинський, О. Федоренко, О. Дякова та інші 
вчені-українознавці НДІУ під загальним ідейно-теоретичним керівництвом і 
значним виховним впливом В. Крисаченка здійснюють розробку 
надзвичайно складних проблем суспільно-політичного життя України у ІІІ 
тисячолітті і розв’язують усі проблемні ситуації, пов’язані з розвитком 
українознавства. Вплив В. Крисаченка на формування активного і творчого 
наукового мислення виявився зокрема у підготовці дисертаційної роботи н.с. 
Федоренка О.А. «Геополітичні концепції українського державотворення ХХ 
– початку ХХІ століть».  

В. Крисаченко, знаючи історію українознавства як синтетичної науки, 
концепції та ідеї формування його емпіричної бази, є засновником новітньої 
українознавчої геополітичної школи. Наукові підходи цієї талановитої і 
багатогранної особистості стали основою для обгрунтування теоретико-
методологічних та історіософських засад теми прикладних досліджень 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України у 2007-
2009 рр. «Україна як геополітична реальність». Слід зазначити, що ця 
фундаментальна концепція В. Крисаченка є основою для розробки відділом 
геополітики та геостратегії НДІУ словника геополітичних термінів і понять, 
а також словника української геополітики. Здійснений В. Крисаченком 
аналіз природних і суспільних факторів, які характеризують Україну як 
об’єкт геополітики, є творчим прикладом для сучасних і наступних поколінь 
вчених-українознавців, а саме – дослідження та вивчення ними України як 
цілісного просторового об’єкта, який поєднує всі можливі компоненти 
органічного чи неорганічного походження.  

Відповідальна місія Валентина Крисаченка в українознавчій науці – 
відновлення ідейної основи українського світу цінностей. Творчий потенціал 
вченого-українознавця є невичерпним у його наполегливій науковій роботі 
щодо вирішення проблемних і масштабних завдань українознавства у 
ХХІ ст. 

Нижче пропонуємо читачам бібліографічний покажчик українознавчих 
праць професора В.С. Крисаченка.  
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Мостяєв О.І. (Київ) 

 
ВАЛЕНТИН КРИСАЧЕНКО  
ЯК УКРАЇНОЗНАВЕЦЬ 
(до 55-річчя народження) 

 
У статті аналізуються українознавчі студії В.С. Крисаченка. Автор 

переконаний, що досягнення ученого заслужено оцінені науковим світом, 
який по праву вважає його одним із провідних українознавців сучасної 
України, розробником екологічної та геополітичної складових 
українознавства. 

 
Українознавство як інтегративна та об’єктно орієнтована наука є 

відносно молодою, основи якої закладалися протягом ХVІІІ – початку 
ХХ ст. Хоча як сукупність знань про Україну та українство воно налічує 
декілька тисяч років. Таке протоукраїнознавство укорінене в античні часи, 
коли з’явилися перші писемно зафіксовані свідчення про українську 
територію. В той же час як наука воно має вагомий добуток теоретико-
концептуальних розробок та предметно орієнтованих комплексних 
досліджень. 

В уточненні предмета дослідження українознавства велику роль відіграли 
наукові праці філософа та українознавця Валентина Крисаченка, особливо 
впроваджене ним у науку синтетичне поняття «геополітична реальність». 
Розробка такого поняття стала можливою завдяки комплексності, 
міждисциплінарності поглядів вченого-філософа на Україну. Такі погляди 
сформувалися завдяки тому, що вчений отримав поглиблену біологічну та 
екологічну освіту, тривалий час проводив дослідження в галузі філософії 
природничих наук. 

На його думку, українознавство – наука про Україну як про певну 
геополітичну реальність та етно-екологічну цілісність – окремішню, чітко 
окреслену частину світу, поданого як у природному, так і в цивілізаційному 
вимірах. В його українознавчих працях йдеться не тільки про цілісне 
бачення України як певного системного утвору, а приділяється значна увага 
еколого-географічним вимірам українознавства, яке завдяки такому підходу 
виходить за межі суто гуманітарного знання і виступає справді синтетичною, 
інтегративною наукою. 

У ХХ ст. комплексних наук було створено чимало. Серед них однією з 
найяскравіших і найактуальніших є екологія, яка сформувалася не в останню 
чергу як актуальна відповідь на нагальні завдання сучасності – на 
прогресуючу трансформацію, збіднення та руйнування природного довкілля. 
І тут можна побачити пряму аналогію – як природний світ складений з 
цілісних автентичних екосистем, пов’язаних замкненими і відносно 
автономними від інших екосистем речовинно-енергетичними зв’язками, так і 
етно-екологічні цілісності являють собою своєрідні нооекосистеми, в яких 
спільноти замикають на себе речовинно-енергетичні зв’язки та існують як 
адаптовані до ландшафтів. Власне, людина породжена біосферою, і, хоч і 
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виокремилася від неї в штучних бетонно-асфальтових міських середовищах, 
але значною мірою ще й досі використовує її ресурсно-енергетичний 
потенціал. В наш час, коли людина спробувала реалізувати свій потенціал за 
рахунок біосфери, це призвело не просто до локальних екологічних 
катастроф, а й поставило людство перед загрозою глобальної екологічної 
катастрофи. Тому особливою, нагальною проблемою, вважає В. Крисаченко, 
постала проблема коеволюції людини і природного довкілля. 

Але вона не може бути вирішена без розуміння, яким способом людство 
протягом значної частини свого колишнього існування перебувало у такій 
коеволюції і як такий стан можна відновити. Людські спільноти в минулі 
часи шляхом спроб і помилок, здійснюваних не одним поколінням, виробили 
зразки збалансованого, коеволютивного природокористування. Ці зразки 
були акумульовані у структурі традиційних ментальності, обрядності, 
релігійності. І тому природно, що в своїй науковій діяльності Валентин 
Крисаченко від філософського аналізу еволюціонізму переходить до аналізу 
екологічної діяльності окремих спільнот, перш за все – українського етносу, 
та потім до постановки проблеми екологічної культури етносу, нації, а також 
наукової дисципліни, що їх вивчає. 

На його думку, як суспільне явище, екологічна культура є такою 
життєдіяльністю людини, за якої досягається адаптація (трансформація) 
навколишнього природного світу до людини, а її самої – до довкілля. Тому 
екологічна культура включає коло питань, пов’язаних з використанням 
людиною природи, трансформацією її у власних інтересах, а також з 
наслідками такої діяльності. 

На підставі такого підходу вчений розвиває власну концепцію 
екологічної культури, яка дає змогу зрозуміти як причини і мотивацію 
вчинків окремої людини, так і цілих етнічних спільнот, осягнути механізм 
перетворення «світу у собі» у «світ для себе», світу натурального, 
природного у світ трансформований згідно з потребами, цілями та 
можливостями людини. 

Далі з таких позицій вчений переходить до аналізу світоглядно-ціннісних 
засад традиційної екологічної культури та до розкриття особливостей 
екологічної культури українського народу, її архетипових традиційних рис 
та сучасного стану. 

Але історична людина, на відміну від доісторичної, вже значно 
віддалилася від такого природно-традиційного стану. Особливо це 
стосується сучасних українців з їх значною мірою зруйнованою культурою 
природокористування. Яку роль в етногенезі і подальшому історичному 
розвитку українського народу відіграє довкілля? 

Дуже важливу, визнає професор Крисаченко. Адже протягом доісторії на 
теренах України склався цілісний природно-територіально-антропогенний 
комплекс, а формування українського народу є лише певним етапом у 
розвитку цього комплексу. І в історичному контексті цей процес, у першу 
чергу, визначається геополітичним положенням. 

Нагадаю, що геополітичне положення розкриває культурно-політично-
географічне місце країни стосовно найближчих, більш віддалених країн та у 
глобальному масштабі. Але професор Крисаченко по-своєму переосмислює 
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значення цього терміна. Він говорить про Україну як геополітичну 
реальність, яка почала формуватися як природна своєрідність ще після 
льодовикового періоду, і формування якої завершилось з постанням першої 
української держави – Київської Русі. 

«Геополітична реальність» у його концепції – синтетичне поняття, яке 
означає: 1) усталену єдність етнокультурних та еколого-географічних 
вимірів певних обширів планети; 2) своєрідність просторового залюднення 
дискретних елементів географічної оболонки; 3) бачення цих теренів та 
залюднюючого цю землю народу як чогось цілісного, інтегративно-
синтетичного, дотичного до інших земель, але окремішного і водночас 
самодостатнього. Організовуючими чинниками такої реальності постають 
насамперед певні природні умови, а також воля та можливості певного 
етносу бути гідним даного довкілля, надати йому найвищої ціннісної 
вимірності і мати цей еколого-етнічний світ за найвищу вартість свого 
життя. Отже, поняття «геополітична реальність» у такому тлумаченні 
об’єднує екосистему та етнічну територію спільноти, що в ній сформувалася, 
та адаптована до неї завдяки виробленій протягом століть екологічній 
культурі. 

Тому й українознавство вченим мислиться як виявлення сутнісних 
принципів саморозвитку України як просторово-часової цілісності в 
діяльності тих народів, які її населяють. Природа не ставить собі мети, але 
формує причину в процесі свого розвитку, і тоді ж вона трансформується в 
наслідки. Саме такий процес і є розгортанням, реалізацією внутрішнього 
потенціалу розвитку, а Україна, на думку Валентина Крисаченка, постає як 
закономірний етап такого розгортання – розгортання власного природного 
потенціалу людини в її єдності з природним довкіллям. 

Така позиція ґрунтується не тільки на логічній переконаності, вона 
визначається всім життям вченого. 

Життєвий шлях вченого розпочався 8 вересня 1953 р. у с. Тополі 
Гайворонського району Кіровоградської області. Він народився в родині 
Семена та Ольги Крисаченків. Батько працював на залізниці, а мати – у 
колгоспі. У Валентина було ще п»ятеро братів і дві сестри. Всім їм батьки 
приділили велику увагу, надали належне виховання та освіту. 

Валентин у 1971 р. поступив на біологічний факультет Чернівецького 
держуніверситету. По закінченні його у 1976 р. і до 1978 р. він працював у 
Чернівцях – старшим лаборантом Інституту захисту рослин. 

У 1978 р. поступив в аспірантуру Інституту філософії АН УРСР, у якій 
навчався під керівництвом Н. Депенчук і яку успішно закінчив у 1981 р. та 
захистив дисертацію «Теоретико-пізнавальні функції еколого-еволюційного 
підходу в біології». Після аспірантури залишився працювати в Інституті 
філософії і тут же через десять років захистив докторську дисертацію 
«Філософський аналіз еволюціонізму». В Інституті він пройшов шлях від 
аспіранта та молодшого наукового співробітника до старшого і провідного. 

Паралельно науковій вчений інтенсивно займається викладацькою 
діяльністю – читає лекції студентам у Київському національному 
університеті ім. Тараса Шевченка, Військовому гуманітарному інституті, 
Міжрегіональній академії управління персоналом, вчителям – в 
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Українському інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, 
студентам та аспірантам – у Києво-Могилянській академії. Зокрема, він 
виховав не одного аспіранта та пошукувача – як в Інституті філософії, так і в 
університетах. У 1996 р. йому було присуджено звання професора. 

У 1991 р. було створено перший в Україні екологічний журнал 
«Ойкумена», і автором ідеї та назви часопису був  Валентин Крисаченко. 
Він, зокрема, виконував функції упорядника і редактора розділу «Екологія. 
Філософія. Культура». Саме на ґрунті цього журналу філософ розгорнув 
українознавчі студії, приділяючи в своїх публікаціях велику увагу минулому 
та сучасному екологічному та геополітичному буттю українського народу. 
Окрім  того, в цей час розгортається діяльність часопису «Український світ» 
(за редагуванням О.А.Шокалом», в якому ювіляр організовував 
філософсько-натуралістичний напрямок. 

У 1992 р. вченому було запропоновано очолити за сумісництвом відділ 
психології та методології творчості Інституту українознавства Київського 
університету, котрий пізніше було перейменовано у відділ філософсько-
світоглядних проблем українознавства, і який він очолював до 2000 р., коли 
Інститут було виведено із підпорядкування університету. 

Валентин Крисаченко – організатор численних наукових конференцій у 
ВНЗ та наукових установах Києва, Чернівців, Луцька, інших міст України, 
зокрема – один із організаторів Всесоюзних теоретичних наукових  
семінарів «Світогляд і наукове пізнання» (24 щорічних семінари, числом в 
середньому по 150 учасників), а також регулярних Волинських 
філософських читань. 

Стурбований долею української нації, протягом усієї своєї наукової 
діяльності професор виступає з лекціями, на радіо та телебаченні, дає 
інтерв’ю журналістам. Та й його наукова діяльність, зокрема, в галузі 
екологічної антропології та українознавства, проникнута цією стурбованістю 
та прагненням знайти шляхи для покращенні долі власного народу, 
пошукові стимулів його самоорганізації та геополітичного самовизначення. 
У 1997 р. вченому було присвоєно звання академіка Української академії 
політичних наук. 

З 2001 р. науковець працює у Національному інституті стратегічних 
досліджень при Адміністрації Президента України – спочатку головним 
консультантом, а з наступного року – очоливши відділ загальних проблем 
національної безпеки. З 2007 р. він – державний експерт відділу гуманітарної 
політики та безпеки, потім – радник директора Національного Інституту 
проблем міжнародної безпеки при РНБО України. Нарівні із звичайною 
науковою роботою вчений займається науковою експертизою 
законопроектів, правових актів та державних заходів соціально-політичного 
спрямування, розробкою моделей суспільного розвитку України та наданням 
Президентові України, органам державної влади наукових рекомендацій 
щодо прийняття конкретних рішень. Його праці і висновки надходять до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України, керівництва та фахівців Адміністрації Президента, міністерств і 
відомств, дипломатичних представництв країни за кордоном, а також – 
наукових та навчальних закладів, у тому числі й іноземних.  
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Нарівні з цим з 2005 р. очолює відділ геополітики та геостратегії 
Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки. 
У роботі відділу дістала подальшого теоретичного розвитку та практичного 
втілення концепція України як геополітичної та геокультурної реальності. 
Він разом із співробітниками проводить дослідження України як 
ландшафтно-антропогенного комплексу в його системній цілісності та 
історичній ретроспективі, здійснює визначення специфічних ознак сучасного 
географічного й геополітичного положення України. 

Загалом він за достатньо невелику кількість років наукової діяльності 
опублікував майже 300наукових праць з філософії науки, теорії еволюції, 
українознавства, екології людини, історії, серед яких – 14 монографій, 
зокрема: «Екологія і теорія еволюції (методологічний аспект)» (у 
співавторстві з Н. Депенчук; К., 1987); «Природні катастрофи: легенди, 
гіпотези, факти» (К., 1989); «Філософський аналіз еволюціонізму» (К., 1990); 
«Обрії ноосфери: соціально-світоглядні аспекти гармонізації стосунків 
людини та природи» (К., 1991); «Великий день гніву: екологія і есхатологія» 
(у співавторстві з П. Водоп’яновим; Мінськ, 1993; у 1996 р. за цю книгу 
отримав премію президентів НАН України, АН Білорусі й АН Молдови). 
Ідею екологічної культури вчений розвинув у посібнику «Екологічна 
культура» (К., 1996). Важливим етапом у науковій діяльності вченого був 
вихід посібника – «Людина і біосфера: основи екологічної антропології» (К., 
1998), у якому він на високому науковому рівні здійснив аналіз тонких 
механізмів функціонування системи «людина – біосфера» протягом усієї 
історії людства – від його появи і дотепер, розкрив еволюційні та екологічні 
механізми такого функціонування. 

Постійно філософ здійснює  українознавчі студії, зосереджуючи увагу на 
вивченні історичних, етнографічних, біографічних, науково-теоретичних та 
прикладних джерелах знань, проводить глибокі теоретичні узагальнення. 
Так, в антології у 2-х кн. «Людина і довкілля» (К., 1995) вчений показав 
виняткову сталість та просторову окресленість геополітичного образу 
України, натуркреативну функцію українського етносу та пов’язані з нею 
світоглядні установки на сприйняття спільнотою природи, формування 
неповторної ментальної структури етносу під впливом чинників конкретної 
природної реальності – геополітичної та антропогенної. Позиції та погляди 
на українознавство були розкриті в хрестоматії-посібнику у 2-х кн. 
«Українознавство» (К., 1996–1997) та у монографії «Україна: природа і 
люди» (К., 2000; друге видання, перероблене і доповнене. – К., 2002;  у 
співавторстві з О. Мостяєвим). 

Книга, яка спочатку була замислена як посібник, у ході написання 
перетворилася на доволі об’ємну монографію, в котрій Україна 
розглядається як природно-соціокультурний феномен. На продовження 
теоретичних узагальнень С. Рудницького, П. Тутківського, В. Вернадського 
у ній розкривається формотворче значення природи для українського 
суспільства, аналізується формування образу України в інших народів, 
розкриваються природні умови постання та розвитку українського етносу, 
показано географічну специфіку народонаселення України, простежено 
напрямки взаємовпливу довкілля та української культури. Окремі глави 
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В. Крисаченко присвятив екологічним та правовим аспектам взаємодії 
людини та довкілля на теренах України. Книга містить також основні 
відомості з географії України, насичена відповідною статистикою та 
картами. 

Виступав вчений і як історик. На цій ниві особливу увагу він приділив 
історії Криму як території, яка з давніх-давен була історично пов’язана з її 
людністю економічними, етнічними та політичними зв’язками. Все це 
показано на матеріалах конкретних писемних джерел, наведених у посібнику 
«Історія Криму» (Т. 1. – Чернівці, 1998; Т. 2. – К., 2000).  

Дослідник простежив також особливості проникнення християнства у 
першому тисячолітті нашої ери на терени України, що було відображено в 
науково-довідковому виданні «Україна на сторінках Святого Письма та 
витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на 
теренах України від апостола Андрія до князя Володимира» (К., 2000). 
Книга значною мірою продовжує всебічне дослідження України як 
геополітичної реальності, що розглядалась як окремішність ще з давніх 
часів. В ній представлені свідчення людей, що жили в першому тисячолітті 
нашої ери, про те, як християнство прийшло на терени України та як воно 
укорінилось у русько-українську культуру. Однак вчений не обмежився 
наведенням свідчень, але узагальнив історію поширення та розвитку 
християнства на теренах України, доповнивши книгу великою історичною 
главою та науковими коментарями наведених джерел. В книзі показано 
об’єктивну історичну зумовленість прийняття Руссю-Україною 
християнства, показано, що процес християнізації розпочався задовго до 
його офіційного прийняття. Після виходу книга отримала благословення від 
вищих ієрархів як католицької, так і православної церков. 

Важливий етап у розвитку українознавства – поява таких колективних 
монографій, як «Українська політична нація» та «Український соціум», 
розробником концепції та натхненником створення яких був В. Крисаченко. 

Монографію «Українська політична нація» (К., 2003, перевидана у 
2004 р.) присвячено ключовим проблемам сучасного націєтворення в 
Україні. Це – праця 23 авторів. В книзі розглянуто проблему ґенези 
українського етносу, перетворення його на націю, етнокультурні, суспільно-
політичні й загальноцивілізаційні підстави її становлення та низка інших 
суміжних питань. 

Сам вчений розкрив у ній механізми формування класичних політичних 
націй, а також дві важливі українознавчі проблеми – сутнісні риси 
українського етносу та витоки і початок розвитку української нації. До таких 
сутнісних рис віднесено український антропологічний тип, адаптивний тип, 
ментальність, внутрішню етнічну варіативність спільноти, мову, а також 
природні умови, під впливом яких сформувався український народ, та 
вироблені відповідно до них господарсько-культурні типи. Визнання та 
аналіз впливу природної складової, зокрема відповідної екологічної 
культури на українців та інші етноси, є вагомим внеском ученого в 
українознавство. 

Витоки української політичної нації вчений вбачає у перших державних 
утвореннях на території України, а головне – у постанні давньої Русі. 
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Історично вплинули на формування української політичної нації вибір 
русинами християнської віри, існування княжих рад, вічова демократія, 
«республіканські засади організації церковного життя», поширення 
маґдебурзького права, цехів, місцевих сеймів, релігійних братств, 
демократична організація Гетьманщини та Запорожжя, зокрема 
самоуправління та виборність. Саме в період існування козацьких держав 
розпочалося формування перших ознак політичної нації як спільноти, що 
мала власну державу, та впливала на її організацію й управління. Однак цей 
процес постійно штучно гальмувався та було перервано наприкінці ХVІІІ ст. 
завдяки ліквідації українських автономних державних утворень. 

Логічним продовженням всебічного аналізу становлення української 
нації є перехід до аналізу суспільства, яке вона створила. Це здобуло 
відображення в колективній монографії «Український соціум» (К., 2005), 
також проекту, розробленого В. Крисаченком, у якому взяли участь 28 
авторів. У книзі виділено сутнісні риси українського соціуму – етнічні, 
економічні, культурні, духовні, наукові тощо, а також простежено їхню 
еволюцію протягом часу. Особливу увагу приділено питанням 
державотворення в Україні, суспільно-політичного життя та формування 
громадянського суспільства. 

Сам філософ написав передмову і майже дві глави книги – «Історико-
генетичні виміри українського соціуму» та «Етнічна палітра українського 
соціуму», у яких розкрив особливості соціальної стратифікації та 
етнополітичних процесів на території України в до- та ранньоісторичні часи, 
природні та історичні (в тому числі самоорганізаційні) особливості 
формування українського етносу, розкрив особливості його геокультурної 
варіативності, ретельно охарактеризував етнополітичну ситуацію сучасної 
України та її перспективи.  

Отже, нарівні з проблемами екологічної культури, екології, геополітики 
вчений здійснює всебічний аналіз людності України – як етносу, нації, 
творця соціуму, врешті – як демографічного явища (народонаселення). 
Останньому присвячено монографію «Динаміка населення: популяційні, 
етнічні та глобальні виміри» (К., 2005). В ній не тільки проаналізовано 
характер та механізми демографічних процесів у давні та нинішні часи, 
вплив на них екологічних та популяційних чинників, половину книжки 
присвячено демографічним процесам в Україні. Проаналізовано характер 
демографічної та етнічної динаміки населення України в минулому та 
сучасні тенденції, подано його етнодемографічну, валеологічну та історичну 
характеристику. Також розкрито зміст та спрямованість сучасних 
міграційних процесів в Україні, особливу увагу приділено проблемі міграції 
кримських татар.  

Хрестоматія-довідник «Історія української філософії» (К., 2006) стала 
логічним продовженням праці вченого з видання українознавчих джерел. У 
ній зібрано найбільш значні тексти українських мислителів від Києво-
Руського періоду до середини ХХ ст., присвячені гуманітарним та 
світоглядним первням осягнення взаємостосунків української людини та її 
світу. Як і інші хрестоматії, упорядковані автором, вона насичена 
відповідними науковими коментарями та узагальненнями. 
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Загалом Валентин Крисаченко зробив досить вагомий внесок в 
українознавство, розвиваючи його екологічну, геополітичну складову та 
вводячи в науковий обіг великі корпуси природничо-географічних та 
українознавчих джерел. Фактично він поглибив антропогеографічний підхід 
в українознавстві, спрямований на вивчення України як природно-
територіальної реальності, в якій народ, економіка, держава та культура 
тісно пов’язані з географічним ландшафтом як форми та способи адаптації 
до нього. Вчений ретельно вивчив особливості природокористування 
українців, етноформуючий вплив довкілля, який наклав відбиток на 
особливості антропологічного типу, національного світогляду, ментальності 
та екологічної культури українців. Певною мірою його підхід перетинається 
із геополітичними теоріями, бо відшукує механізми впливу географічних 
чинників на суспільні процеси. Такий підхід, поглиблюючи ідеї М. Кордуби, 
С. Рудницького та Ю. Липи, пов’язує суспільні та економічні процеси із 
географічним середовищем. Звідси і зв’язок його з геополітикою, 
орієнтованість на визначення геополітичних пріоритетів та інтересів країни. 

 
 
 

Сандуляк Л.І. (Чернівці) 
 

ВАЛЕНТИН КРИСАЧЕНКО –  
HOMO COGITANS 

 
Йдеться про особливості становлення професора Валентина Крисаченка 

як науковця. 
 
Гайворонщина подарувала світові непересічних особистостей, які 

проявили даний їм Богом дар у різних сферах суспільного життя. До когорти 
видатних людей, чий внесок до скарбниці української філософської думки (і 
не тільки) та виховання свідомої української нації незаперечний, належить і 
уродженець цього краю Валентин Крисаченко, якому 8 вересня виповнилося 
55 років. 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії Президентів 
НАН України, АН Білорусії та АН Молдови, відомий еколог та 
українознавець, доктор філософських наук, професор В. Крисаченко є 
вихованцем і гордістю Чернівецького національного університету ім. Юрія 
Федьковича. Та насамперед всіма чеснотами, притаманними йому як 
щирому українцеві, професор завдячує сімейному вихованню в дусі 
самоповаги, поваги до своєї сім’ї та свого козацького роду. Саме за порадою 
батька В. Крисаченко після закінчення Хащуватської середньої школи 
вирішив продовжити освіту в одному із найстаріших класичних 
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університетів України, у якому, не дивлячись на те, що він уже був 
«совєцьким», ще жили європейські університетські традиції – у 
Чернівецькому державному. На юнака справили велике враження як величні 
споруди університету, так і вигляд Чернівців – європейського міста в 
Україні. 

З перших днів викладачі університету звернули увагу на допитливого 
студента, що виділявся серед інших ще й почуттям власної гідності. Він умів 
слухати лекції та осмислювати їх зміст. Пам’ятаю, як, прослухавши лекцію 
про імунітет у тварин, студент В. Крисаченко зробив висновок, що імунна 
система має бути і в рослин. Я подякував за запитання, звернувши увагу 
студентів на те, що серед виду Ноmo sapiens (людина розумна) досить рідко, 
але зустрічається його різновидність, яка називається Homo cogitans (людина 
мисляча) та запропонував Валентину зробити на цю тему доповідь у 
студентському дискусійному клубі. З тих пір до Валентина пристало 
прізвисько «Homo cogitans» – людина мисляча або ж «Мислитель». Я тоді не 
думав, що мислити стане професією Валентина Крисаченка. А підстави для 
такого передбачення були. Бо саме студент В. Крисаченко запропонував 
перейменувати факультетську стінну газету «Перетворювач природи» на 
«Біосферу». При чому основним аргументом проти «Перетворювача 
природи» було твердження, що для того, щоб щось перетворювати, треба ще 
щось знати на рівні Творця. І це в часи панування атеїзму та ідеології 
«наукового» комунізму!  

То ж не дивно, що створений за моєї ініціативи студентський науковий 
клуб «Хромосома» очолив саме В. Крисаченко, ставши головою його вченої 
ради. Клуб студентам сподобався. Наукові дискусії в ньому набули 
розголосу в університеті. На засідання клубу почали приходити і студенти з 
інших факультетів. Та робота клубу зацікавила не тільки студентів… І 
одного разу на засідання клубу прийшло партійне бюро біологічного 
факультету майже в повному складі. Після того випадку студенти проводили 
наукові дискусії (і не тільки наукові) переважно «на кухні».  

А відмінника навчання, переможця різних конкурсів та олімпіад студента 
В. Крисаченка партійне бюро факультету спочатку рекомендувало, а потім 
не рекомендувало до навчання в аспірантурі. Вчена рада біологічного 
факультету підтримала рішення партійного бюро. Справа в тому, що декан 
факультету, вона ж голова вченої ради, не любила відповідати на запитання 
студентів, а В. Крисаченко любив їх задавати. Замітивши, що деканша, яка 
читала курс біоніки, не зовсім впевнена в своїх знаннях, але панічно боїться 
в цьому бути запідозреною, студенти почали видумувати різних тварин та 
наводити їх як приклади на семінарських заняттях з біоніки. Деканша робила 
вигляд, що їй це добре відомо… 

Отож, Валентину довелося відпрацьовувати безплатне навчання на 
біологічному факультеті ентомологом на всесоюзній станції по раку 
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картоплі та колорадському жуку. Та природа Мислителя взяла верх: він таки 
закінчив аспірантуру в Інституті філософії, захистив кандидатську, а потім і 
докторську дисертації, написав близько 20-ти монографій та підручників і 
запліднив європейську філософську думку новими оригінальними ідеями. 

Сьогодні професор В. Крисаченко має дві п’ятірки. Це вік мудрості, час 
настання другого піку життєвої та творчої активності. Численні друзі, колеги 
та учні бажають здійснення всіх його задумів та зичать доброго здоров’я на 
многії літа! 

Христос воскрес! Воскресне і розіп’ята на хресті історії Україна, задля 
якої ми живемо! 
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ПАРАДИГМАЛЬНІ ВИМІРИ ЗМІСТУ  
ПОНЯТЬ «ТЕОРІЯ» ТА «КОНЦЕПЦІЯ»  

В УКРАЇНОЗНАВЧІЙ НАУЦІ 
 

Стаття присвячена методологічному розрізненню змістів понять 
«теорія» та «концепція» в українознавстві, здійсненому на парадигмальних 
засадах. Стверджено, що в середовищі парадигмальної вимірності 
українознавства слід розрізнювати «теорію» українознавства, яка містить 
у собі історичний (історіографічний) чинник розвитку українознавства, та 
«концепцію» українознавства, яка постає як персоніфікований зразок 
існування у нинішньому часі наукової спільноти, яка визнає певні принципи 
українознавчої науки – певної концепції. Теорія українознавства охоплює 
певним чином укладену послідовність концепцій українознавства, яка і 
складає історичний зміст сучасного стану українознавчої теорії. Концепція 
українознавства у парадигмальному вимірі передбачає обов’язковість 
існування спільноти науковців (комунікативна чи соціальна складова 
парадигми), яка втілює і підтримує певну концепцію українознавства. 
Отже, методологічне розрізнення теорії та концепції українознавства у 
парадигмальному вимірі полягає у переважанні історичного чи 
комунікативного чинника щодо різних форм укладання та впорядкування 
українознавчих знань.  

 
Запропонований матеріал є органічним продовженням досліджень логіко-

семантичної та термінологічної сфери українознавчої науки в 
парадигмальному вимірі. Власне, провідною ідеєю циклу цих наукових 
розвідок є обґрунтування можливості здійснення заходів щодо встановлення 
гуманітарної вимірності, згідно з визначенням терміна «вимір» в 
українознавчому дослідженні.  



 
Українознавство – теорія, методологія, практика 

 

 35

Безперечно, що без унаочнення термінологічної послідовності в 
українознавчій науці навряд чи можна вести мову про розробленість 
методологічного інструментарію науки. Водночас навряд чи необхідно 
стверджувати існування лише однієї уніфікованої термінологічної системи в 
українознавстві. Вартісніше вести мову про дискусійні пропозиційні системи 
в межах однієї наукової спільноти. В нашому випадку – українознавства, 
заснованого на теорії П.П.Кононенка. Така зовнішня та внутрішня 
дискусійність є безперечною запорукою динамічності та дієвості науки, 
запобіганням догматизації та виродженню.  

Отже, передбачається методологічна багатомірність не лише у зовнішніх 
стосунках наукової спільноти, а й, що значно вагоміше, в межах однієї 
спілки науковців-дослідників. За умови, що також, безперечно, науковці 
певної спільноти визнають та приймають засновані принципи провідної 
теорії.  

Це застереження стосується тих критиків, які воліли б стверджувати про 
відсутність чіткої методології українознавчої науки з огляду на те, що у 
різних науковців певної наукової спільноти існують різні погляди на 
методологічні заходи та перелік інструментів українознавчого дослідження. 
Значення ж для науки має науковий доробок, а не наявність чіткої вишуканої 
термінології та методологічного інструментарію. Які, на жаль, цілком 
можуть бути догматизованим теоретичним вислідом певного наукового 
явища, вичерпаного в історичному розвитку, але естетизовані схоластичним 
різьбленням думки. Якщо ж різні методологічні підходи в межах однієї 
наукової спільноти породжують вагомі наукові здобутки, то є підстави вести 
мову не про недоліки наукової основи, а про її переваги та відкритий, дієвий 
і творчий характер.  

Зазначена наукова проблема стосується щонайменше двох царин 
гуманітарного знання. Перша з них зосереджується на тому, щоб мати 
підстави означити певне гуманітарне явище як наукову парадигму. Похідним 
завданням цього дослідження стає встановлення ступенів відповідності 
вимогам до існуючих парадигм науки. 

Друга царина стосується вже досить фундаментальних та заснованих 
філософських питань – чи можливе за визначенням дослідження вимірності 
гуманітарної сфери та гуманітарного знання. Наразі коло проблем цього 
матеріалу обмежимо відповідями на питання першої царини. Сподіваючись, 
що певний доробок з цих розвідок долучиться і до вирішення проблем 
загальногуманітарного значення. 

Ще раз відтворимо те, на чому було завершено дослідження, у якому 
відтворювалися принципи «парадигмального виміру» українознавчої науки: 
Запропонована П.Кононенком концепція концентрів як сфер цілісної 
системи буття і свідомості українців дає змогу позбутися ... 
«дисциплінарності»; в ній генетично закладена можливість 
міждисциплінарних досліджень, оскільки вона є достатньо загальною, щоб 
охоплювати дослідження багатьох типів явищ, що вивчаються різними 
дисциплінами. Саме ця концепція стала початком справді 
міждисциплінарних досліджень в українознавстві, які бачилися не як 
звичайне механічне підсумовування процедур різних дисциплін (крає-, 
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країно-, народо-, суспільствознавства тощо), а як їх спільна скоординована 
діяльність, заснована на єдиній дослідницькій програмі. Ця програма та 
методологічні принципи взаємодії зусиль різних наук стали основою для 
створення нової українознавчої методології. 

Так ми маємо оригінальну українознавчу концепцію, розгорнуту в теорію 
концентрів. Яким чином ця концепція формує парадигмальне явище на 
основі українознавчої теорії проф. П.П.Кононенка детально буде 
розглянуто... Ця необхідність зумовлена тією обставиною, що поєднання 
суспільного та мірчого чинників у парадигмальному вимірі вимагає 
детального розгляду всіх форм і засобів втілення наукового доробку, 
здійсненого на основі запропонованої українознавчої концепції. В іншому 
випадку буде неможливо зафіксувати унікальність наукового результату, 
який міг постати лише у зазначеному парадигмальному середовищі 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України1. 

Усі наступні кроки в парадигмальному вимірюванні можливі лише за 
умови, коли також належним чином буде встановлене розмежування змістів 
між термінами українознавчої науки – «теорія українознавства» та 
«концепція українознавства». Це розрізнення важливе тому, що ми маємо 
чітко обґрунтувати парадигмальні засади наукового явища. В іншому 
випадку всі кроки зі встановлення мірчої складової парадигмальності будуть 
уже наперед хибними. Інакше – важливо чітко встановити межі застосування 
засобів вимірності, щоб ми не почали вимірювати те, що перебуває за 
межами певної парадигми. Власне, покладання принципів обмеження й 
визначить коло питань щодо визначення змістів понять «теорія 
українознавства» та «концепція українознавства».  

Термін «концепція українознавства», що цілком природно для 
парадигмальних засад, впроваджений у науковий обіг також завдячуючи 
проф. П.П.Кононенку. На сторінках сайту НДІУ МОН України в розділі 
«науковий інструментарій українознавства», створеного співробітниками 
відділу «Історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства» 
під керівництвом завідувача відділу к.і.н. Л.К.Токара, проф. П.П.Кононенко 
дає таке визначення цього терміна:  

«КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Концепція (лат. conseption – 
розуміння, система) – певний підхід, розуміння, трактування явищ, програм, 
процесів; головна точка зору, провідна ідея пізнання і висвітлення, основний 
задум, конструктивний принцип певного виду діяльності і творчості, 
висвітлення їх наслідків. 

Концепція українознавства як і українознавча наука, формувалась 
упродовж багатьох століть як на терені України, так і в зарубіжних країнах. 

Сам термін «українознавство» з’являється в науковій літературі у ХІХ ст. 
Але сутність завжди передує поняттю та її визначенню. В глибинах віків 
формується та зазнає різних модифікацій і розуміння сутності 
українознавства. Тому в основу дослідження та висвітлення ґенези 

                                           
1 Кононенко Т. «Парадигмальний вимір» українознавчої науки // Українознавство. – 2008. – 

№ 3. – С. 28-31. 
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українознавства кладуться принципи: історизму, системності, цілісності 
знань, всієї повноти джерельної бази; вітчизняного і зарубіжного досвіду; 
аналізу – синтезу – передбачення; порівняння; бачення явищ у причинах і 
наслідках; наукової об’єктивності висновків. 

Чи не вперше концептуально українознавчий задум проявляється в 
«Літописі Аскольда» (про події 860 – 867 рр. н.е.), автор якого виразив його 
у бажанні пізнати й розкрити «Повість минулих літ, звідки постала Руська 
земля, хто в Києві починав першим владувати і як Руська земля ствердила 
себе». Але постановці і здійсненню такої мети передували вагомі події 
праукраїнського та зарубіжного дослідного життя упродовж багатьох 
століть. 

Це відтворено в усно-поетичній народній творчості, у пам’ятках 
мезинської культури (Чернігово-Сіверщина, 20 тис. років), Кам’яної Могили 
(12 тис. років) та трипільської культури (2,5 тис. років до н.е.), у «Велесовій 
книзі». Уже в ній автор ставив за мету показати, як наш пранарод понад 15 
віків жив у безкінечних війнах із сусідами та кочовими племенами й 
напасниками – персами (Дарій), греками, римлянами, хозарами, варягами за 
право бути народом, за свою землю і віру, за свободу й визначений рідною 
природою й численними поколіннями пращурів спосіб життя. Як він 
переміг, «ставши собою» і зрозумівши: за свою долю потрібно боротися! 
Потрібно шанувати своїх прапредків, їх традиції, свою мову і віру, своїх 
«Наву, Яву і Праву», своїх героїв вождів і богів. Як всякий 
етнонаціональний міф, «Велесова книга» поєднувала міфологічний і 
реально-історичний підходи, а в основу всього ставила етнос (рід, плем’я) 
його життєво-будівничу перспективу. 

У «Літописі Аскольда» домінантним виступає вже історичний підхід, хоч 
у світоглядному плані він опирається на принцип міфологізації людей, подій 
і явищ. Критерієм їх духовної наповненості постає біблійна традиція. Та 
ядром поняття України-Руси є плем’я, але тепер уже – державне, орієнтоване 
на проблеми як внутрішні, так і зовнішні (міждержавні), з чітко вираженим 
пріоритетом етнодержавницького інтересу, утвердження ідеології 
провідного етносу (полянського) з його Київським, Чернігівським та 
Переяславським князівствами, внутрішньою і міжнародною місією. 

Вагомий складник знань про «руську землю» з її племенами скіфів, 
германців, кельтів, сарматів, гунів, венедів, антів, склавинів творять згадки, 
повідомлення та описи істориків, географів, політиків, мандрівників, діячів 
церкви Греції й Риму, арабських і скандинавських країн. 

Уже на цьому етапі окреслилась наукова істина: народ, його минуле, 
сучасне й майбутнє, долю та історичну місію можна пізнати й виразити 
лише на засадах системного, комплексного підходу, використовуючи 
методи аналізу й синтезу здобутків етнологів, істориків і лінгвістів, 
соціологів і культурологів, релігіє-, право-, природо- й державознавців. 

Новим етапом українознавства стає доба великокняжої Київської 
держави, коли в літопису «Повість минулих літ» за 1187 рік появляється й 
поняття «Україна», що обіймає землі не лише Київського, Чернігівського та 
Переяславського князівств, а й «червенські городи» (прилучені 
Володимиром Великим), теперішні Буковину й Галичину й як окремі 
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князівства, й як частини Галицько-Волинського королівства – ядра хоч і 
поневоленої, але все ще єдиної Київської великокняжої держави. 

На цьому етапі розвиваються традиції попередніх поколінь щонайперше 
в літописній літературі (Київський, Галицько-Волинський літописи), але 
водночас і в народній творчості, зокрема в билинах київського циклу; у 
художніх творах («Слово о полку Ігоревім»), у філософській («Слово про 
закон і благодать»), педагогічній («Поучення дітям») та в церковній 
літературі («Києво-Печерський патерик», проповіді К.Туровського), у 
численних творах природничого змісту. 

Тоді ж формується етнодержавницька світська і конфесійна еліта. 
Україна органічно входить у європейський світ, розвиває свою освіту й 
культуру на чітко вираженій етнодержавницькій «філософії серця». Етнічна 
духовність стає основою державницької ідеології та політики, на її засадах 
не тільки навчаються покоління, а й вводяться як загальнонародні свята: 
День Мови і День Держави. А Ярослав Мудрий настановляє свого 
митрополита, рідниться з королівсько-імперськими династіями Європи. 

В історичній ретроспекції розвитку українознавства особливим бачиться 
етап, пов’язаний з нескінченною боротьбою з монголо-татарами, турками й 
кримськими татарами та з литовсько-польською експансією як державною, 
так і релігійною та соціально-економічною, ідеологічною. Україну 
шматують, штучно роз’єднують на князівства й воєводства, етнічні й 
конфесійні анклави. За цих умов українознавство стає найбільш 
ефективною формою самозбереження українського народу, органічно 
проникаючи в системи виховання й освіти, в програмні принципи 
діяльності братств та відроджуваних центрів української еліти (Любеч, 
Львів, Луцьк, Київ, Чернігів). Українську ідею пропагує студентство (а 
згодом і професура) у навчально-наукових інституціях Польщі й Німеччини, 
Італії та Франції. 

Закономірно, що всі ці події стали провісником не тільки нового етапу в 
українознавстві, а насамперед у підготовці та здійснення національно-
визвольної революції. 

Як і раніше, провідна роль відводиться літописній літературі: 
Густинському літопису (про події ХІІ – ХVІ ст.), козацьким літописам 
Самовидця, Грабянки, Величка. В центрі їх уваги – причини й наслідки 
втрати Україною державності, соціальної етнонаціональної неволі, трагічне 
становище української мови, освіти, науки, культури, церкви. Відроджується 
полемічна й історіософська традиції, нового піднесення набувають 
література, театр. З усією очевидністю постає роль комплексного 
дослідження й висвітлення феноменів України та українства: історико-
археологічного, соціально-економічного й лінгвістичного, філософсько-
релігійного й етнонаціонального, культурологічного й державницького. 
Очевидним стає і те, що при всій значимості крає-, країно-, суспільство-, 
природо-, етно-, релігіє-, культурознавство самі по собі є лише частинами 
анатомії цілісного організму, яким є Україна й українство. 

В усвідомленні цього особлива роль належить філософії Г.Сковороди, 
творчості І.Котляревського, «Історії русів», у яких Україна постає в усій 
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часопросторовій перспективі й цілісності розвитку як феномен світової 
цивілізації і культури. 

Це об’єктивно творило передумови виходу українознавства за межі його 
компонентних складників. Цей період пов’язаний насамперед з іменами 
М.Максимовича та Т.Шевченка, яких по праву можна вважати 
основоположниками застосування системного цілісного підходу до вивчення 
і висвітлення України й українства як єдиного цілого. А вслід за ними на 
цьому напрямку починає творити й діяти ціла плеяда дослідників: П.Куліш, 
М.Костомаров, І.Нечуй-Левицький, М.Драгоманов, М.Гулак, О.Потебня, 
П.Юркевич, С.Подолинський, В.Антонович, Д.Яворницький, Б.Грінченко та 
ін. У процесі вивчення й осмислення їх доробку українознавство все більше 
постає як цілісна система знань про українство, філософію його буття й 
розвитку від роду до етносу, нації, громадянського суспільства та держави. І 
процес цей кожного разу постає все більш ємним і багатогранним. 

Логічно, що на межі ХІХ-ХХ ст. у розвитку українознавства поряд з його 
фундаторами як цілісної наукової системи М.Грушевським та І.Франком на 
чільні позиції виходять археологи та антропологи Ф.Вовк і В.Хвойка, 
представники практично всіх суспільно-політичних, соціально-економічних, 
етнонаціональних, природничих, правових наук, синтезаторами яких стали 
В.Вернадський і С.Єфремов з його нарисом «Українознавство» (1920). 

Трактоване як «політика і філософія держави», наукове українознавство в 
особі своїх першотворців ставить світоглядні питання «Нащо нас мати 
привела?» (Т.Шевченко), «Хто такі українці і чого вони хочуть?» 
(М.Грушевський). Їх постановка й пошуки відповідей стали головною 
підйомною національно-державницького й культурного відродження 
України й українства в першій чверті ХХ ст.  

Суперечливим, антиномічним постає етап розвитку українознавства в 
радянську добу. Він практично стає провальним в Україні й періодом 
розквіту українознавства за її межами. Комуно-імперський режим фактично 
забороняє поглиблювати знання про Україну та українство. І тому не дивно, 
що й сьогодні певна частина вітчизняних вчених, зокрема і в Київському 
університеті, продовжує зводити його до етнографії і фольклористики, крає- 
і вульгарно тлумаченого народознавства. І це в той час, коли українознавці 
Польщі і Чехії, Англії і Бельгії, Німеччини і Франції, Австралії, Канади і 
США синтезують досвід минулих віків, досліджують українство в усіх його 
іпостасях, як цілісний феномен світового розвитку, тому створюють дійсно 
наукову за змістом і формою «Енциклопедію українознавства» (за ред. 
В.Кубійовича та З.Кузелі). 

З огляду на нові умови розвитку України й світового українства, а також 
на уроки еволюції українознавчої науки за ініціативи Інституту 
українознавства при Київському державному університеті ім. Т.Шевченка на 
початку 90-х років ХХ ст. розробляється і здійснюється концепція і програма 
відродження та розвитку українознавства як цілісної наукової системи 
знань про Україну і світове українство на всьому планетарному часо-
просторі їхньої еволюції (див. ст. НДІУ). У цьому зв’язку та з урахуванням 
напрацювань крає-, країно-, людино-, суспільство-, народознавства, але 
тепер не як суми самодостатніх величин, а як компонентів цілісного 
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організму – України й українства і розробляється новий концептуальний 
підхід до осмислення сучасних проблем українознавства. І що організм цей 
може бути досліджений і відповідно виражений тільки через єдність 
взаємозалежних концентрів знань: Україна – історія, теорія, методологія; 
Україна – етнос – природа – нація і держава – культура; Україна й 
українство у міжнародних відносинах; Україна – доля, ментальність, 
історична місія. 

Причини й мотиви зрозумілі: носіями природної сутності народу 
(визначеної трансцендентно) є рід і етнос. Характер, спосіб життя, долю 
етносу зумовлює природа. Природа зумовлює і семантику, внутрішній лад, 
кольори і барви, музику мови. Знання про природу, етнос, мову допоможуть 
зрозуміти культуру (матеріальну і духовну), ментальність, історичну місію, 
долю народу. Усе те разом зумовлює спосіб життя, правову систему й тип 
нації, держави, громадянського суспільства, а через це і характер 
міжнародних відносин. 

Тому зрозуміло, що вивчення та висвітлення окремих складників цілого, 
які перебувають у постійному самоудоконаленні й саморозвитку не дає 
повного уявлення про Україну. В іншому випадку не відбудеться глибокого 
самопізнання й самостворення українства, перерветься шлях, зникне енергія 
вічності. Несвідомий себе і своєї місії народ зникне з карти вселюдства. 

Завдання українознавства – на основі багатовікового досвіду 
українського народу та вселюдства відкрити найбільш оптимальні шляхи в 
майбутнє – до щастя й краси, правди й свободи, справедливості й гуманізму.  

Літ.: 1. Брайчевський. Літопис Аскольда. – К., 2001; 2. Кононенко П.П. Українознавство. 
Підручник. – К., 1996; 3. Максимович М. Киевъ явился градом великимъ. – К., 1994; 
4. Грушевський М. Історія України-Руси; 5. Єфремов С. Українознавство – К., 1920; 
6. Українознавство. Антропологія. Упор. Крисаченко В.С. – К., 1996.  

П.Кононенко»1 
У цьому ж розділі за редакцією Л.Токара дається визначення іншого 

засновного терміна українознавчої науки – «теорія українознавства»: 
«ТЕОРІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. Теорія (від гр. theoria – розгляд, 
дослідження, наукове пізнання) – система основних ідей у будь-якій 
галузі знань; у широкому розумінні – результат узагальнень практики, 
відтворення об’єктивних законів, закономірностей розвитку природи, 
суспільства. 

У вужчому розумінні – система поглядів на сутність явищ і процесів 
природи, суспільства, людського мислення. Наукова теорія являє собою 
об’єднану єдиною ідеєю чітку й логічну систему знань про закони розвитку 
явища чи сукупності явищ. 

Теорія як явище і як поняття не може бути адекватно осмислена поза 
єдністю її з практикою. Вона не існує відокремлено, оскільки основою й 
головним замовником її виступає практика. <…> 

Дослідження теоретико-методологічних проблем українознавства як 
науки і як навчальної дисципліни стає пріоритетним у роботі колективу 

                                           
1 Відділ теорії, історії та методології українознавства. Науковий інструментарій 

українознавця // Сайт НДІУ МОН України. – http://www.rius.kiev.ua.  
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Науково-дослідного інституту українознавства (з червня 2000 р. НДІУ МОН 
України), очолюваного проф. П.Кононенком. 

Серед окремих дослідників, які розробляли і розробляють ті чи інші 
питання теорії й методології українознавства слід назвати академіків 
В.Смолія, О.Пріцака, Г.Філіпчука, А.Жуковського, чл.-кор. НАН України 
В.Барана, професорів Т.Гунчака, Д.Штогрина, Л.Винара, Є.Федоренка, 
В.Крисаченка, Я.Калакуру, В.Сарбея, В.Солдатенка, канд. іст.наук 
Т.Горбань, яка, до речі, вперше в українській новітній історії захистила 
дисертацію, присвячену українознавчій проблематиці, в т.ч. дослідженню 
питання періодизації науки. Вагомим внеском в осмисленні питань теорії й 
методології сучасного українознавства став науковий доробок акад. 
П.Кононенка. Зокрема, такі праці як: підручник для системи освіти 
«Українознавство»; «Освіта ХХІ століття: філософія родинності»; «Феномен 
української мови…» (у співавт.), «Український етнос: ґенеза і 
перспективи…» (у співавт.), «Національна ідея, нація, націоналізм» та ін. 
Коли систематизувати й узагальнено охарактеризувати доробок лише 
названих інституцій і дослідників, то можна й сьогодні, при бажанні, вже 
чітко і переконливо визначити основні параметри науки українознавства.  

По-перше, вона не є штучним витвором, породженням кабінетних 
мрійників, а започаткована самим життям, є відповіддю на злободенні 
питання розвитку українського народу, його світобачення і 
світосприймання; потребу суспільних і державних форм організації життя, 
національного самовдосконалення й самореалізації. 

По-друге, що формується і розвивається ця наука за загальними 
законами розвитку суспільства і науки, зокрема: має свою етносоціальну й 
теоретико-методологічну базу. 

Думка про цілісний інтегративний характер українознавства як системи 
наукових знань про Україну й українство проходить через усі дослідження 
попередників. Так, М.Грушевський у своїх працях і, в першу чергу, в "Історії 
України-Руси" переконливо довів, що формування українознавства як науки 
відбувається з того часу, коли дослідники переходять від висвітлення 
локальних етнокультурних сюжетів, опису окремих історичних подій, сфер 
діяльності, регіонів, діячів до широкого зображення всієї палітри життя 
народу, країни, історичного процесу загалом. При цьому він вказував, на 
необхідність дослідження буття кожної народності (українського народу 
зокрема) як цілісності окремо, в її генетичному спадку, а не як додатків до 
історії великодержавних націй. 

Принципово важливим для структурування науки українознавства є 
судження М.Грушевського про її пріоритети. В центр українознавчих 
досліджень він ставить український народ, а форми його суспільного і 
державного буття пропонує розглядати як такі, що обумовлюються 
інтересами народу. 

"Дослідження складатимуть органічну цілісність лише в тому випадку, – 
зауважує М. Грушевський, коли в основу досліду покладається соціальний і 
культурний процес, де тяглість не переривалася ніколи". 

Саме на цю особливість "Історії України-Руси" звертається увага вже в 
процесі її видання. В 1909 р. у зв'язку з виходом 7-го тому праці в місячнику 
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"Українська хата" в рецензії "Новий вклад в українознавство", зокрема, 
відзначалось: "Ми дивуємось тій ганебній прикметі нашого суспільства, що 
робить наших "свідомих" сміховищем в очах культурних і освічених людей, 
ми з жахом констатуємо факт, що в нашому широкому громадянстві нема 
зацікавлення до українознавства, до поступів розвитку нашої науки, до того 
необхідного знання, що з фізіологічного українофільського примітива 
робить свідому людину в кращому розумінні цього слова. Ця байдужість до 
українознавства трагічно відбивається ще й на самих діячах, що зрушують 
віз української науки вперед. Ці відважні люде, жертвуючи часом, коштами, 
працею, цураючись принад і розваг в житті віддаються тяжкій праці на 
користь свого ближнього, свого занедбаного брата, а цей "брат" зазубрить в 
молодих літах пару віршів і ціле життя мугиче "Реве та стогне" або "Ах ти 
воля, моя воля". З таким "українознавством" вештається по між людьми, без 
сорому маніфестуючи своє неуцтво і темноту... Становище нашої науки 
трагічне: два наукових товариства і окремі люде науки, вчать пишуть, 
друкують, а громадянство... вище літератури "про сіру кобилу" не 
піднімалось та хіба ще без знання потріпує іменем Шевченка та й годі". 
Великою заслугою М.Грушевського стало те, що він здолав уже майже 
традиційну обмеженість і вузькість в українознавчих дослідженнях. Рішуче 
відкинув догматизм як неприйнятний метод у науці, відстоював глибоко 
наукові позиції розвитку українознавства. Він першим вказав не лише на 
системний характер українознавства, а й обґрунтував вирішення таких 
важливих питань як предмет та періодизація науки.  

До основоположних слід віднести і думки І.Франка з приводу обширу 
науки українознавства, її взаємодії з іншими науками та місця в 
загальноцивілізаційному розвитку людства. І хоч в його промові "Найновіші 
напрямки в народознавстві", виголошені ще наприкінці XIX ст., за формою 
йдеться про народознавство, але, по суті, як це підтверджує і сам автор, 
мається на увазі щось більше, ніж те, що складає, власне, сферу 
народознавства. 

"Бо ж пізнати народ – то значить пізнати людей , що мешкають на певній 
території, а також пізнати їхнє нинішнє і минуле становище, їхні фізичні і 
розумові особливості, їхні інститути й економічне становище, – їхні 
торговельні відносини й інтелектуальні зв'язки з іншими народами". 

І далі: "безумовно в остаточних висновках наших досліджень і розвідок 
народознавство (читай українознавство – Л.Т.) опирається на ті згадані 
науки (історію, політичну історію й історію розвитку державних інститутів, 
історію наук і історію промислів) і зі свого боку доповнює їх своїми 
результатами". І що українознавство слід розглядати "однією частиною тої 
великої, цілком сучасної науки, яка називається історією цивілізації 
людського роду, стягує до себе і об'єднує в одне органічне ціле усі науки, всі 
галузі людських знань». Пізніше, розвиваючи думки І.Франка про обшири 
українознавства, С.Рудницький, О.Бочковський звертають особливу увагу і 
на такий аспект його досліджень, як зв'язок природи, території і нації, 
ставлять питання про важливість вивчення природного фактора не лише в 
історичній долі українського народу, а й у науці про нього. 
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Про важливість цілісного осмислення і вирішення питань буття 
українства, збереження й розвиток національної культури з великим 
занепокоєнням говорив В.Вернадський. «Питання стоїть про охорону 
інтересів істинної культури. Питання стоїть, нарешті, про збереження й 
розвиток руського племені з його споконвічних коренів про посилення його 
опору чужорідним виливам». 

Серед практичних заходів вирішення цих питань він бачив:  
а) встановлення правильного погляду на український рух у спеціальних 

виданнях; 
б) зокрема, сприяння якнайшвидкому вирішенню шкільного питання; 
в) сприяння введення спеціальних дисциплін з українознавства у вищій 

школі та відновлення предметів у середній. 
Глибоко переконливі думки про історичну тяглість українознавства, його 

зростаючу роль у розвитку українського народу в освіті, зокрема, про 
державницький характер науки містяться в праці С.Єфремова 
"Українознавство". 

"... Становище України, в самому процесі нескінченної боротьби 
невиразне й мінливе, – писав він, – все ж накладає на громадян її чимало 
нових обов'язків, а з них найперший – знати свій край, щоб найбільш 
доцільно та інтенсивно служити йому". Саме ж знання України з її минулим 
і сучасним "з усякими формами, завданнями та проявами українського 
життя", писав вчений, має стати морально обов'язковим. 

Отже, паралельно з осмисленням українознавства як науки відбувається 
інший важливий процес – його трансформація в суспільне життя як галузі 
знань, основи освіти, просвітництва та виховання. 

З часу проголошення державної незалежності України за ініціативою 
професорів І.Стешенка і О.Дорошкевича, при активній підтримці голови 
Центральної ради М.Грушевського, а згодом і першого президента 
Української АН В.Вернадського розробляється державна політика 
впровадження українознавства як навчальної дисципліни в систему освіти зі 
своїм змістом, принципами і методами викладання. Зі становленням 
українознавства як науки і як навчальної дисципліни в системі освіти 
незалежної України вони органічно пов'язували доцільний розвиток процесів 
самопізнання, самовизначення й самореалізації української нації. 

Виходячи з цієї принципової позиції, моделюються завдання освіти та 
виховання, зокрема, негайне відкриття українського народного університету. 

Заперечуючи можливість формального підходу до справи, проф. 
Ф.Сушицький зауважує: "... Разом з тим також цілком ясно, що український 
університет як вищий прояв національної свідомості, повинен широко 
проводити ті науки та ідеї, які складають з себе цілий цикл т.зв. 
українознавства". 

Підкреслюючи думку про те, що раніше ми мали змогу навчатися 
переважно чужому, і що настав час повернутися до свого, Ф.Сушицький 
пропонує: "В вищій школі це найкраще зробити через широко закладене 
українознавство". Як видно з усього, українознавство на тому етапі ще не 
набуло свого оформлення як цілісна наука, але в її основі був закладений 
надійний фундамент. 
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Починалася велика робота по духовному оновленню України й 
українства. 

Та з відомих причин втілити все задумане не вдалося. 
З кінця ж 1920-х і до початку 1990-х років процес цей в Україні взагалі 

був припинений. Всі більш-менш системні дослідження в галузі 
українознавства тепер здійснюються, головним чином, вченими української 
діаспори. Виключно важлива роль у цьому належить Українському вільному 
університету (з 1921 р. – у Празі, з 1946 р. – у Мюнхені), де розроблялись і 
читались лекції та спеціальні курси лекцій з українознавства, з'являється ряд 
праць, присвячених стану та проблемам розвитку українознавства як науки. 
Та найпомітнішим у доробку науковців та професорів університету стала 
підготовка та видання "Енциклопедії українознавства" за ред. В.Кубійовича і 
З.Кузелі, яка не лише здійснила роль синтезатора досвіду, а й уособила 
покажчик основних напрямів та підходів до більш цілісного, глибокого 
вивчення всього спадку українознавства і як науки, і як навчальної 
дисципліни. 

Навіть такий, багато в чому фрагментарний погляд на процес 
формування українознавства як науки протягом XX – поч. ХХІ ст. дає 
підстави говорити, що в ньому є своя внутрішня логіка, цілісність і тяглість, 
що воно не є лише суб'єктивним витвором наших сучасників. 

Через усі складнощі, перепони, обмеження і заборони українознавство 
постає по суті єдиним і неперервним зі своєю логікою прирощення знань. І 
при бажанні можна пізнати його об'єктивну природу, прослідкувати, як крок 
за кроком із окремих ідей, думок та теоретичних блоків твориться цілісна 
будова науки. Те, що являє собою сьогодні теоретико-методологічна база 
українознавства, стало наслідком великої мужньої праці наших 
попередників і доробку сучасників. 

Завдяки зусиллям попередників і наших сучасників, а тепер уже цілих 
інституцій, зокрема, колективу науковців НДІУ МОНУ і його засновника 
професора П.Кононенка сьогодні ми вже маємо: 

досить чітке визначення сутності українознавства як науки і навчальної 
дисципліни, його мети, соціальних функцій і завдань; 

концепцію українознавства як науки і навчальної дисципліни; чіткі 
уявлення про об'єкт і предмет науки українознавства; визначення його 
змісту, основних структурних компонентів, у т.ч. змістових концентрів; 

розуміння співвідношення змісту і форм українознавства зі змістом та 
формами інших наук, бачення його як нової якості знань про Україну й 
українство; 

визначення (в основному) понятійного апарату науки; уже діючі 
концепції, програми, методики українознавства як навчальної дисципліни; 

необхідні науково-методичні розробки та обґрунтування шляхів та 
засобів впровадження українознавства як навчальної дисципліни і як 
методології освітнього процесу в середніх та вищих навчальних закладах 
України, в системі перепідготовки кадрів… 

Літ.: Бекон Ф. Новый органон. – М., 1939; Готт В.С., Семенюк Е.П., Урсул А.Д. Категории 
современной науки. – М., 1984; Рачков П.А. Науковедение: проблемы, структура, элементы. – 
М., 1974; Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1996; Кононенко П.П. Національна ідея, нація, 
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націоналізм. – К., 2005; Токар Л.К. Актуальні питання теорії і методології українознавства // 
Українознавство. – 2002. – № 1-2. 

Л.Токар»1 
Як бачимо, провідне розрізнення змістів цих термінів пролягає у площині 

історичності та спільнотності, сучасній комунікативності. Хоча кожне з цих 
термінологічних визначень містить певні подібності, одразу відчутна 
відмінність концепційної основи від суто теоретичної. 

У з’ясуванні змісту концепції українознавства чітко простежується 
напрям до заснування інституції, яка постала втіленням саме концепції 
українознавства проф. П.П.Кононенка, а не якоїсь іншої. Проте і в підставах 
цієї концепції закладена і висвітлена історіографія концепцій 
українознавства попередників, історична тяглість якої сягає майже двох 
століть. Ця обставина зумовлена тим, що концепція проф. П.П.Кононенка, 
попри властиві історичні засади, розгортається не як суто історична 
сукупність знань, а як суспільна інституція, спричинюючи таке наукове 
явище як парадигма: «У епістемічному плані парадигма – це сукупність 
фундаментальних знань, цінностей, переконань і технічних прийомів, що 
виступають як зразок наукової діяльності. У соціальному – парадигма 
характеризується через поділяюче її конкретне наукове співтовариство, 
цілісність і границі якого вона визначає»2. 

З огляду на зазначене, теорія українознавства постає як сукупність 
українознавчих знань, у якій засадничо наявний історичний 
(історіографічний) чинник. Тобто на рівні розумового узагальнення теорія 
містить знання з, – та про декілька чи низку концепцій українознавства, які 
виникли у, часом, значно віддалені історичні часи. Проте за відсутності 
комунікативного чинника живої спільноти науковців, середовищем їхнього 
поєднання стає розумове узагальнення – теорія. 

Зрозуміло, що таке розрізнення теорії та концепції українознавства 
потребує додаткового пропису більшої кількості методологічних ланок. 
Проте всі вони будуть охоплені спільним знаменником необхідності 
визначення рівнів розумового узагальнення певних знань та чіткого 
розмежування і розрізнення знань, які мають обіг у живому спілкуванні 
наукової спільноти, та знань, які набувають значення факту в середовищі 
різних видів історичного знання.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Відділ теорії, історії та методології українознавства. Науковий інструментарій 

українознавця // Сайт НДІУ МОН України. – http://www.rius.kiev.ua.  
2 «Парадигма» // http://uk.wikipedia.org/wiki. 
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СУТНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ АНТРОПОЛОГІЄЮ  

(ФІЗИЧНОЮ АНТРОПОЛОГІЄЮ)  
ТА УКРАЇНОЗНАВСТВОМ 

 
Автор визначає сутність зв’язку між антропологією (фізичною 

антропологією) та українознавством.  
 
У взаємодії українознавства з багатьма іншими науками існує чимало 

проблем, що містяться і в теоретичній, і в практичній площинах. Для 
інтенсивного ж розвитку сучасного українознавства необхідною умовою є 
коректне з наукового погляду використання досягнень багатьох наук. 
Однією з ще нерозв’язаних проблем залишається науково обґрунтована 
взаємодія між українознавством та антропологією.  

Зважаючи на це, автор поставив за мету розглянути сутність антропології 
(фізичної антропології), вивчити її розвиток в Україні у зв’язку з 
українознавством, визначити місце антропологічних термінів у 
терміносистемі українознавства, значення антропологічних досліджень для 
українознавства. Для досягнення цього результати головних 
антропологічних праць, що стосуються українознавства, зіставлено і 
порівняно з антропологічним змістом українознавчих праць. Робота 
здійснюється на виконання затвердженої Міністерством освіти і науки 
держбюджетної науково-дослідної теми: «Український етнос у світовому 
часопросторі» (2007–2009), керівником якої є доктор філологічних наук, 
професор Петро Кононенко. 

Частина результатів вивчення автором зазначених питань вже 
опублікована. Сутність фізичної антропології, суспільно-історичні умови її 
формування й розвитку в Україні у зв’язку з українознавством висвітлено у 
статті «Формування і розвиток української антропології (фізичної) у зв’язку 
з українознавством»1. Серед зроблених автором висновків є такий, що 
стосується теми даної статті – українознавчий напрямок української 
антропології від початку її становлення (пов’язаного з діяльністю Хведора 
Вовка) розвивався у зв’язку з історичними, географічними й етнологічними 
українознавчими дослідженнями і був важливою і невід’ємною ланкою 
українознавства. 

У статті «Антропологічні терміни – невід’ємна складова терміносистеми 
українознавства»2 розглянуто головні відмінності між різними розуміннями 
поняття «антропологія», висвітлено зміст важливих для українознавства 

                                           
1 Чирков О.А. Формування і розвиток української антропології (фізичної) у зв’язку з 

українознавством // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – 
К., 2008. – Т. ХХ. – С. 472-480. 

2 Чирков О.А. Антропологічні терміни – невід’ємна складова терміносистеми 
українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 
2008. – Т. ХХІ. – С. 389-398. 



 
Українознавство – теорія, методологія, практика 

 

 47

антропологічних понять (фізичної антропології), визначено місце і значення 
антропологічних термінів в українознавчій терміносистемі. 

У даній статті представлено результати вивчення сутності зв’язку між 
антропологією (фізичною антропологією) та українознавством на рівні теорії 
й практики. 

Назва «антропологія» вживається у різних значеннях. Під впливом 
французьких просвітників ХVІІІ ст. сформувалося широке розуміння 
антропології – універсальної науки про людину, що має на меті вивчення її 
біологічної історії, матеріальної і духовної культури викопних і сучасних 
людей, психології, мови тощо. Диференціація науки та наявність різних 
теоретичних засад призвели до формування внутрішньо погано узгодженого 
комплексу антропологій: фізичної, філософської, психологічної, соціальної, 
культурної, етнічної, юридичної, політичної, історичної, палеоантропології.  

Чіткіше означеним є вузьке розуміння антропології, як науки про 
мінливість фізичного типу людини у часі та просторі; науки про походження 
й еволюцію людини, утворення людських рас та про нормальні варіації 
фізичної будови людини. У цьому сенсі «Антропологія» означає те саме, що 
й «Фізична антропологія». Вона складається з кількох розділів, головними з 
них прийнято вважати такі: вчення про антропогенез (в його межах 
вивчається процес походження людини), морфологія людини 
(індивідуальний та історичний розвиток будови людського тіла), расогенез 
(процес расоутворення). 

Вже з означення антропології зрозуміло, що вона має прямий стосунок до 
українознавства. Українська антропологія та українознавство пов’язані між 
собою від початку їх становлення. Від часу заснування Інститут 
українознавства є однією з ділянок взаємодії антропології й українознавства. 
Антропологічна складова була частиною його роботи, зокрема відділу 
української етнології. Проте антропологічний аспект у науково-дослідній 
роботі НДІУ не є систематичним і не має належного теоретичного 
обґрунтування. Вивчення місця антропологічної складової українознавства у 
працях НДІУ показало, що їй відведено третьорядну роль. 

На об’єктно-предметному рівні антропологія перетинається з 
українознавством. Отже, певна частина наукових питань антропології, а 
також одержаних антропологічних знань, є одночасно частиною 
українознавчих питань і знань. 

Спроба автора представити графічно та оцінити кількісно спільний 
(інтегративний) сектор антропології та українознавства представлена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Схема розташування та кількісного співвідношення  
спільного й відмінного в антропології й українознавстві  

(Фігурі перетину умовно відповідає антропологічна складова  
в українознавстві та українознавча складова  в антропології.) 

 
З огляду на питому вагу української людності серед усього людства в 

минулому і тепер, приблизно 0,5–1 % предмета всієї світової антропології 
становить потенційно її українознавча складова. Зважаючи на питому вагу 
антропологічного змісту в комплексних українознавчих виданнях частка 
антропологічної складової в українознавстві на рівні предмета не виходить 
за межі 0,5 %, проте потенційно вона більша. 

Практичний обсяг антропологічного складника в сучасному 
українознавстві поступається реально можливому (з огляду на обсяг 
спільного сектору на рівні теорії) через певні причини. Серед них наступні: 

1) Нерозробленість теоретичного обґрунтування взаємодії антропології й 
українознавства; 

2) Низький рівень інтегрованості сучасної антропології та сучасного 
українознавства; 

3) Низький рівень антропологічної культури в середовищі українознавців 
загалом та антропологічної обізнаності українознавців-науковців. 

Найважливішою для українознавців спільною частиною антропології та 
українознавства є мінливість у часі та просторі фізичного типу етнічних 
українців, кримських татар, караїмів і кримчаків. Крім етно-антропологічних 
питань важливими є наступні антропологічно-українознавчі питання:  

1) значення української частини Європи у формуванні людини й 
утворенні людських рас (антропогенез та расогенез на території України і на 
сусідніх теренах),  

2) історія української антропології. Фактично це цілі блоки 
українознавчо-антропологічних питань, які можна деталізувати конкретними 
питаннями, і, можливо, доповнити іншими питаннями. Схематично ці 
головні блоки питань представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Головні блоки питань українознавчої антропології  

чи антропологічного українознавства 
 

 
 
 

Важливо зазначити, що українська антропологія (або антропологія в 
Україні) нетотожна антропології українознавчій чи антропологічному 
українознавству. Українські антропологи вивчали й такі проблеми, що не 
мали жодного стосунку до українознавства, водночас антропологічним 
українознавчим питанням приділяли увагу польські, російські, німецькі та 
інші неукраїнські науковці. Співвідношення української антропології та 
українознавчої антропології (антропологічного українознавства) схематично 
показане на рис. 3.  

 
Рис. 3. Схема співвідношення української антропології  

та українознавчої антропології 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Не українознавчі антропологічні дослідження українських (за етнічним 

походженням, за громадянством, за національною самосвідомістю) 
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антропологів цікаві для українознавця з погляду загального розвитку 
української антропології як науки, внеску українських антропологів у 
створення антропологічної інфраструктури в інших країнах, у вивчення 
фізичних властивостей інших народів, до теорії антропології тощо. Цю не 
українознавчу за предметом дослідження частину української антропології 
українознавець може «українізувати» лише до певної міри, зробивши 
об’єктом українознавчого вивчення (зокрема з метою повного з’ясування 
історії української антропології). 

Спільне – фігура перетину (посередині). Відмінне – фігури ліворуч та 
праворуч (у формі півмісяця). 

Дана схема співвідношення працює на рівні об’єкта, предмета, суб’єкта і 
знань. 

Для означення українознавчої складової в антропології та 
антропологічної складової в українознавстві правомірно запровадити певні 
назви-терміни. Українознавчу частину антропології цілком слушно назвати 
«українознавчою антропологією», антропологічну ж частину в 
українознавстві логічно назвати антропологічним українознавством. 

Спільний сектор антропології та українознавства міститься в межах 
українознавчої антропології та антропологічного українознавства, які 
великою мірою співпадають, проте й суттєво відрізняються. Їхні відмінності 
зумовлені належністю до різних наук.  

Якщо застосувати до українознавства концентричний принцип його 
організації, тоді антропологічне українознавство можна розглядати як 
окремий, самодостатній концентр українознавства. З огляду на предмет, і за 
аналогією з іншими концентрами, його можна назвати «Україна – раса». При 
цьому бажано, щоб цей концентр виходив за межі питань антропології 
(фізичної) в її традиційному розумінні й охоплював усі питання біологічної 
сутності української людності. Кращою його назвою, яка б давала змогу 
розглядати всі біологічні українознавчі питання, пов’язані з людиною як 
біосоціальною істотою, було б «Україна – популяція». 

Наведені в даній статті результати вивчення зв’язку між антропологією 
та українознавством мають попередній характер і можуть бути змінені чи 
уточнені й поглиблені внаслідок дискусії та подальшого вивчення. Автор 
має намір продовжити вивчення проблеми взаємодії антропології й 
українознавства. 
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ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТІ  
І КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ  

ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ 
 

У статті робиться спроба наукового обґрунтування шляхів вирішення 
ключової соціально-політичної проблеми сучасної України – консолідації 
української політичної нації. Стверджується, що ціннісно-смисловим 
підґрунтям цього процесу має стати консолідація і конституювання 
громадян України незалежно від етнічної, статевої, расової, мовної, 
культурної тощо належності як політичної нації, що уможливлюється 
становленням і розвитком громадянських форм організації суспільно-
політичного життя. 

 
Толерантність постає архетиповою підставою для розв’язання чільної 

соціально-політичної проблеми сучасної України, а саме – консолідації 
українського суспільства. 

Консолідація є актуальною проблемою для кожного суспільства 
перехідного типу, оскільки сам процес трансформації зумовлює зіткнення 
принаймні двох систем цінностей – отриманої від попереднього соціуму, з 
одного боку, та нових стратегічних орієнтирів та пріоритетів подальшого 
розвитку, – з іншого. Для України питання консолідації має особливе 
значення ще й з огляду на її історичне та політичне минуле, а також її 
геополітичне значення для архітектоніки європейської безпеки. 

Саме крізь призму викладених зауваг і необхідно визначати пріоритети 
трансформації українського суспільства в спільноту, яка є цілісною і 
самодостатньою, яка поважає сама себе і яку поважає увесь інший світ. По 
суті справи мова йде про потребу формування в Україні політичної нації 
сучасного типу та громадянського суспільства. 
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Політичну націю формують державотворчий етнос, у даному випадку 
український, а також представники всіх національних меншин України. 
Спільним об’єднуючим началом тут виступає громадянство України – 
держави, яку вони (громадяни) творять для себе, захисту прав і свобод 
кожного з громадян, відстоювання національних інтересів країни загалом. 
При цьому надзвичайно важливим для формування політичної нації є 
поєднання двох взаємопов’язаних чинників: наявності демократичних 
перетворень у суспільстві, з одного боку, і безперечне визнання 
громадянами неухильності дотримання конституційних принципів 
розбудови держави (державний суверенітет, територіальна цілісність, 
гарантування основних прав і свобод людини і громадянина тощо) – з 
іншого1. 

Громадянське суспільство, як відомо, своєю організуючою основою має 
демократію і водночас чітку людиновимірну законодавчо-правову базу, яка 
регламентує права й обов’язки членів суспільства. У цьому контексті чи не 
найвизначальнішими рисами такого суспільства є рівність – усіх без винятку 
(!) – громадян перед законом, з одного боку, і рівність перед законом як 
громадян, так і держави, – з іншого. На жаль, існуюча законодавча, а 
особливо відомча та номенклатурна сукупність норм та привілеїв нерідко 
просякнута положеннями, що суперечать цим вимогам. Ще гірше, коли 
останні порушуються свідомо представниками органів влади або просто 
ігноруються. Очевидно, що органам влади та самому суспільству 
залишається ще чималий край роботи в справі формування дійсно 
громадянського суспільства. 

Таким чином, процес переходу українського суспільства у нову якість на 
сьогодні ще не можна вважати повним і логічно завершеним. Необхідні 
цілеспрямовані солідарні зусилля для закріплення позитивних тенденцій 
розвитку демократії, утвердження нової парадигми суспільно-політичної 
єдності, подолання расизму, шовінізму, націократизму та ксенофобії, 
релігійної нетерпимості. 

Відповідні явища та проблемні ситуації виразно простежуються в сфері 
етнополітики та міжнаціональних відносин, що є однією з найчутливіших 
серед усіх вимірів суспільного життя. Зараз можна вести мову про наступні 
особливості пошуку шляхів їх розв’язання на основі принципів 
толерантності:  

сприйняття мульти(полі)культурності суспільства як об’єктивного 
наслідку історичного процесу і водночас прояву глобалізації сучасного 
життя; 

забезпечення державою і суспільством умов для культурної ідентифікації 
кожного етносу; 

формування поля смислових і етнокультурних цінностей, які поділяє 
увесь український соціум; 

                                           
1 Див.: Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: 

НІСД, 2004. – 648 с. 
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забезпечення збалансованості та поєднання впливу на процес 
формування етнополітичних та культурних цінностей як державних 
структур, так і інституцій громадянського суспільства; 

формування загальнонаціональної української ідентичності на 
мультикультурній основі з урахуванням усього етнічного та регіонального 
різноманіття населення України; 

опертя на спадщину і здобутки всього українського етносу, тобто 
українців на автохтонних етнічних землях та української діаспори в світі. 

Консолідуючий потенціал етносу залежить від цілої низки факторів. 
Серед них чи не найперше – плекання рідної мови, наявність у народу 
спільної історичної пам’яті та архетипових організуючих суспільство 
цінностей, національної держави, спільної території проживання, 
культурних цінностей,  економічних підвалин, національної (національних) 
релігій тощо. Водночас специфічною особливістю етнополітичної ситуації в 
Україні є використання етнічного та мовного чинника регіональною елітою 
задля політичної мобілізації місцевого електорату. Це – 
інструменталістський підхід до феномену етнічності, який аж ніяк не сприяє 
консолідації українського суспільства та утвердженню в ньому взаємної 
толерантності. 

Консолідація та толерантність в українському суспільстві – це мистецтво 
існування та співіснування в умовах реальної та потенційної відмінності в 
поглядах, навіть незгоди з важливих питань майбутнього України. Це 
можливість відкрито висловлювати і захищати свою позицію та водночас 
уважне ставлення до поглядів і позиції іншого громадянина. Це право бути 
самим собою, мати власне “Я” і водночас не відбирати це право в іншого 
“Я”, сприймати його власну ідентичність, не втрачаючи при цьому себе 
самого. Саме толерантність може дати кумулятивний ефект на якісно новому 
рівні, коли окремі складники, взаємодіючи між собою, породжують нову 
системну цілісність, у тому числі і політичну, і культурну. 

Толерантність у суспільстві істотним чином залежить від існуючої 
державної політики, котра може, в одному випадку, виступати індуктором 
негативних збурень у суспільстві, в іншому – чинником полагодження 
існуючих та потенційних проблемних ситуацій. Тут особливого значення 
набуває система державного управління в країні. 

Чи можна формалізувати ефективність її дії і дати не лише якісну, а й 
кількісну оцінку держуправління? Фахівці Всесвітнього банку вважають, що 
можна, і для цього пропонують використовувати наступні показники: 

врахування думки населення і підзвітність державних органів; 
політична стабільність і відсутність насильства; 
ефективність діяльності влади; 
якість законодавства; 
верховенство закону; 
боротьба з корупцією. 
За цією методологією Всесвітній банк дав оцінку показників державного 

управління за 1997 – 2006 рр. За семибальною шкалою (7 – найнижчий 
показник, 1 – найвищий). Україна дістала оцінку “5” за всіма показниками; 
вищі показники – в Німеччини, Франції, Італії та інших країн Євросоюзу, 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 54

включаючи країни Балтії, нижчі – в Росії, Туркменистану та деяких інших 
країнах1. 

Обрані критерії та їх величина фактично характеризують ту обставину, 
якою мірою в країні сформоване громадянське суспільство. Інакше кажучи, 
чи є держава чинником, який сприяє суспільній толерантності чи навпаки, 
вона провокує непорозуміння та протистояння. І дійсно, кожен з обраних 
критеріїв оцінки громадянського управління торкається його сутнісних рис. 

Від держави суттєво залежить стан міжнаціональних відносин у 
суспільстві, який може відображатися в двох крайнощах: тенденції до 
сепаратизму, міжнаціональні чвари, силове протистояння – в одному 
випадку, взаємоповага, взаєморозуміння і взаємодопомога – в іншому. 
Власне кажучи, це є універсальна схема взаємин між націями (етносами), 
незалежно від їхньої кількісної величини, внеску в світову цивілізацію та 
міжнародний вплив.  

Протягом багатьох тисячоліть у взаєминах націй панувало “право 
сильного” і лише в ХХ ст. як всередині держав, так і у відносинах між 
націями почала утверджуватися інша модель – модель взаємоповаги. 

Законодавче забезпечення мовних та культурних прав громадян України 
різної національності, безумовно, сприяло утвердженню гідності та 
самодостатності різних етнічних груп, зняттю практики і стереотипів їхньої 
різновартості і, тим самим, становленню взаєморозуміння та взаємоповаги 
одне до одного. Зрештою, це слугує формуванню засад етнокультурної 
толерантності всередині українського суспільства. 

До найважливіших законодавчих актів України щодо врегулювання 
міжнаціональних відносин необхідно віднести наступні: Декларацію про 
державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності, 
Конституцію України, Закон Української РСР “Про мови в Українській 
РСР”, Закон України “Про національні меншини”, Закон України “Про 
місцеве самоврядування” та інші типологічно споріднені з ними акти. 

Україна також ратифікувала низку базових міжнародних договорів, що 
мають на меті захист мовних прав національних меншин, зокрема: 
Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права, Конвенцію 
Ради Європи про захист прав і основоположних свобод людини ETS № 005, 
Конвенцію Міжнародної Організації Праці № 111 щодо дискримінації в 
галузі праці та занять, Міжнародний пакт про економічні та культурні права, 
Конвенцію ООН проти дискримінації в сфері освіти, Міжнародну конвенцію 
про захист національних меншин ETS № 157, Європейську хартію 
регіональних мов або мов меншин ETS № 802-IV тощо. 

 Нині в Україні має місце низка проблем вдосконалення міжнаціональних 
відносин, від розв’язання яких істотно залежить демократичний розвиток 
країни загалом. Особливе місце серед них займають, по-перше, повноцінне 
втілення на законодавчому і практичному рівні всіх принципів Європейської 
хартії регіональних мов або мов меншин (ЄХРМ) та, по-друге, прийняття 

                                           
1 Див.: Обидчивых возглавила Россия // Обзор. – 2007. – № 102 (230). – 23 июля. – С. 4. 
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фундаментального Закону України про засади етнополітики з відповідною 
корекцією всієї сукупності дотичних до нього актів. 

Можна вести мову про принципову стратегічну політику України в сфері 
міжнаціональних відносин. На цьому шляху було зроблено багато кроків, 
але, очевидно, що принципове значення мають наступні укази Президента: 
насамперед Указ Президента України “Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України” (від 8 лютого 2006 р.) “Про суспільну ситуацію в 
Автономній Республіці Крим” (від 28 лютого 2006 р. № 154/2006) та Указ 
Президента України “Про Раду з питань етнонаціональної політики” (від 
22 травня 2006 р. № 428/2006). Обидва ці Укази мають на меті ліквідувати 
проблеми в законодавчій і виконавчій владі, бо в Указі (від 28 лютого 
2006 р.) Президент дає завдання розробити проект Закону “Про основи 
етнонаціональної політики”, а потім, після прийняття цього Закону 
Верховною Радою, внести пропозиції до інших законодавчих актів, які 
регулюють міжнаціональні відносини, з метою забезпечення системного 
розвитку в законодавчій сфері у повній відповідності з вимогами 
Конституції України, зі стандартами Ради Європи та інших міжнародних 
організацій. Уже одна ця обставина засвідчує, наскільки важливою і 
проблемною є етнополітична сфера правового й управлінського 
регулювання. 

На жаль, для Верховної Ради 5-го скликання ініціативи Президента 
України не стали предметом спеціального обговорення, а пропозиції, 
підготовлені на виконання названих Указів робочими групами, так і 
залишилися на рівні пропозицій. Наслідком цього є та обставина, що на 
сімнадцятому році незалежності в Україні не ухвалено базового закону про 
основи етнонаціональної політики. 

Особливі проблеми викликає ситуація, пов’язана з ратифікацією 
Верховною Радою України Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин. Це сталося 15 травня 2004 р. і виглядало як досить прогресивний 
акт у контексті приведення національного законодавства відповідно до 
європейського і взагалі міжнародного права. Але вже тоді було зрозуміло, 
що в Постанові закладено декілька суперечливих тез, котрі могли і, як 
виявилося, таки призвели до непорозумінь і засвідчили необхідність 
переглянути цю Постанову. Особливо це загострилося після виборчої 
кампанії 2006 р., коли низка регіональних адміністрацій почала ухвалювати 
рішення щодо надання російській мові статусу регіональної мови, 
посилаючись саме на Європейську хартію регіональних мов або мов 
меншин. У чому ж тут проблеми? 

Насамперед Постанова Верховної Ради України (п. 2) засвідчила, що 
положення Хартії застосовується до мов таких національних меншин 
України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, європейської, 
кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, 
румунської, словацької та угорської. Як відомо, немає такої мови як 
єврейська: є мови іврит та ідиш. Іврит є державною мовою держави Ізраїль, 
ідиш мова європейських євреїв, котра сформувалася на базі рейнських 
діалектів німецької мови у пізньому середньовіччі і побутує практично до 
наших часів. Незрозумілий також сам перелік національних меншин. 
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Скажімо, до нього не включено мови таких давніх, питомих для української 
землі етносів, як караїми та кримчаки, мови яких знаходяться під загрозою 
зникнення. 

І нарешті, порушено сам принцип Європейської хартії. Звернемось до 
тексту Хартії: у ст. 1 дається визначення того, що таке регіональні мови або 
мови меншин. Зокрема, це такі мови, які: “а) традиційно використовуються в 
межах певної території держави громадянами цієї держави, які складають 
групу, що за своєю чисельністю менша ніж решта населення цієї держави; та 
б) відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави”; і далі особливо 
наголошується, що цей термін, тобто “регіональні мови або мови меншин” 
“не включає діалекти офіційної мови (мов) держави або мови мігрантів”. 
Тобто законодавчий акт Верховної Ради України не врахував дві обставини: 
по-перше, має йтися насамперед про ті мови, яким загрожує зникнення; по-
друге, не йдеться про мови, які принесли з собою мігранти на українську 
територію. І в цьому контексті стає зрозумілим, що перелік, наведений у 
Постанові, далекий від досконалості, оскільки переважна більшість 
наведених мов мають носіїв поза межами України у своїх власних, 
титульних державах, а на території України вони мають надійні державні 
гарантії збереження й розвитку, які існували й до приєднання України до 
Хартії. 

Ми можемо говорити про давнє компактне проживання таких етнічних 
спільнот як гагаузи, греки, євреї, кримські татари, молдавани, румуни, 
угорці, словаки на території України. Водночас останнім часом на території 
України почали спостерігатися представники мов таких мовних груп як 
албанська (власне албанська мова), іранська (осетинська, пуштунська, 
ягнобська, перська, курдська, белуджська тощо), індійська (бенгальська, 
бахарська, сингальська тощо), абхазо-адигейська (абхазька, адигейська, 
черкеська, кабардинська тощо). Інакше кажучи, це мови мігрантів, які 
прибували в Україну в ХХ ст. та на початку ХХІ ст., мають існування за 
межами України, а тому не потребують особливого захисту на території 
України і засобами Української держави. І водночас є спільноти (до 
кримчаків і караїмів можна додати і представників ассирійської, вірменської 
та деяких інших меншин), які дійсно потребують державного захисту. Таким 
чином, зрозуміло, що проблема, закладена не зовсім повною  Постановою, 
вимагає її розв’язання й, очевидно, ухвалення нового акту. І в цьому напрямі 
триває активна робота. 

Мова йде насамперед про “Першу періодичну доповідь України про 
виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”, яка 
інформує європейську спільноту, що Міністерство закордонних справ 
спільно з Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права підготувало новий офіційний переклад Хартії та проект 
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин”. 
Пропозиції торкаються насамперед змін переліку мов, які підлягають 
захисту, а також зобов’язань України щодо реалізації Хартії. 

Так, до переліку відповідних мов проект пропонує включити додатково 
вірменську, караїмську та ромську, а також внести відповідні корективи: 
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замість єврейської – мову ідиш, замість грецької – новогрецьку. В 
останньому випадку мова йде про виправлення некомпетентності 
розробників попередньої постанови. Відповідно, Секретаріат Президента 
України від 1 березня 2007 р. (лист № 02-02/47/) підтримав, вказав на 
необхідність приведення національного законодавства про застосування мов 
у відповідність із міжнародно-правовими нормами, запропонованих у 
законопроекті Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Закону 
України “Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов та мов 
меншин”.  

Однак проблем, які необхідно розв’язати в контексті втілення Хартії в 
життя, від поданого проекту не зменшилося. Так, до переліку мов, які 
потребують захисту, не включена мова кримчаків – етносу, який не має 
державності ніде в світі й основна частина якого проживає в Україні (за 
переписом 2001 р. – 406 чол.). Еклектичною постає назва “новогрецька 
мова”, тим часом як в Україні представлено щонайменше три грецькі 
субетноси: греко-елліни, греко-ромеї та кримські греки, кожна з яких має 
власні мовно-культурні особливості. Дещо схожою є ситуація з 
кримськотатарською спільнотою, яка до депортації була етнічно вельми 
неоднорідною, але після репатріації всі зусилля спрямувала на відновлення 
лише кримськотатарської мови. Практично аналогічною ситуацією є 
ставлення до ромської спільноти: принаймні на території України 
формувалися і зберігаються щонайменше чотири циганських діалекти, 
кожен з яких, до речі, зберіг низку напівзабутих українських слів. 

Але чи не основною проблемною ситуацією у впровадженні Хартії є 
збереження т.зв. регіональних мов, якими в умовах України виступають 
насамперед діалекти та культура українських субетносів. 

Як засвідчило дослідження інфраструктури українського етносу, навіть у 
сучасних умовах можна вести мову про збереження його локального 
розмаїття. Можна вести мову про існування таких субетносів (локальних 
варієтетів) як русини, гуцули, лемки, підгоряни, поліщуки, пінчуки, 
слобожанці, таврійці та деяких інших, не кажучи вже про основний масив 
українського етносу “від Сяну до Дону”, тобто в межах етнічної території 
українського етносу, про що так блискуче в І пол. ХХ ст. переконав Європу 
великий український вчений Степан Рудницький. 

Таким чином, вище законодавче зібрання України має можливість внести 
до чи найдосконалішого етнополітичного акту в Європі ще такі риси, з яких 
інші країни можуть зробити далеко не байдужі і корисні для себе висновки. 

Формування демократичної стратегеми етнополітичного розвитку 
передбачає налагодження сталих функціональних зв’язків між різними націями 
(етносами). Як зазначає відомий німецький філософ Курт Г’юбнер, “держава 
потребує внутрішніх єднаючих національну свідомість сил. Але до цієї 
свідомості субстанційно відноситься і зв’язок з інтегративними силами інших 
націй. Лише у взаємодії, плідному обміні, конкуренції, нація може повністю 
розкритися. Найкращою підставою для цього є мир і регульована, впорядкована 
кооперація з одночасним збереженням власної сутності”1. 

                                           
1 Курт Хюбнер. Нация: от забвения к возрождению. – М.: Канон, 2001. – С. 381. 
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Яким чином держава може сприяти такій кооперації з одночасним 
збереженням ідентичності етносів? Відповідь на це питання можна знайти, 
відштовхуючись від зворотного: що вона не має підтримувати 
антитолерантні дії. Чітко та однозначно ця проблема окреслена у відомому 
“Зверненні представників творчої інтелігенції України до партій урядової 
коаліції”: “...Взаємну толерантність ми не маємо права поширювати на 
ідеологію шовінізму, націонал-екстремізму і людиноненависності. Такій 
ідеології не місце під українським небом”1. 

Толерантність може і має виступати як основа і механізм консолідації 
суспільства. Можливість і бажання почути один одного, врахувати бажання 
іншого, задекларувати власну особистісну позицію тощо – зрозуміло, у 
межах норм і правил суспільного життя, – акумулюють потенціал і 
можливості кожного з членів соціуму в сукупний продукт нового рівня, у 
нову системну цілісність, у нову спільноту, яку “не здолати”, до якої 
неможливо застосувати принцип: “розділяй та володарюй”. Не випадково 
відомий філософ П.Ю. Саух наголошує, що толерантність – “це певний 
морально-практичний орієнтир принципів інтеграції культурно-історичного 
досвіду в єдину систему цінностей”2. І тут на передній план виступають, з 
одного боку, готовність людини бути почутими іншими людьми, а з іншого, 
– здатність сприйняти слово і думку співрозмовника, явного чи уявного. 

Таким чином, духовно-культурною основою консолідації суспільства, 
очевидно, слід розглядати цінності. Однак це не можуть бути будь-які 
цінності, а лише ті, котрі мають універсальний або, щонайменше, 
загальнонаціональний характер. 

До першого кола, очевидно, слід віднести цивілізаційні цінності. 
Зрозуміло, що всередині кожної цивілізації домінують лише їй властиві 
цінності: релігійні, моральні, родинні тощо. Так європейську цивілізацію 
згуртувало християнство, арабську – іслам, китайську – конфуціанство, 
індійську – буддизм тощо. І відстоювання саме власних питомих цінностей 
робило ту чи іншу цивілізацію самодостатньою і водночас нерідко 
антагоністичною іншим; те ж саме стосується не тільки великих, а й 
локальних цивілізацій. 

Але постає логічне запитання: чи може бути щось таке, що є спільним 
для всіх цивілізацій? Для України пошук подібного об’єднуючого чинника є 
особливо актуальним, оскільки вона знаходиться на розломі і в точках 
дотику декількох цивілізацій як великих, так і локальних. Взаємодія між 
собою християнської, ісламської, євразійської, а в минулі часи також і 
давньогрецької, римської, візантійської та ще декількох цивілізацій 
полишила по собі пласти і нашарування цінностей різних культур і народів. 
Неодмінно слід враховувати і те, що й у власній історії Україна переживає 
переломний час. 

То чи є щось спільне між різними цивілізаціями? Французький соціолог 
Ален Турен вважав, що подібна цінність існує. Принаймні для Заходу 

                                           
1 Див.: “2000”. – 2007. – 3 серпня. – С. 3. 
2 Саух П. Україна на межі тисячоліть: Трансформація духу і випробування національним 

буттям. – Рівне: Волинські обереги, 2001. – С. 179. 
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протягом багатьох століть такою ідеєю була ідея поступу: загального 
розвитку природи, суспільства та індивіда. В індустріальному суспільстві на 
чільне місце виходять дві ідеї: по-перше, ідея економічного зростання і, по-
друге, ідея демократії, пов’язана з ідеєю індивідуалізму ХХ ст. Внаслідок 
цього на чільному місці опинилася концепція нації. Сам А. Турен приходить 
до наступного висновку: “Захід, як і багато інших частин світу, повинен 
подумати про те, як жити нині у злагоді з багатьма принципами водночас 
[підкр. авт. – В.К.]. Я, – наголошує А. Турен, – повторюю: властивість 
західної сучасності – не універсалізм поступу, а поєднання універсальності 
інтелекту й особливостей націй – більш помітних, певна річ, у пізніше 
сформованих державах, таких як Італія та Німеччина – з універсальністю 
прав людини, іншими словами, поєднання індивідуалізму та демократії”1. 

У цьому контексті зрозуміло, що справжня толерантність до позиції 
(поглядів) один одного можлива лише в умовах правової держави 
(розвинутого громадянського суспільства) і водночас поважання та 
забезпечення прав і свобод кожного з громадян. Звідси можна також зробити 
судження, що в поняття нації А.Турен вкладає насамперед політичний 
смисл, тобто нація – це об’єднання громадян однієї держави незалежно від 
їхнього етнічного походження. Мова йде, таким чином, про політичну 
націю, а не просто про населення країни чи той або інший етнос.  

Інакше кажучи, мова йде про певну (у розумінні Ж.-Ж. Руссо) суспільну 
угоду між усіма громадянами держави. Як підкреслює Мішель Серр, член 
Французької академії, педагог і філософ, “жоден закон у юриспруденції або 
в філософії не постає, якщо йому не передує угода. Угода – передумова всіх 
законів”2. Чи досягли такої суспільної угоди політики, партії і громадяни 
України? На жаль, не повною мірою. Не повною насамперед тому, що ті чи 
інші варіанти суспільної угоди пропонувалися різними політичними силами, 
але не відбулися або не були втілені в життя. Показовими є  відомі ініціативи 
Президента України В.А. Ющенка, зокрема створення Універсалу 
національної єдності (серпень 2006 р.) та ініціювання 24 серпня 2007 р. 
скликання Національної Конституційної Ради. В тому, що це дійсно 
соціальні угоди, засвідчує та обставина, що рішеннями обох передбачалося 
завершити: Універсал – низкою законів, рішення НКР – всеукраїнським 
референдумом. Втім обидві суспільні угоди не стали повною мірою силою, 
яка консолідує українське суспільство, а спонукали деякі політичні сили до 
реалізації власних амбітних планів всупереч досягнутим домовленостям. 

Глибинний моральний зміст у поняття “толерантність” вкладає академік 
М.В. Попович: “Коли ми говоримо про консолідацію суспільства і про 
толерантність – ми апелюємо до любові. Тому я теж апелюю до любові, щоб 
люди слухали одне одного і любили себе і ту землю, на якій вони живуть”3. 
Ці слова були сказані 25 січня 2005 р. у Києві на церемонії підведення 
підсумків всеукраїнського журналістського конкурсу “ЗМІ за міжетнічну 

                                           
1 Ален Турен. Ні Північ, ні Південь: єдиний світ // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1994. – Лютий. – 

С. 22. 
2 Див.: Кур’єр ЮНЕСКО. – 1994. – Лютий. – С. 5. 
3 Див.: Вісник етнополітики. – 2005. – № 20. – 1-25 січня. 
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толерантність та консолідацію суспільства”. Морально-етичний і водночас 
патріотичний смисл конкурсу досить чітко простежується за самими 
номінаціями, за якими оцінювали учасників: “Традиційні національні 
культури: своєрідність, унікальність, роль в процесі творення сучасної 
української культури”, “Духовний зв’язок поколінь та історична пам’ять”, 
“Міжнаціональні відносини – через людські долі”, “Регіональний вимір 
міжнаціональних відносин”, “Національно-культурні організації на карті 
громадянського суспільства України”, “Права національних меншин 
України”. 

Академік М.В. Попович звертає ще на одну рису феномену 
толерантності, а саме на те, що проблема ксенофобії не так є проблемою для 
інших народів, як для самих українців – бо принижує їх самих. Тому 
важливою є та обставина, що спроба перекласти на інший народ власні 
проблеми та негаразди якраз і є свідченням того, що власними силами їх не 
можна подолати. От тоді і з’являються апеляції до когось “іншого”, на якого 
і дивляться як на причини негараздів та незгод. Але в такому випадку у 
свідомості, скоріше – у підсвідомості, таїться надія на те, що “звинувачений”  
усвідомить свою вину і врятує нас. Марна справа... В цьому вимірі 
найближчі сусіди-етноси не завжди сприймаються як надійне опертя. 
“Братство – занадто велике слово, і не варто добиватися, щоб усі люди були 
такими ж близькими, як брати..., – зауважує М.В. Попович. – Там, де не 
можна, чи не слід бути братами, необхідно шукати інші форми солідарності. 
Такі форми мають ґрунтуватися на терпимості, консенсусі і толерантності”1. 

Показник сучасної суспільної толерантності значно ускладнюється тією 
обставиною, що нині особистісна ідентичність є набагато динамічнішою, 
ніж у традиційному суспільстві. Жорсткі архетипи поведінки, регламентації, 
табу і практично однозначні моральні приписи змінюються варіативністю 
поведінки людини залежно від конкретної ситуації. Мова не йде про 
кардинальну політичну чи соціальну переорієнтацію, хоча це також нерідко 
має місце, а про потребу реагувати на потужний інформаційний та ідейний 
тиски ззовні, що змушує постійно шукати стан внутрішнього узгодження з 
такими флуктуаціями соціокультурного довкілля. Тут важливим є висновок 
російських соціологів Є. Данилової та В. Ядова щодо того, що настала доба 
нормалізації несталих соціально-ідентифікаційних станів особистості, а 
саме: контекстуально-лабільна ідентичність набуває статусу соціальної 
норми2. Звідси постає принципова зміна індуктора толерантності: на зміну 
звичаєвому сприйняттю (несприйняттю) «іншого» приходить воля самого 
суб’єкта соціокультурних відносин, котрий має повсякчас робити особистий 
і особистісний вимір щодо партнера по діалогу, реального чи віртуального. З 
цим, до речі, пов’язана електоральна інтерференція інтересів учасників 
виборів від події до події. 

                                           
1 Попович М.В. Толерантність як ідея європейської цивілізації // Europejske modele 

toleranciji. – Rzeszow: Wid-wo universytetu rzeszoowskiego, 2001. 
2 Данилова Е.Н., Ядов В.А. Нестабильная социальная идентичность как норма современных 

обществ // Социологические исследования. – 2004. – № 10. – С. 27-30. 
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Для розуміння евристичної функції толерантності в консолідації 
суспільства важливо звернутися до опозиції таких понять, як однодумство 
та, власне, толерантність. 

Однодумство (“єдиномисліє”) є прагненням будь-якого тоталітарного 
суспільства. Більшовизм, націонал-соціалізм, маоїзм, чучхеїзм та інші їм 
подібні ідеології намагалися будь-якими засобами знищити в своїх країнах 
ознаки інакодумства, відмінні від офіційної доктрини влади. Так досягалася 
“консолідація” суспільства. Але це здійснювалося не за рахунок 
громадянської ініціативи його членів, а насильницькими діями тих його 
представників, які узурпували владу і здійснювали контроль за поведінкою 
кожної людини. Таким чином, подібна єдність виникала під тиском 
зовнішнього чинника, який формував суспільства за бажаним для себе 
“образом і подобою”. 

Однак на повсякденно-феноменологічному рівні це подавалось як воля 
самих громадян – членів партії, профспілок, робітничих та селянських 
колективів, виборців тощо. Вражають масштаби такої фальсифікації, що 
можна побачити лише на прикладі виховання мешканців гуртожитків: “ЦК 
КПУ перш за все хвилювало те, що у 1982 р. в гуртожитках діяло для 
молодих робітників 5470 “червоних кутків”, 4537 кімнат для навчальних 
занять, 3950 “бібліотек-передвижок”, пунктів книговидачі, 3714 постійно 
діючих лекторів, 2200 клубів й об’єднань за інтересами молоді, 5430 
колективів, що впливали на “духовні” інтереси, зокрема політологічних 
об’єднань. Всією цією ідеологічною роботою безпосередньо в гуртожитках 
керували 5267 вихователів....”1 Подібним чином створювалось 
“єдиномисліє” на всіх рівнях і групах суспільства: від партійного рішення до 
його втілення ідеологічними та силовими структурами. 

У цьому контексті логічно постає запитання: на що нині орієнтуються 
громадяни України, які цінності сповідують, на що опираються у своєму 
виборі? На жаль, висновки є маловтішними. За даними дослідження, 
здійсненого фахівцями з Інституту соціології НАН України в рамках 
програми “Партнерство за реформи в Україні” ступінь впливу різних 
структур на суспільне життя країни (у відсотках) виявилася наступною 
(перша цифра – громадянська думка, друга – оцінка експертів): мафіозні 
структури – 65(67), Президент – 37(55), фінансово-промислові структури – 
37(55), політичні партії та рухи – 18(24),  уряд – 21(16), ЗМІ – 9(16), церква, 
релігійні громади – 11(13), СБУ – 8(8), органи місцевого самоврядування – 
5(8), профспілки – 2(4), міліція – 7(3), адвокатура, суд, прокуратура – 4(3), 
громадські організації – 2(3), армія – 5(0), творчі спілки – 1(0), організації за 
інтересами (клуби, гуртки) – 0,3(0)2. 

На відміну від цього толерантність не створюється наказом чи примусом, 
а є результатом свідомого вибору суб’єктами соціальних відносин 
(індивідами, громадянськими та політичними об’єднаннями, етнічними та 

                                           
1 Скловський І. Робітнича молодь в етносоціальних зрушеннях українського суспільства  

(70-ті – початок 90-х років ХХ століття). – Кіровоград, 2001. – С. 324. 
2 Войтенко Т.О., Гончарук О.С., Привалов Ю.О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз 

соціального конструювання. – К.: Стилос, 2002. – С. 50. 
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конфесійними спільнотами, засобами масової інформації, органами влади 
тощо) у межах існуючих законодавчих вимог та норм моралі, а також, на 
жаль, суспільних стереотипів. 

Особливої уваги вимагає пошук шляхів порозуміння між носіями різних 
регіональних ідентичностей. У даному випадку мова йде не про суто 
етнічну, конфесійну чи соціальну самоідентифікацію, а про взаємини різних 
етнокультурних та мовних груп на території того чи іншого регіону і загалом 
у межах держави. Дана проблема вивчена недостатньо, але, як засвідчують 
реальні події, вона може мати дуже відчутний вплив на регіональні та 
загальнополітичні процеси. 

Мова йде насамперед про те чи інше розшарування в структурі 
конкретної етнічної чи мовної групи, що пов’язано з існуванням різних типів 
самосвідомості у представників таких груп. У такому випадку до феномену 
регіональної ідентичності додаються додаткові критерії, що характеризують 
етнокультурну ідентичність всередині певного регіону. Наведемо декілька 
показових прикладів. 

Так, за даними соціологів, в АРК має місце розшарування “російської” 
общини, у структурі якої експерти виділяють специфічно кримську 
російську ідентичність (“корінні” кримські росіяни, які мешкають там 
принаймні протягом 2-3 поколінь), росіяни, які з’явилися протягом останніх 
10-20 років, і, власне, росіян у Росії. Причому в групі від 21 до 30 років 52 % 
респондентів назвала себе “кримськими росіянами”; у категорії від 16 до 20 
років це група представлена ще більше – 67 %1. Причому, як зазначає 
О.Г. Шевчук, “рівень консолідованості та професіоналізму лідерів 
національних об’єднань кримських татар набагато переважає можливості 
російських організацій, в тому числі за рахунок  тривалого досвіду 
діяльності як опозиційної структури, яка звикла використовувати будь-які 
можливості для реалізації своїх інтересів: від діалогу з владою [підкреслено 
авт. – В.К.], включаючи створення власних лобістських структур, до акцій 
непокори”2.  

Інше цікаве спостереження зробив львівський учений Я. Грицак. 
Розмірковуючи про ідентичність галичан, дослідник зробив висновок, що 
галичани в Україні та Польщі, попри державний кордон і мовні відмінності, 
фактично являють собою таку етнокультурну спільноту, яка в багатьох 
вимірах має більше подібності всередині себе, ніж з сусідніми спільнотами, 
відповідно в Польщі та Україні (наприклад, мазурами та волинянами). 
“Соціологічні дослідження показують, – зазначає Я. Грицак, – що галичанам 
в Україні та Польщі однаково властиві консервативні ставлення, вагомо 
позначені релігійними впливами; їхня повоєнна історія визначалася сильним 
спротивом – як політичним, так і військовим – комуністичному режиму, а 
після його падіння вони активно заангажовані в будівництво громадянського 
суспільства, принаймні активніше, ніж мешканці сусідніх територій. Можна 
вказати на інші, очевидніші явища, котрі підтверджують тенденцію 

                                           
1 Див.: Шевчук А.Г. Комплексный обзор социально-политической ситуации в Автономной 

Республике Крым (конец 2003 – начало 2004 года). – Симферополь, 2004. – С. 97. 
2 Там само. – С. 101. 
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галицької окремішності. Існують галицькі жарти, галицькі пісні, галицька 
кухня тощо...”1  

Очевидно, мова йде про архетипові чинники, спільні для обох частин 
Галичини, які роблять можливими взаєморозуміння та взаємоспівпрацю. 
Однак реальним фактом є та обставина, що й галичани-поляки, й галичани-
українці є одними з найактивніших спільнот у розбудові власних держав – 
Польщі й України. А свою історичну спорідненість вони реалізовують у 
співпраці прикордонних територій, у досягненні стратегічного партнерства 
Польщі й України.  

Дотичний приклад до теми регіональної ідентичності. 25 жовтня 2000 р. 
християнська громада с. Морського Судакського р-ну АРК встановила на 
горі Каматра металевий хрест заввишки 8,5 м. Але під цією горою 
розташоване стародавнє мусульманське кладовище. Визрів конфлікт, якому 
ЗМІ надали виразно тенденційного тлумачення: “Вандали поглумилися над 
православною святинею”, “Нас розіпнули на нашому хресті. І ми мирно 
йдемо на Голгофу?”, “Хрестоповал”, “Хода хрестоносців у Криму”, “Чому 
росіян судять, а татари залишаються непокараними?” тощо2. 

Кому потрібен був цей конфлікт? Україні, Криму, Судаку, Морському? 
Очевидно, що “ні”. Адже міжрелігійна толерантність, яка віддавна була 
притаманна українському суспільству, опинилася під загрозою внаслідок 
впливу немісцевих сил. Принаймні саме про це свідчить агресивна кампанія 
мас-медіа, спрямована на роздмухування конфліктної ситуації.  

Як певна “уявна спільнота” (у розумінні Б. Андерсена)3 та сукупність 
громадян певної території зі спільним життєвим, ціннісним, 
соціокультурним та діяльнісним минулим і сучасним, досить чітко постає  
донбаська регіональна спільнота. Цій спільноті властиві деякі спільні риси, 
тобто ідентифікаційні ознаки, що характеризують певну регіональну 
ідентичність. Соціолог В. Коржов з Макіївського економіко-гуманітарного 
інституту наступним чином визначає її специфіку: “В межах цього регіону 
поступово вибудовується специфічна модель регіональної ідентичності, що 
має яскраво виражену світоглядну складову, полемічну застосовно до 
української державності [підкреслено авт. – В.К.]. Підйом регіональної 
ідентичності в Донбасі відбувався поступово, мірою укріплення олігархічної 
форми правління, зростання авторитарних і патрональних тенденцій у 
соціальному житті краю»4.  

Можливо, деякі оцінки є перебільшеними, але безперечною є принципова 
особливість цієї регіональної ідентичності: вона формується не на основі 
етнокультурних, тобто традиційно спадкових архетипах поведінки і 
діяльності (це має місце в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині, 
Лемківщині тощо), а на основі соціально-економічних стереотипів життя, 

                                           
1 Грицак Я. Страсті за націоналізмом: історичні есеї. – К.: Критика, 2004. – С. 268. 
2 Див.: Грищенко О. Терпимість до іншого – повага до себе (або дещо про медіа та 

ксенофобію) // 2006 by DIALOG. UA. 
3 Андерсен Б. Уявні спільноти. – К., 2001. 
4 Коржов Г. Регіональна ідентичність Донбасу: ґенеза і тенденції розвитку за умов 

суспільної трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 41. 
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тобто набутих за життя одного-декількох поколінь. У цьому розумінні 
схожими до донбаської за витоками є кримська, причорноморська, частково 
– харківська (не ототожнювати із слобожанською) ідентичності. Водночас 
стереотипи, так само як архетипи, також істотно впливають на певну 
сталість світоглядної і ціннісної позиції, свідченням чому є соціологічні 
дані: у 2004 р. співвідношення тих, хто довіряє і хто не довіряє Верховній 
Раді, становило: на Львівщині відповідно 11 %:44 %, а на Донеччині 
5 %:75 %1.  

Очевидно, саме позицією ЗМІ зумовлена вражаюча заангажованість 
респондентів щодо православної церкви Московського Патріархату на 
Донеччині. Показовим є опитування прихожан (1000 чол.) православних 
храмів УПЦ МП, здійснений відділом соціальної аналітики Донецького 
регіонального представництва Інституту стратегічного аналізу наративних 
систем з 10 до 25 лютого 2007 р. у м. Донецьку і Донецькій області2. Так, на 
запитання: “хто керує православною церквою Московського Патріархату” 
відповіді розподілилися наступним чином: Патріарх – 50 %, Священний 
синод – 20 %, Ісус Христос – 15 %, архієреї, клір і миряни – 5 %. Як бачимо, 
сама Україна повністю випала із свідомості респондентів, хоча при бажанні 
останніх 5 % можна було б з нею якось пов’язати. Натомість, відповіді на 
запитання “як ви вважаєте, які основні причини розколу православної 
церкви на території України?” мали зовсім інший вимір: Націоналістичні 
переконання частини українського народу, яка бажає мати свою незалежну 
православну церкву – 40 %, антиправославна діяльність патріарха Філарета – 
20 %, сектантська змова і диявольська спокуса – 15 %, чітко не можу 
сказати, але чітко знаю, що це погано – 20 %, і 5 % не розуміє, про що йде 
мова. 

Отже, серби, болгари, румуни, росіяни, грузини, греки, поляки та інші 
народи, які мають свої помісні православні церкви, мають на це право і це 
природно; а от українці, які хочуть того ж самого – націоналісти. Про яку 
вже толерантність тут може йти мова… 

І ще: 60 % опитаних назвали найсимпатичнішою захисницею РПЦ 
Наталю Вітренко.  

Цілком очевидно, що вантаж відповідальності за наведену еклектику 
мають поділити між собою як політики, так і церковні діячі, які зробили з 
проблеми особистого вибору людиною віри проблему боротьби за її душу у 
власних інтересах. 

По суті справи, не витримують серйозної критики і твердження щодо 
упередженості населення України щодо росіян. Про це переконливо свідчать 
дані моніторингу, які систематично здійснює Інститут соціології НАН 
України. Так, на запитання «Готовий допустити росіян як членів сім’ї» 
відповідь респондентів «так» були наступні (по роках): 1994 – 46,7 %, 1996 – 
55,3 %, 1998 – 55,9 %, 1999 – 58,6 %, 2000 – 51,6 %, 2002 – 51,9 %. Для 
порівняння: у 2000 р. відповіли «так» щодо поляків – 5,9 %, кримських татар 

                                           
1 Там само. – С. 47. 
2 Зазвонов К. О первопричинах религиозной и национальной нетерпимости в украинском 

социуме // http://www.narratif.narod.ru/zazvonov04.htm. 
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– 4,5 %, циган – 2,6 %1. Звернемо увагу на зміст запитання: якщо до складу 
своєї сім’ї понад 50 % громадян України готові допустити росіян, то це 
означає здатність сприйняти їх як рідних. 

Експертне опитування, проведене в рамках проекту “Українська мова 
вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі”, дало наступні результати: 
переважання української мови в усіх сферах життя суспільства засвідчило 
лише 5 % опитаних; натомість російської – 25 %; водночас 65 % експертів 
висловились, що українська мова панує лише в окремих державних 
установах, освітніх інституціях, закладах культури2. При цьому важливими є 
визначення причин, з яких респонденти (1253 чол.) бажали б досконало 
володіти українською мовою: 44 % – необхідність підготовки дитини до 
навчання в державних закладах освіти, 30 % – виховання в дитини почуття 
національної ідентичності, 18 % – потреба постійного вдосконалення чи 
зростання кар’єри і лише 4 % керуються потребою підтримувати 
офіційне/неофіційне спілкування з колегами3. 

Водночас за даними цього ж дослідження є суттєві відмінності в 
розумінні проблеми української мови в різних соціальних та професійних 
групах: 78 % учнів (2824 опитаних) (проти 22 %) вважають українську мову 
мовою навчання та офіційного спілкування; на аналогічне питання 
позитивно відповіло 82 % керівників середніх навчальних закладів (117 
опитаних) та 79 % учителів (434 опитаних); 74 % студентів (2567 опитаних) 
вважає, що українська мова в закладах освіти вимагає державницького 
підходу, який спостерігається в багатьох європейських країнах; науковці 
(290 опитаних) звертають увагу на те, що необхідно збільшити державне 
фінансування наукових проектів та видань українською мовою (35 %) і що 
все залежить від державної політики (33 %); 90 % працівників культури (742 
експерти) вважають, що дуже потрібним є глибше спрямування в сфері 
масової культури; 71 % опитаних у Збройних силах (319 чол.) вважає, що 
державна мова єднає людей, а 79 % вважають, що Збройні сили є однією з 
ланок підтримання мовної консолідації українського суспільства. 

Таким чином, проведене та інші соціолінгвістичні дослідження 
констатують істотні проблеми  в структурі тріади “мовний стан – мовні 
зміни – мовна  політика” та їх взаємоузгодженості. Перший компонент – це 
реальний стан функціонування української мови в суспільстві, другий – 
бажання позитивних змін щодо покращення такого стану, і третє – державна 
політика щодо підтримки української мови. Експерти та статистика 
засвідчують незадовільний стан використання української мови в установах 
різного типу, що нерідко носить для українців дискримінаційний характер. 
Так, за даними перепису 2001 р. на території Криму проживало 492,2 тис. 
українців або 24,4 %; при цьому українську мову рідною назвали 10,1 % 
населення півострова, тобто майже кожен  другий українець або 40,4 %. При 
цьому (на початок 2003 р.) мовні права українців забезпечували всього 

                                           
1 Див.: Кореспондент. – 2003. – № 12 (51). 
2 Див.: Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: Збірник матеріалів / За ред. 

А.Ю. Пономаренко. – К.: НДІУ, 2006. – С. 92. 
3 Там само. – С. 13. 
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4 видання (“Кримська світлиця”, “Дзвін Севастополя”, “Думка”, “Флот 
України”), (для порівняння – в АРК 482 російськомовних видань, тобто в 
120,5 більше, ніж українських).  

Водночас це не стає перепоною загалом позитивно оцінювати стан 
міжнаціональних відносин у Криму саме українцями півострова. За 
результатами опитування навесні 2004 р. студентами і співробітниками 
Чорноморського філіалу Московського державного університету 
ім. М.В. Ломоносова населення Севастополя були отримані наступні дані 
(див. табл. 1)1. 

Таблиця 1 
Як ви оцінюєте міжнаціональні відносини в Криму? 

 

Серед опитаних Варіанти 
відповіді 

Кількість 
відповідей 

% від 
загальної 
кількості 
відповідей росіян українців татар 

Спокійні 222 40 % 35 % 53 % 32 % 
Зовнішньо 
спокійні, але 
внутрішньо 
напружені 

278 50 % 51,5 % 44 % 51,6 % 

Напружені 44 8 % 9,3 % 4 % 16 % 
На межі 
зіткнення 14 1,25 % 4 % немає немає 

 
Заслуговує пильної уваги оцінка результатів опитання, зробленої 

О. Волкогоновою: «Більшість опитаних (278 чол. чи близько 50 % оцінили 
міжнаціональні відносини як «зовнішньо спокійні, але внутрішньо 
напружені», причому українці давали оцінки більш оптимістичніші, ніж 
люди інших національностей [підкр. авт. – В.К.]».2 Нагадаємо, що саме 
опитування було здійснене в Севастополі, населення якого нерідко 
демонструє виразні проросійські орієнтації. І все ж українці спокійні щодо 
міжнаціональних відносин (44 %), але жоден з них не вірить у пряме 
зіткнення. Чим не основа для міжнаціонального діалогу? 

Сучасна опозиція між східними і південними, з одного боку, та західними 
і центральними регіонами – з іншого, по суті справи носить не стільки 
етнічний (мовний), скільки соціально-економічний характер. Це чітко 
засвідчили соціологічні дослідження у ІІ пол. 90-х рр. минулого століття, 
проведені Інститутом етнології й антропології Російської академії наук (ІЕА 
РАН) (Москва) під керівництвом С.С. Савоскула3.  

Так, на питання “Суспільна думка про досягнення України за роки 
радянської влади”, яке ставилося у 1996 р. відповіді розподілилися 
наступним чином: українці: створена промисловість – 47 %, досягла розквіту 

                                           
1 Див.: Волкогонова О. Русская диаспора в Севастополе // Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Серія: «Політологія і етнологія»; 
Курасівські читання – 2005. – К.: ІПіЕНД, 2006. – Вип. 30. – Кн. 1. – С. 132. 

2 Там само. – С. 132. 
3 Див.: Савоскул С. Этнополитическая ориентация и гражданская идентичность населения 

Украины // Евразия. – 2002. – № 2 (17). – С. 46-74. 
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українська культура – 11 %, введена загальна середня освіта – 70 %; росіяни 
– відповідно: 65 %, 16 % і 69 %1. Різниця в оцінках, як бачимо, невелика і 
практично не залежить від етнічної належності респондентів. Інакше 
кажучи, суб’єктивне враження як і в українців, так і росіян було схожим: у 
часи СРСР заводам – “так”, культурі – “ні”. Навіть на запитання щодо 
русифікаторської політики радянських часів в Україні відповідь – “так, мала 
місце” – дали 25 % росіян і 48 % українців. Практично аналогічними, 
незалежно від етнічного походження були й відповіді на запитання щодо 
компонентів русифікаторської політики в радянські часи: це проявлялося в 
монополії росіян на владні посади (українці – 29 %, росіяни – 22 %) і, 
особливо, у зневажливому ставленні до української мови і культури 
(українці – 68 %, росіяни – 52 %)2. Таким чином, етнічна належність суттєво 
не впливала на характер оцінки відповідних явищ. 

Зовсім інша ситуація постала при оцінці ставлення до СРСР та уявлень 
про Батьківщину. Позитивно поставилися до ідеї відновлення оновленого 
СРСР 28 % українців і майже вдвічі більше (51 %) росіян; негативно – 
відповідно 52 % і 24 %. А своєю Батьківщиною назвали: колишній СРСР 
(українці – 30 %, росіяни – 56 %), Україну (відповідно, 63 % і 21 %), Росію 
(1 % і 10 %)3. Те, що лише 10 % українських росіян назвали своєю 
Батьківщиною Росію (проти 56 % – СРСР), очевидно, свідчить про те, що 
міграційний потік росіян в Україну здійснювався не лише з Росії, а й з інших 
союзних республік, а також про те, що в їхній свідомості (навіть – 
підсвідомості) існував певний стереотип щодо ототожнення СРСР саме з 
Росією. Принаймні для Заходу це було цілком звичним явищем. 

І, нарешті, останній аргумент щодо висновку про те, що етнічне 
походження не було визначальним при оцінці влади в 1996 р. Ступінь довіри 
до Л. Кучми розподілився так: «повністю довіряю»: українці – 21 %, росіяни 
– 7 %; «в чомусь довіряю, в чомусь ні»: відповідно 40 % і 35 %, «не 
довіряю»: 27 % і 46 %4. І це при тому, що остаточну перемогу в 
президентських перегонах Л. Кучми принесли саме східні та південні 
регіони, тобто переважно російськомовна Україна. 

Наведені дані засвідчують широку толерантність між українцями та 
росіянами середини 90-х рр., яких набагато більше хвилював особистісний 
вибір майбутнього, ставлення до минулого тощо, ніж з’ясування взаємних 
стосунків чи пошук “внутрішнього ворога”. На жаль, як зазначає соціолог 
Н. Погоріла, “дані опитувань, зібрані як КМІСом [Київським міжнародним 
інститутом соціології], так і Інститутом соціології НАН України не 
залишають сумніву: починаючи з 1994 року нетолерантність як до культурно 
віддалених етносів, так і до співвітчизників, що відрізняються за етнічністю 
та мовою спілкування, в Україні зростають”5. До такого ж висновку 

                                           
1 Там само. – С. 48. 
2 Там само. – С. 52. 
3 Там само. – С. 54-57. 
4 Там само. – С. 69. 
5 Погоріла Н. Ксенофобія в Україні: статистика взаємної неприязні // http: 

www.dialogs.org.ua. 
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спонукають і зведені дані моніторингу соціологів Інституту соціології НАН 
України за 1994-2005 рр. “Як і раніше, – зауважують дослідники, – 
зберігається високий рівень психологічної відокремленості населення 
України від представників інших національностей... Упродовж розвитку 
Української держави відбувалося зростання як загального рівня національної 
відокремленості, так і поширеності ксенофобних установок”1. Причому вони 
можуть проявлятися в найрізноманітніших ситуаціях: від несприйняття тієї 
чи іншої мови як мови навчання чи богослужіння до прямих зіткнень між 
представниками різних політичних сил з приводу, наприклад, встановлення 
пам’ятника імператриці Катерині ІІ в Одесі.  

Подібні тенденції – тривожний діалог для українського суспільства, 
діалог, який супроводжується різними негативними симптомами. Найбільше 
прикметними з них є рівень конфліктності структур, а також проблема 
корупції. За даними соціологів перший показник має наступний вигляд 
(див. табл. 2)2. 

Таблиця 2 
Рівень конфліктності структур (експерти) 

 
 Індекс конфліктності 

Органи державної влади 0,39 
Профспілки 0,33 
Релігійні організації 0,28 
Органи місцевого 
самоврядування 0,25 
Громадські організації 0,24 
Політичні партії 0,19 

 
Індекс конфліктності – розрахунковий показник, який ілюструє ступінь 

протистояння даної структури з іншими структурами і вимірюється від 0 до 
1: 0 – протистояння, 1 – плідна співпраця. Дані результати отримано в 
2002 р. Цілком очевидно є й та істина, що з часом індекс конфліктності 
виявив тенденцію посилення, свідченням чому колізії президентських 
2004 р. та парламентських виборів 2006 і 2007 рр. 

Про оцінку корумпованості українського суспільства яскраво свідчить 
опитування, проведене в липні-серпні 2007 р. організацією “Суспільна 
ініціатива Луганщини” спільно з Луганським регіональним відділенням 
Асоціації міст і громад України. З опитаних 1500 респондентів 93 % 
стикалися з корупційними діями, а більшість з них при нагоді самі готові 
взяти в них участь: 38 % респондентів – без вагань, 36 % – при нагоді, і лише 
20 % категорично відмовилась3. Подібний стан громадської думки є 
серйозною перешкодою взаємній толерантності. 

                                           
1 Українське суспільство 1994 – 2005. Динаміка соціальних змін. – К.: НДІ соціології НАН 

України, 2005. – 653 с. 
2 Войтенко Т.О., Гончарук О.С., Привалов Ю.О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз 

соціального конструювання. – К.: Стилос, 2002. – С. 49. 
3 Див.: Нефедов О. Сознания украинцев далеко от идеала // «2000». – 2007. – № 36 (380). – 

С. 6. 



 
Україна – нація 

 

 69

Утвердженню принципів толерантності може істотно сприяти деяка 
спільна або взаємоприйнятна світоглядна ідея. Такою основою може 
виступати національна ідея та ідеологія національного державотворення1. В 
даному випадку мова йде не про суто етнічний вимір, а про 
загальноукраїнський, загальнонародний. 

Значну увагу варто приділити проблемі становлення і розвитку 
національної ідентичності громадян України. Тому одне з чільних місць 
посідає розвиток і запровадження ідеології сучасного розвитку української 
нації. Принципове питання сьогодення – забезпечення чітких ідеологічних 
орієнтирів трансформаційних процесів у нашій країні. Характерною рисою 
сучасної української національної ідеї має бути її модернізаційний характер, 
що викликано необхідністю налагодження конструктивного діалогу між 
традиційними для українського суспільства цінностями і культурними 
формами та інноваційними моделями організації суспільного життя. Лише 
завдяки діалогу між традиціями та інноваціями, що сприятиме 
продуктивному синтезу ідей, стратегій, теоретичних розробок 
альтернативних, а іноді й протилежних ідеологічних напрямів, стає 
можливою етносоціальна консолідація українського суспільства, його 
подальший демократичний розвиток. Це передбачає розробку такої ідеології 
національного самоствердження, яка б увібрала в себе позитивні моменти 
головних  ідеологічних парадигм сучасності: патріотизму, лібералізму, 
консерватизму, соціал-демократії тощо. 

Згідно з положеннями Конституції (ст. 15), суспільно-політичне життя 
України ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної 
багатоманітності. Тією ж статтею відзначено невизнання будь-якої однієї 
ідеології обов’язковою. Внаслідок цього державна ідеологія, не претендуючи 
на одностайне домінування, має виходити з необхідності мирного 
співіснування, конструктивного діалогу та співпраці з представниками всіх 
ідейно-політичних напрямів, програмні положення яких не суперечать 
законодавству України. 

Так, це вимога демократичного суспільства – не зводити до статусу 
абсолютної істини ті чи інші теоретичні погляди або ідеологічні принципи. 
Радянський досвід у ХХ ст., існуючі, на жаль, подібні приклади в деяких 
сучасних країнах засвідчують згубність для суспільства догматизму та 
тоталітаризму. Однак це зовсім не означає, що держава зовсім не потребує 
ніякої ідеології власного розвитку, розбудови її політичних інститутів та 
створення громадянського суспільства. Навпаки, досвід розвинених країн 
сучасності переконливо засвідчує доконечну потребу в певних 
фундаментальних принципах та стратегічному обґрунтуванню 
державотворення. Проблема таким чином зміщується в бік визначення 
змісту та мети ідеї національного поступу, її відповідності докорінним 
потребам українського суспільства. Інакше кажучи, вона має максимально 
працювати для України, зокрема для консолідації українського суспільства. 

                                           
1 Див.: Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: Міленіум, 2005. – 358 с.; 

Розумний М.М. Ідея і нація в інформаційну епоху. – Харків: Майдан, 2006. – 340 с. та ін. 
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Ідеологія національного державотворення має бути динамічною 
системою визначальних принципів українського буття, котра завжди має 
сталий концентр – національні інтереси країни та права і свободи її 
громадян. У цьому контексті можна вести мову про наступні парадигмальні 
зрушення на теренах ідеології державного розвитку України. 

На першому етапі, який тривав протягом багатьох століть, визначальною 
ідеєю було здобуття суверенітету, створення незалежної Української 
держави. Цій ідеї підпорядковували своє життя багато поколінь під 
проводом визначних вождів нації, починаючи від гетьманів Петра 
Сагайдачного і Богдана Хмельницького, закінчуючи Михайлом 
Грушевським та Володимиром Винниченком. Однак лише соціально-
політичні трансформації кінця 80 – початку 90-х рр. ХХ ст. втілили цю ідею 
на практиці у вигляді нової незалежної України. Нині ми з певністю можемо 
стверджувати, що ідея створення незалежної Української держави виконала 
свою історичну місію, надихаючи і згуртовуючи під своїми гаслами рушійні 
сили нації. 

Другий етап, який розпочався після 1991 р., висунув до ідеології 
національного державотворення інші завдання: створити концептуальне 
підґрунтя розбудови політичних інститутів молодої держави, утвердити її в 
світі суб’єктом міжнародних відносин. Створення гілок влади, включаючи 
президентську та парламентську, власних Збройних сил та інших силових 
структур, національної освіти, науки, культури, інформаційної сфери, 
утвердження держави де-юре в світовому політичному просторі – ці та інші 
завдання доводилося робити практично або на голому місці, або 
трансформуючи пострадянські інституції. Попри відомі труднощі та деякі 
прорахунки, основні завдання цього періоду вдалося розв’язати: закладено 
основи демократичного громадянського суспільства, економіка почала 
набирати ринкових обертів, на політичній мапі світу Україна зайняла своє 
законне місце. Таким чином, у період розбудови інституцій молодої держави 
ідея національної незалежності була природно доповнена ідеологією 
створення внутрішніх та зовнішніх механізмів забезпечення реальної 
незалежності. 

З цілковитою певністю можна стверджувати, що 2004 рік, особливо друга 
його половина ознаменувався формуванням новітньої ідеології 
національного державотворення, своєрідної парадигми сучасного розвитку 
України. За віком – це третя система засадничих положень, котра, органічно 
включаючи принципи попередніх двох, має власні фундаментальні риси. 

Дві визначальні особливості визначають зміст новітньої парадигми 
державотворення: по-перше, Україна є не лише носієм, а й творцем 
європейських цінностей, по-друге – українське суспільство має бути 
громадянським не лише за намірами, а й за суттю. Перший вимір засвідчує 
не лише потребу, а й право України відігравати поважну роль у 



 
Україна – нація 

 

 71

загальноєвропейських процесах, другий – відповідальність за створення 
сучасної розвиненої держави та громадянського суспільства як самої 
політичної влади, так і кожного з громадян України зокрема. 

Євроінтеграційний вибір України, проголошений Президентом, – суть 
новітньої ідеології розвитку України. Він передбачає, зокрема, переконливе 
обґрунтування нашої європейської ідентичності, що, крім іншого, вимагає 
скидання з України тагми “приналежності до чогось” як його невід’ємної 
частини – Російської імперії, СРСР, СНД, “нових незалежних держав” і 
навіть останньої дефініції ЄС – категорії “сусідів”. Ні: Україна була й є 
самодостатньою, вона має право робити власний вибір стратегії сталого 
розвитку, а її союзні чи асоційовані зв’язки не можуть підминати під себе її 
власні національні інтереси. Таким чином, національна ідея має набути і 
міжнародного звучання як утвердження власної самоцінності у світі, права 
обирати і відстоювати власну стратегію розвитку. 

Фактично мова йде про відстоювання й реалізацію національних 
інтересів України в сучасному світі, складному й суперечливому, 
переобтяженому проблемами й розладами, геополітичними амбіціями різних 
держав. Стратегічні орієнтації нашої країни в цьому контексті, безперечно, 
мають ґрунтуватися на потребах власного суспільства, народу, який створює 
державу та її політичні інституції для реалізації й захисту власних 
громадських прав і свобод. 

У цьому контексті сучасна ідеологія національного державотворення має 
вимагати від власних громадян пошанування свого українського 
громадянства – як найвищої політичної цінності. Ця ознака притаманна 
будь-якій сучасній політичній нації: американській, британській, 
французькій, турецькій, польській тощо. З одного боку, держава створює 
сучасне політико-правове поле для власних громадян, з іншого, – самі 
громадяни мають пошановувати її конституційні засади та лад держави, не 
робити їх розмінною монетою в своїх подекуди суто конформістських цілях. 
Інакше кажучи, обидві сторони суспільства – політична система і громадяни 
–мають бути каталізаторами взаємного розвитку: підтримувати у кращих 
намірах і водночас самообмежуватися для досягнення загальнонаціональних 
інтересів. 

Таким чином, своєрідним механізмом і засобом досягнення 
євроінтеграційних інтересів та побудови громадянського суспільства в 
Україні постає формування української політичної нації. Завдання це дуже 
важке, але його необхідно виконати. Згадаймо, яке суспільство Україна 
отримала від Радянського Союзу: волелюбний, але принижений український 
етнос, істотний відсоток решток радянської політичної нації, менталітет та 
ідеологію якої не завжди подолано до цього часу, низку етнічних меншин, 
серед яких вельми відчутним були й є відцентрові тенденції, а також 
декілька депортованих Радянським Союзом з території України етнічних 
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груп, повернення яких на свою територію Україна добровільно й однобічно 
взяла на свої плечі. 

Як висновок можна сказати, що Україна одна з небагатьох 
посткомуністичних країн, яка не зазнала міжетнічних конфліктів; її практика 
задоволення культурних потреб національних меншин може слугувати 
прикладом для всієї Європи, ефективно створена сучасна політико-правова 
база для формування громадянського суспільства. Все це дає право 
стверджувати, що попри зазначені проблеми національне державотворення 
розвивається й набуває якісних змін. Подальше розгортання цього процесу 
передбачає розробку адекватних сьогоденню ідейно-політичних засад 
національного самоствердження на ґрунті спільних національних інтересів. 

Формування державної ідеології передбачає розробку адекватних 
сьогоденню ідейно-політичних засад національного самоствердження на 
ґрунті спільних національних інтересів. Ціннісно-смисловим підґрунтям 
цього процесу має стати консолідація і конституювання громадян України 
незалежно від етнічної, статевої, расової, мовної, культурної тощо  
належності як політичної нації, що уможливлюється становленням і 
розвитком громадянських форм організації суспільно-політичного життя. В 
етнополітичній сфері державна ідеологія має виходити з положення про 
необхідність сприяння збереженню і розвитку етнічних культур як корінного 
народу, так і численних національних меншин України.  

Ідеологія національного самоствердження України має ґрунтуватися на 
визнанні непорушності державного суверенітету і територіальної цілісності, 
налагодженні паритетних, партнерських відносин з іншими країнами світу, 
що передбачає відстоювання і повноцінне представництво на міжнародній 
арені органами державної влади інтересів усіх українських громадян. Таким 
чином, державна влада виступатиме легітимним гарантом забезпечення 
стабільності загальнонаціонального суспільно-політичного життя, 
дотримання прав та свобод громадян України, повноправним виразником 
їхніх інтересів. 
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Степико М.Т. (Київ) 

 
ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ:  

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
 
У статті розглядається проблема формування єдиної української 

національної ідентичності в умовах зміни моделі економічного, політичного, 
соціального розвитку. Робиться висновок, що поступ української нації 
залежить від того, як сприйметься зміна моделі розвитку громадянами 
держави, яку участь вони візьмуть у запровадженні змін у життя, чи 
будуть ці зміни співзвучними з основними потребами людини і чи 
відповідатимуть вони духовно-культурному рівню державної спільноти. 

 
У пошуках засад, здатних згуртувати всі прошарки українського 

суспільства, дослідники, політики та публіцисти найчастіше називають 
національну ідею, яка, як вважає академік П.П. Кононенко, 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 категоріальності1. Тому можна сказати, 
що українська національна ідея – це реалізація проекту нації в просторі та 
часі шляхом відповіді, за висловом А.Тойнбі, на виклики історії.  

Пріоритетним у цьому плані завданням внутрішньої та зовнішньої 
політики держави й суспільства є проблема формування єдиної української 
національної ідентичності. Вперше проблема національної ідентичності стає 
об’єктом наукового дискурсу в XIX ст., що було пов’язано з бурхливими 
процесами, які переживала Європа та Південна Америка, де виникали та 
ширилися рухи за звільнення від колоніальної залежності і з’являлися 
національні держави. З середини 70-х років XX ст. концепція національної 
(та тісно з нею пов’язаної етнічної) ідентичності стала набувати все більшої 
ваги як відповідь на геополітичну ситуацію постколоніального світу, яка 
постійно змінюється та політичну активізацію етнічних рухів у промислово 
розвинутих країнах. 

Для України гострота проблеми національної ідентичності 
детермінується ще й поліетнічністю її населення. Зважаючи на те, що за 
даними Всеукраїнського перепису населення на українській території 
проживають представники понад 130 національних меншин і кожен з цих 
представників вважає той чи інший регіон України своєю Батьківщиною, 
очевидно, що Україна є мультикультутним суспільством із складною 
структурою ідентифікацій.  

Переважна більшість населення представлена українцями, менша – 
росіянами та представниками інших національних меншин. Довготривалість 
їх спільно-компактного проживання по регіонах України, з одного боку, 

                                           
1 Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство. – 

2008. – № 1 (26). – С. 6-14.  
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сприяло формуванню етнічної толерантності, а з іншого боку, породила 
проблему регіональної культурно-історичної різнорідності, що найбільше 
проявляється в особливостях геополітичних, етнокультурних та релігійних 
орієнтацій. В умовах політичних та соціально-економічних трансформацій 
різноспрямована соціально-економічна, культурно-мовна, суспільно-
політична орієнтація може стати причиною активізації сепаратистських 
тенденцій з перспективою їх переростання в міжетнічні конфлікти. На 
запитання соціологічного дослідження, проведеного Інститутом соціології 
НАН України у 2007 р. – “Чи можливi у сучаснiй Українi конфлiкти мiж 
деякими етнiчними групами?” – 39,9% опитаних громадян України відповіли 
ствердно. Перспектива попередження такого сценарію розвитку пов’язана 
перш за все зі становленням політичної нації на основі свідомого 
формування загальноукраїнської ідентичності.  

Актуальність цієї проблеми визначається сьогодні ще й впливом 
глобалізації. Бо якщо процеси етнічного відродження детермінують 
культурне багатоманіття, яке не вкладається в якісь конкретні 
загальноцивілізаційні форми й одні і ті ж самі ідентифікаційні виміри, то 
глобалізація визначає необхідність уніфікованих, космополітичних 
ідентифікаційних практик. Глобалізація – це процес об’єктивний, який 
ставить перед сучасними культурами проблему можливості існування 
унікальних національних ареалів на карті сучасного світу, шляхах його 
об’єднання в єдиний економічний та культурний організм. Очевидно, що 
процеси світової інтеграції не мають перекреслювати історично усталеного 
факту диференціації національних культур, які формувалися впродовж 
століть в окремих країнах, створивши систему тих культурних надбань та 
цінностей, без урахування яких неможливо й уявити цілісності світу як 
такого культурного простору, де завжди залишається місце для “іншого”.  

Одним із усталених визначень ідентичності є самотожність об’єктів 
самим собі. За таким визначенням ідентичності стоїть давня філософська 
традиція (перш за все некласична) визнання більш фундаментального 
значення тожності, ніж розходження. Ідентичність при цьому розумілася при 
цьому як безпосередня та самоочевидна даність, яка виключає розходження і 
зміну як причину розвитку. В цьому сенсі про ідентичність можна говорити 
як певну усталеність мовних, культурних, територіальних та інших 
визначень спільноти, тобто її опосередкування як етнічної реальності.  

Між тим в історії філософії існує й інша трактовка ідентичності, яка 
засновується ще на поглядах Герекліта, який обґрунтовував змінність та 
нетотожність буття. Ця традиція знайшла подальший розвиток у багатьох 
філософських системах, які ставлять під сумнів примат “тотожності” над 
“розходженням”. Згідно з цими поглядами слід розглядати ідентичність як 
триваючу проблемність, а не як незмінну реальність, що прозора для 
пізнання та осягнення. Тому ідентичність відкрита для майбутнього, на 
відміну від “тотожності”, яка належить та “апелює” до минулого. Людина як 
цілісність у сучасному суспільстві не дана (вона тільки задана) при житті 
самій собі. Тому ідентичність постійно намагається “вислизнути” від 
опосередкування і не бажає бути віднайденою. В постструктуралістській 
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традиції ідентичність – це постійне конструювання “Я” із ілюзій відносно 
самого себе, яке постійно пред’являється для опізнання в інтерпросторі. 

На наш погляд, ці різні підходи до розуміння ідентичності 
опосередковують відмінність національної та етнічної ідентичності та 
детермінують існування різних концепцій нації: примордіалістських та 
модерністських (конструктивістських).  

Етнічна ідентичність індивідів задається їх походженням, належністю до 
певної спільноти й є такою даністю, яку вони не можуть змінити. 
Національна ідентичність не є результатом розвитку етнічних спільнот, 
оскільки вона перестає бути назавжди фіксованою реальністю. Вона має 
власні засади в конструюванні індивідом своєї тотожності з певною 
надетнічною спільнотою, способом життя, цінностями. Жодна із сучасних 
націй не володіла на момент свого виникнення усталеністю культурних 
ознак – мовою, спільними традиціями, звичаями тощо. Спільним тут постає 
політична ідентифікація громадян суверенної держави. З цього випливає, що 
етнічна та національна ідентичність мають різні ступені стабільності. Вибір 
національної ідентичності обумовлений політичними, економічними, 
соціальними та історичними чинниками, що робить її ситуативною та 
рухомою. Етнічна ідентичність характеризується ознаками постійності, 
оскільки заснована на спільності культури та походження, які є постійними і 
незмінними.  

Етнічна та національна ідентичність у конкретній соціальній реальності 
можуть знаходитися в різних видах взаємовідношення: тотожності, 
відмінності, протистояння. Перший випадок характерний для більш-менш 
моноетнічних націй, де існує сильний домінантний етнос. Домінування 
цього етносу є результатом, здебільшого, політики етнократії, тобто 
нав’язування іншим спільнотам своєї мови, самоназви, звичаїв, традицій 
тощо як політичної та соціокультурної основи існування національної 
держави. Саме в цьому сенсі можна говорити про існування т.зв. етнічної 
нації. 

Умовами існування відмінності національної та етнічної ідентичності є 
політика мультикультуралізму, заснована на засадах демократичного вибору 
та рівності всіх етнічних груп, які утворюють національну державу. Проте її 
утворення та конституювання не виключає існування титульного етносу, 
домінування якого сприймається як природна данність. Як вважає І. Варзар, 
титульним народом-етносом у багатоетнічному суспільстві, як правило, є 
найбільший за своєю фізичною чисельністю та найстаріший (автохтонний, 
не просто аборигенний) мешканець на даній геополітичній площині; то є 
також народ-етнос, який робить найвагоміший внесок у соціальну 
результативність життєдіяльності даного суспільства. Титульний народ-
етнос є основним ойкуменним номінатором – він дає своє ім’я не лише 
країні, а й державі і державно-політичним атрибуціям владності – території і 
кордонам, природній специфіці й ландшафту, копалинам і шельфу, 
територіальним водам і повітряному басейну, дипломатичній службі і 
збройним силам, валютно-фінансовій системі й типові економіко-
господарської діяльності, парламенту й уряду, мові офіційного спілкування і 
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моделі культурного засвоєння людиною світу, торговельно-культурним і 
зовнішньополітичним взаєминам народів тощо1. 

Немає, наприклад, титульного народу в США, Австрії, Великобританії, 
Мексиці та інших країнах: у них суспільство є багатоетнічним, але таким, у 
якому кожний народ-етнос добровільно й свідомо “розчинився” в масі 
народу-населення, даючись взнаки лише інколи і лише в культурологічному, 
а не в політичному сенсі; лише в таких країнах та суспільствах і можливі 
“єдина політична нація”, “всенародна політика”, “єдина політична 
демократія” тощо; неможлива ж там і “державна нація”.  

А Захід ще з початку ХVІІІ ст. рухається до створення в суспільствах 
“єдиної безетнічної нації” (Л.Гумплович) – тобто таких людських спільнот, 
що складаються з народу-населення різноетнічного походження, котрий – у 
житті і в свідомості – не диференціює себе на відокремлені етноісторичні 
одиниці, а тому в політиці виступає єдиноконсолідованим фактором. Ці 
суспільні реальності втілюються в існуванні т.зв. політичної нації. В її 
умовах національна культура є симфонією етнічних культур, які розвивають 
та доповнюють одна одну. А в суспільній свідомості ідентичність 
походження та громадянства є нероздільні та взаємодоповнюючі. Тому 
політичну націю можна визначити як громадянське суспільство, сформоване 
на території певної держави (моно- або поліетнічної), яке характеризується 
розвинутими інститутами народовладдя, єдністю політичного, економічного 
та соціального життя, спільними культурою, мовою та цінностями громадян, 
що свідомі своєї окремішності в світовій співдружності націй. 

Протиставлення національної та етнічної ідентичності існує за умови 
відсутності такої етнічної спільности, яка може бути дійсним виразником 
спільних інтересів усіх етнічних груп і головним суб’єктом створення 
національної держави. Така ситуація характерна для тих країн, які були або є 
штучно утвореними імперіями або державами, в яких домінантою 
самовизначення громадян є їхнє юридичне підданство, а не свідома 
самоідентифікація (колишні СРСР, Югославія, сучасна Росія тощо). Для 
таких націй найбільш характерною є проблема конституювання і/або 
легітимації домінантної етнічної спільноти, на роль якої претендують 
найбільш сильні етнічні ареали.  

Взаємозв’язок національної та етнічної ідентичності має ще й 
онтологічний вимір: складне переплетіння “органічних” та “механістичних” 
зв’язків у житті сучасного суспільства. Їх детальну характеристику дав на 
початку ХХ ст. німецький соціолог Ф.Тьонніс. За його розумінням, соціальні 
зв’язки, котрі утворюються внаслідок волі до взаємності, можуть бути двох 
типів: або зв’язками реального чи органічного життя (в цьому – суть 
спільноти, гемайншафту), або ідеальними чи механічними утвореннями – у 
цьому суть суспільства, гезельшафту.  

Смисл двох основних понять тьоннісівської соціології близький, як 
можна бачити з контексту, до ідей асоціаністської психології (поєднання 
вольових прагнень за принципами схожості або протилежності) і водночас 

                                           
1 Варзар І. Політична етнологія як наука. – К.: Школяр, 1994. – С. 127.  
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співзвучний з консервативно-романтичним уявленням про “органічне й 
механічне” як категорії культури Нового часу. Усяке родинне, домашнє, 
взаємосолідарне, затишне співжиття, пояснює Ф. Тьонніс, ми розуміємо як 
життя в межах гемайншафту. Суспільство – це публічність, світ. Туди 
потрапляють як у щось чуже.  

У гемайншафті ж знаходять себе від народження. Молоде покоління 
оберігають від поганого товариства, тоді як вислів “поганий гемайншафт” – 
безглуздий. Існують гемайншафти мовні, сімейні, побутові, релігійні – 
натомість ведуть мову про виробничі, наукові, торгові суспільства або 
товариства. Там, де куштують плодів міської культури – там з’являється і 
суспільство як невід’ємний її елемент... У сільському житті зв’язки 
гемайншафту сильніші, аніж воля окремої людини; тут це поняття 
символізує тривалість і надійність сумісного життя... Гемайншафт розуміють 
як життєвий організм, суспільство ж – як механічний агрегат, артефакт.  

Ядро відносин гемайншафтного типу становлять відносини між 
поколіннями та між подружжям і сім’єю. Грунтуючись на родинних 
зв’язках, “гемайншафт крові” поступово розвивається до ширшого й 
складнішого “гемайншафту спільного проживання” (територіальної 
спільноти) і далі – до “гемайншафту духу” (спільноти релігійної, культурної, 
національної).  

Наприклад, часто націю зображують як одну велику родину, її членів – як 
братів і сестер, дітей батьківщини, вітчизни. Вважається, що національна 
родина відкидає і заступає індивідуальну родину, але пробуджує не менш 
міцну вірність і палку любов. Як пише Е. Сміт, навіть там, де стерпно 
ставляться до певних почуттів, локальних прихильностей і не втручаються в 
родинне життя, мова і символізм нації утверджують свій пріоритет і через 
державу й громадянство чинять юридичний і бюрократичний тиск на 
родину, використовуючи ті самі спорідненості1.  

Б.Попов порівнює етнонаціональні спільноти з батьківським Домом – 
середовищем, у якому відтворюється людський субстрат, люди 
народжуються, живуть і вмирають, у якому одна людина є продовженням 
іншої, де почуття одного збагачують розум іншого, “моя” пам’ять і вміння є 
“нашою” пам’яттю і вмінням2.  

Існує також спроба розглядати народ як інтегральну особу, котра має 
свою “душу”, яку сьогодні трактують іноді як єдину психоінформаційну 
систему. Цю ідею знаходимо в працях багатьох дослідників, зокрема у 
Платона, Шрі Ауробіндо, М. Бердяєва, М. Лоського, Л. Карсавіна, 
Й. Гердера, В. Гумбольта, В. Шмакова тощо.  

Через поняття “спільнота” визначали націю, наприклад, Д. Донцов та 
В. Липинський. Через спільноту, чи Gemeinschaft, розглядає особливості 
українського народу І. Мірчук. Смисли діяльності, ціннісні орієнтації та 
моральні вимоги тут ще безпосередньо вплетені в Dasein, “життєвий світ” 

                                           
1 Сміт Е. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – С. 87. 
2 Попов Б.В. Дві підсистеми соціального організму – спільність і суспільство // Етнос і 

соціум. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 20.  
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повсякденності, який, за твердженням А. Шютца та Т. Лукмана, є дійсністю, 
де можливе обопільне взаєморозуміння щодо ситуації “віч-на-віч”1. 

Суспільство як різновид раціонально-індивідуалістичного типу 
особистісних взаємозв’язків у історичній перспективі “витісняє” спільноту, 
розкладає, атомізує її природну органіку. Проблема в тому, чи вважати ці 
два утворення послідовними фазами історичного процесу, чи насправді має 
місце конкуруюче співіснування обох типів людського співжиття? Сам 
Ф. Тьонніс вважав, що він не знає жодного стану культури чи суспільства, де 
не були б ясно присутні елементи спільноти й елементи суспільства”. 
Дослідники більш пізнього періоду вважали, що в історичній ретроспекції 
гезельшафтні відносини замінюються гемайншафтними (“механічними”).  

Суспільство як єдине ціле втрачається, втрачаються реальні зв’язки і, що 
саме головне, втрачається реальний характер цих зв’язків. Воно стає 
відкритим для самих авантюрних проектів конструктивізму (якими було так 
багате ХХ ст.). В суспільстві відбувається те, що французький культуролог 
М. Фуко та британський соціолог Е. Гідденс назвали “декомпозицією 
простору та часу”. Єдиний простір розбивається на безліч автономних 
мікропросторів. Фізична присутність і близькість перестають вважатися 
базовими елементами простору, підтримка відношень на відстані (інколи 
величезній) стає звичайною справою. Час стандартизується і відділяється від 
простору2.  

В результаті втрачається єдність цілей та інтересів, схожість та 
солідарність – те, що було атрибутом вихідної «органічної спільноти». В 
умовах механістичного суспільства втрачається звична ідентичність зі 
співтовариством, якому немає заміни. Це загострює самі серйозні 
суперечності сучасного суспільства: відчуження, надлишкова 
раціональність, агресивність як результат репресивності раціональних 
інститутів, роз’єднаність та фрагментованість. Реагуючи на цей загрозливий 
виклик, раціональне суспільство почало повертатися до ідеї співтовариства, 
що вимагало відтворення і постійної підтримки колективної ідентичності. 
Одним із західних варіантів “повернення” суспільства до своїх витоків, 
конструювання “причетності” людини загальному універсуму, який загалом 
“всередині себе” солідарний відносно загальних ідей та цілей є ідея 
соціальної держави.  

Прикметною особливістю українського проекту формування 
національної ідентичності є можливість поєднання в ньому гемайншафтних 
та гезельшафтних відносин, внаслідок того, що загалом, на відміну від 
багатьох західних культур, які засновані на більш раціоналістичних засадах 
побудови і життєдіяльності всіх основних сфер суспільства – політики, 

                                           
1 Цит. за: Єрмоленко А. Деякі риси українського етносу в світлі сучасних соціально-

філософських досліджень // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – 
К.: Фенікс, 1996. – С. 279.  

2 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрмы. – М.: Ad Margiment, 1999. – С. 285-
376; Див. також: Гиденс Э. Устроение общества. – М.: Академический проект, 2003. – С. 217-
235.  
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соціальних відносин, економіки – українська культура має більш 
варіативний, “народний” характер. 

Як вважав О.Кульчицький, найхарактернішим архетипом української 
колективної підсвідомості є теплі взаємовідносини між ласкавою, плодючою 
Ненькою-землею і вдячним, люблячим Сином-хліборобом. Тобто наша 
етнічна психіка грунтується на емоційно-почуттєвому характері або 
“кордоцентричності” (П.Юркевич). 

Українська національна ідентичність має стати тим «ідеальним типом», 
до якого на підставі спільних інтересів і демократичних цінностей мають 
тяжіти як культурні, так і громадянські ідентичності в суспільстві. Як 
слушно відзначає професор В.С. Крисаченко, спільним об’єднавчим началом 
формування української політичної нації є громадянство України – держави, 
яку вони (громадяни) творять для себе, захисту прав і свобод кожного 
громадянина, відстоювання національних інтересів країни загалом1. 

Ідея громадянства пов’язана з розвитком споконвічного поділу на “своїх” 
і “чужих”, “наших” та “ненаших”, з усвідомленням цілком визначених прав і 
обов’язків для “своїх”, які не поширювались на “чужих”. Громадянство 
потребує: усвідомлення себе членом громади, активного життя в громаді й 
обов’язково – появи почуття громадянського обов’язку. Останнє вимагає 
такого суспільного устрою, який би надавав людині свободу на основні 
права, а людина б усвідомлювала себе вільною у користуванні цими 
свободами. 

Громадянство, за Т.Г. Маршалом, може бути пасивним і активним. 
Пасивне громадянство ґрунтується на тому, що ліберально-демократичні 
держави гарантують для своїх підданих сукупність політичних, 
громадянських і соціальних прав, перетворюючи їх при цьому у громадян. 
Концепція активного громадянства передбачає здатність людини 
користуватися наданими їй правами та виконувати свої обов’язки перед 
демократичною державою. 

За Д. Томпсоном, громадянство передбачає активне залучення громадян 
до політичного життя, їхню здатність впливати на політику, реально брати 
участь в урядуванні. Активність має пов’язуватись із суспільним створенням 
матеріальних і духовних благ, із залученістю у загальносуспільну діяльність, 
із здатністю до самоврядування, тобто із культурою громадянськості.  

Під останньою розуміється, за висловлюванням В. Цвиха, “якісна ознака 
громадянина – усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків 
щодо суспільства, громади, інших громадян”2. Якісна ознака своєю суттю 
має передбачати глибину громадянського усвідомлення через використання 
громадянських прав у задоволенні власних потреб і примноженні особистих 
надбань, через можливість усвідомленого відношення до збільшення 
суспільних надбань в ім’я суспільного блага. Глибина громадянського 
усвідомлення, в свою чергу, пов’язана з почуттям соціальної солідарності, – 

                                           
1 Крисаченко В.С. Толерантність і консолідація суспільства: проблеми взаємозв’язку // 

Стратегічна панорама. – 2008. – № 2. – С. 239. 
2 Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. – К.: 

ВПЦ “Київський університет”, 2002. – С. 104. 
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“винятковим моральним явищем, яке не піддається саме по собі ні точному 
спостереженню, ні, особливо, вимірюванню.., але, незважаючи на свій 
нематеріальний характер, не залишаючись в потенційному стані, виявляє 
свою присутність видимими діями”1. Останні, перш за все, проявляються у 
готовності до дій, вчинків, зусиль, за яких або взагалі не очікується жодної 
матеріальної компенсації, або ж ця компенсація є незначною. Проявом 
солідарності найчастіше є усвідомлена активність дій.  

Поняття “громадянин” є більш вужчим, ніж поняття “громадянськість”. 
Якщо “громадянство” передбачає: належність, володіння, підпорядкування, 
пошанування, законослухняність, то “громадянськість” вибудовується на 
активній участі, почутті солідарності у соціальних відносинах, 
регламентація яких не доходить до того ступеня консолідації і точності, щоб 
переводити їх у юридичну площину, але роль яких у вирішенні соціальних 
проблем є надзвичайно великою. 

В. Пащенко поняттю “громадянськість” відводить роль пов’язуючої 
ланки “духу” і “матерії” громадянського суспільства. Під матерією в цьому 
випадку розуміємо “фактичне дотримання” правил “спонтанного порядку”, 
тобто громадянського суспільства, що пов’язуються з діяльністю неурядових 
організацій (за А. Колодій і О. Хуснутдіновим), з профспілками (за 
В. Цвихом)2. Протиставленням “матерії” громадянського суспільства (за 
пропозицією Ф.Хайека) є “дух” громадянського суспільства. Особливість 
“матерії” в цьому випадку полягає в залежності останньої від конкретних 
фактів, до яких застосовуються правила “спонтанного порядку”. На зміст і 
форму “матерії” впливають – “дух” (спонтанні правила) та конкретні факти, 
до яких вони застосовуються. На даній основі і проявляється різноманітність 
“матерії” у вигляді внутрішньо-організаційних відносин, через ставлення до 
цих організацій і рівні участі в них, завдяки персональній ролі під час 
проведення масових акцій.  

Що стосується “духу” (спонтанних правил), то вони не піддаються ні 
спостереженню, ні вимірюванню. В цьому випадку потрібно шукати дієві 
прояви присутності “духу” через дослідження громадянина або просто 
особистості на предмет дотримання ними обов’язків, користування 
наданими правами певною мірою і в певному обсязі. Для спонтанних правил 
(“духу”) характерним є їх застосування до невизначеної кількості 
конкретних фактів через їх нечіткість, всезагальність, абстрактність. Тому і 
прояви “духу” є різноманітними: мітинги, громадянські організації, 
благодійництво. В цих випадках окремі громадяни-учасники втілюють у 
“матерії” правила, що складають “дух” громадянського суспільства, тобто 
володіють здатністю, потрібними якостями члена громадянського 
суспільства. Це й є “громадянськість”, від рівня якої залежить і рівень, на 

                                           
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. – С. 71. 
2 Колодій А.М. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й 

соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. – Львів: Вид-во “Червона 
калина”, 2002. – С. 272; Хуснутдінов О.Я. Громадянський рух як рушійна сила формування 
громадянського суспільства (Третій сектор в Україні. Теоретично-правові та практичні аспекти 
розвитку). – К.: ФПУ, 2000. – С. 47. 
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якому перебуває громадянське суспільство. 
Рівень громадянськості залежить від здатностей та якостей громадянина, 

від того, стосовно чого проявляються здатності, від мотивації дій. 
Використання поняття “громадянськість” сприяє більш глибшому 
розумінню громадянського суспільства, дає можливість для поглибленого 
вивчення проблем зародження та становлення громадянської ідентифікації 
особи. 

Під останньою, крім сприйняття і згоди із законодавством держави, 
громадянином якої є особа, потрібно розуміти ще й здатність володіти 
потрібними якостями для використання “спонтанних правил”. Громадянська 
ідентифікація має проявлятися через “громадянськість”, як якісну ознаку 
громадянина, здатного визнавати, підтримувати, дотримуватися державних 
правових норм, виконувати обов’язки, але й уміти користуватися своїми 
правами в ім’я задоволення власних та суспільних потреб. При цьому постає 
питання про культуру громадянськості, яка забезпечує постійну й ефективну 
участь громадян у вирішенні загальносуспільних справ. Громадянин у 
такому випадку “спочатку служить суспільним інтересам з необхідності, а 
відтак уже здійснює свідомий вибір; на зміну розрахункові приходить 
інстинктивна спонука; і, достатньо напрацювавшись заради блага своїх 
громад, він врешті-решт набуває звичку їм служити”1. Тобто громадянська 
ідентифікація особи в демократичних суспільствах засновується на тому, що 
громадянин є тут найбільшою цінністю, задоволенню потреб якого 
підпорядковані законодавство й уряди, наділені політично-публічним 
характером влади.  

Для України визнання громадянства як домінантного світовідношення не 
є ще всезагальним. За різними соціологічними даними до 55% населення 
України вважають себе в першу чергу громадянами України, інші 
респонденти більшою мірою ототожнюють себе з регіоном, містом чи селом 
проживання, зі своїм етносом, з колишнім СРСР, з Європою чи світом 
загалом. Проте сприйняття України як своєї батьківщини за даними 
опитувань 2007 та 2005 років (Всеукраїнський моніторинг Інституту 
соціології НАН України), демонструє істотну позитивну динаміку. На 
запитання “Чи сприймаєте Ви Україну як свою Батьківщину?” (у 2007 і 
2005 рр. відповідно) відповіді були такі: “так” – 83,9% (76,3%), “ні” – 5,6% 
(6,4%), “не визначилися” – 7,8% (16,8%). Зрушення достатньо позитивні, 
вони засвідчують щонайменше актуалізацію у суспільній свідомості самого 
феномена Батьківщини і значне посилення ідентифікації населення України 
за цим показником як складової становлення сучасної української політичної 
нації. 

Спільна загальнонаціональна ідентичність громадян України може бути 
сформована лише на основі побудови розвинутого громадянського 
суспільства, яке б, з одного боку, забезпечило громадянам реальну участь в 
управлінні державою, з іншого – гарантувало економічні та соціальні права 

                                           
1 Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. – К.: 

ВПЦ “Київський університет”, 2002. – С. 376. 
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громадян, визначені Конституцією України. Згідно з даними різних 
соціологічних опитувань, переважна більшість опитаних засвідчують, що 
право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї не дотримується 
для майже 90% опитаних; на охорону здоров’я – понад 80%; на повагу 
гідності людини – до 80%; на працю та можливість цією працею заробляти 
на життя – до 80%; право на соціальний захист – до 80% тощо.  

Але найбільш важливим є те, що майнове розшарування в Україні – одне 
з найбільших серед європейських країн. За оцінками Світового банку, у 
2005 р. доходи 10% найбільш забезпеченого населення перевищували 
доходи 10% найменш забезпеченого більш ніж у 47 разів. 

Однак важливою тут є не стільки тенденція його зростання, починаючи з 
1991 р., скільки фіксація в суспільній свідомості тієї обставини, що усунення 
подальшої поляризації суспільства не розглядається елітами як 
першочергове політичне завдання, як питання національної безпеки 
держави. 

Отже, головною передумовою становлення громадянської спільноти в 
Україні, формування віри громадян у спільність мови, традицій, історії, 
території і загалом способу буття є вирішення соціально-економічних 
проблем, яке забезпечить переважній більшості населення країни 
цивілізовані умови існування.  

Прикладання зусиль держави на цьому напрямку суспільного розвитку 
можливе тільки за умови побудови соціально орієнтованої ринкової 
економіки. У цій випробуваній повоєнною практикою багатьох країн моделі 
суспільного розвитку неконтрольоване утворення доходів з дуже різкою їх 
диференціацією (як сьогодні в Україні) має бути вирівняне або виправлене 
частково за допомогою соціальних витрат держави, але здебільшого – 
шляхом податкової політики.  

Які ж ще першочергові проблеми національного будівництва можна 
виділити і у тій сфері, яка визначає її як “уявлювану спільноту” 
(Б. Андерсен)? Це насамперед формування українського національного 
історичного наративу, створення єдиного інформаційно-комунікативного та 
культурно-символічного простору, розвиток музейної справи, подолання 
негативних етнічних стереотипів та деяких радянських міфів. Так, у значної 
частини „східняків” існує негативний стереотип „західняка” і навпаки. 
„Мазепинець”, „петлюровець”, „махновець”, „бандерівець” постають у 
сприйнятті пересічного українця на підсвідомому рівні як свого роду 
„антиідеал” України, як живе втілення „поганої України” на відміну від 
ідеалу хорошої України – Малоросії, яка перебуває під повним політичним і 
духовним контролем Москви.  

З цієї точки зору багато міфів про Україну, історичні особливості її 
розвитку мають негативну модальність. Найпоширеніший із них – 
відмінність, яка розділяє Центрально-Західну і Південно-Східну частину 
України. При професійному аналізі неважко помітити, що цей міф має 
виключно політичний та соціально-економічний, а не глибший етнічний чи 
історичний характер. Природними причинами цього є зосередження на 
Сході та Півдні України основних корисних копалин держави та родючих 
чорноземів, і як, наслідок, концентрація виробничих, фінансових та 
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людських ресурсів. Економічними – переважаюче інвестування виробництв, 
які є конкурентоздатними на світовому ринку. Східна, з одного боку, і 
Центральна та Західна Україна, з іншого, в історичному сенсі відрізняються 
лише тим, що Центральна й Західна Україна становили "ядро" Київської 
Русі, а Східна Україна була колонізована відносно нещодавно. Однак і 
Східна Україна колонізована переважно вихідцями з тієї-таки насамперед 
Центральної, а також і з Західної України.  

Тому абсолютно не зайвим буде згадати, що приєднання Донбасу до 
України започаткувалося ще за часів Київської Русі. Крім того, задовго до 
Дж. Юза та Російської імперії, на початку XVI ст. на Донбасі виникають 
численні поселення українських козаків, згодом об'єднаних у Кальміуській 
паланці Війська Запорізького. Землі Запорозької Січі у ХVI–XVII ст. сягали 
на сході до самого Дону. Відомо, що один із січових куренів називався 
Донським. Сюди записувалися козаки, вихідці з-над Дону і Сіверського 
Дінця. У грамоті польського короля Стефана Баторія від 9 квітня 1582 р. 
східні межі запорозьких земель визнаються "з верхів’їв річки Орелі на 
верхів’я Кальміусу, а звідтіля на гирло ріки Дону". Це підтвердив і гетьман 
України Богдан Хмельницький універсалом від 15 січня 1656 р., де ці межі 
окреслено "від самарських земель через степ до самої річки Дону, де ще до 
гетьмана козацького Предслава Лянцкоронського козаки запорозькі свої 
зимівники мали".  

Серед важливих кроків, зроблених на шляху формування української 
“уявлюваної спільноти”, – зусилля Президента України про визнання 
Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом Українського народу, побудова 
мистецького Арсеналу, відбудова гетьманських столиць, формування єдиної 
Помісної православної церкви, популяризація української культури та 
розвиток української мови в російськомовних регіонах (Указ Президента 
України щодо Криму та Севастополя), ухвалення Кабінетом Міністрів 
України Стратегії сприяння формуванню громадянського суспільства тощо.  

Національне будівництво – процес, який має як об’єктивні, так і 
суб’єктивні складові. І якщо останні мають безпосередній вплив на 
формування національної самосвідомості й тому мають бути об’єктом 
виваженої етнополітики держави, то перші – враховуватися у визначенні її 
соціально-економічних пріоритетів. Нерозуміння цього взаємозв’язку було 
одним із чинників провалу проекту формування “радянської людини”. На 
відміну від європейських практик становлення націй як об’єктивного 
процесу, радянська влада запропонувала стратегію побудови нації, головним 
суб’єктом якої була держава, а не громадянське суспільство як реальний 
гарант прав і свобод людини й громадянина.  

Отже, в умовах поступу трансформаційних суспільств відбувається зміна 
моделі економічного, політичного, соціального розвитку. Від того, як 
сприйметься дана зміна моделі громадянами держави, яку участь вони 
візьмуть у запровадженні цих змін у життя, чи будуть зміни співзвучними з 
основними потребами людини і чи відповідатимуть вони духовно-
культурному рівню державної спільноти, залежить поступ і держави, й 
суспільства загалом.  
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Крисаченко В.С. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ:  
ОСНОВНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНО- 

ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
 
У статті досліджуються шляхи збереження ідентичності українського 

соціуму, механізми консолідації різних підсистем існуючої історичної 
системи, інтеграції вторинних впливів та їх наслідків у базову архетипову 
модель української історичної системи як феномену європейської цивілізації. 
Європейський вибір сучасної української держави розглядається як 
відповідний внутрішній інтеграційний механізм самоорганізації українського 
соціуму. 

 
Український соціум – планетна соціоприродна реальність, якій притаманні 

специфічні механізми самоорганізації та розвитку. Інакше кажучи, 
український соціум є системним утвором, що має стійкі структурні складові 
одиниці, між якими існують усталені функціональні зв'язки. 

Український соціум постає як культурно-господарська і духовно-
ціннісна окремішність певної групи людей на конкретній території. 
Специфічні господарсько-культурні типи діяльності визначили характер 
освоєння навколишнього природного середовища (тобто стратегію 
природокористування) і як наслідок – спільні архетипи мислення, поведінки й 
діяльності. Цінності буття соціуму зафіксовані у певних смислових та 
семантичних (мовних) системах. Неперервність існування цієї спільноти на 
даній території формує специфічний адаптивний тип людини, тобто спадково 
визначену норму реакції організму на чинники довкілля. 

Український соціум являє собою український етнос у широкому розумінні 
цього феномену. Тобто мова йде про сам народ у всьому багатстві його 
етнічних ознак (мова, культура, релігія, фольклор, звичаї та традиції), у 
сукупності з усім створеним ним матеріальним світом та діяльнісним 
ставленням до нього. У цьому контексті атрибутивними ознаками етносу як 
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соціуму постають найрізноманітніші ознаки, починаючи від сімейних, 
професійних, бізнесових та інших стосунків, і закінчуючи аграрною, 
транспортною, житловою та іншими інфраструктурами, політичними 
інститутами тощо, створеними членами цього соціуму задля задоволення 
власних потреб. 

Оптимальним для існування соціуму є його стабілізований системний 
стан. При цьому першочергового значення набувають механізми організації 
соціуму: внутрішні чи зовнішні. У першому випадку мова йде про органічні 
для даної системи механізми самоорганізації та розвитку, які підтримують 
стійкі функціональні зв'язки між структурними елементами системи. У 
другому – організаційну (регуляторну) функцію виконують зовнішні 
чинники, насамперед воля та примус сусідніх держав чи міжнародного 
об'єднання держав. Для України, на жаль, протягом багатьох століть 
переважання останнього було критичним: зовнішні сили розривали єдність 
соціуму, розчленовували на частини, спрямовували розвиток його потенціалу 
на свою користь і так руйнували його ідентичність. 

Чи не найголовнішим внутрішнім механізмом самоорганізації соціуму є 
держава, тобто така суспільна інституція, яку створюють члени соціуму для 
захисту власних прав та інтересів. Це – політичний аттрактор самоорганізації. 
В умовах бездержавності на передній план виходять духовно-ментальні 
чинники: мова, релігія, культура, територія. Вони підтримують цивілізаційну 
окремішність і визначеність саме цієї спільноти, саме на цій території. Проте 
навіть за умови діаспоризації етносу, тобто втрати власної території, 
організуючу функцію можуть виконати (і виконують) суто духовні первини – 
мова й релігія, що особливо виразно простежується, бодай, на історії 
єврейського чи вірменського етносів. І в діаспоризації вони створюють і 
реалізовують свої інтереси в своєрідних мікросоціумах – поселеннях, 
громадах, парафіях, бізнесових установах тощо. Те ж саме чинне і щодо 
українського етносу, який чимало своїх ідентифікаційних ознак та духовних 
цінностей зберіг саме завдяки діаспорним українським мікросоціумам. Це, до 
речі, поряд зі українським державним етносом, є іншою, глобальною за своїм 
поширенням, стороною буття українського соціуму як планетарного 
цивілізаційного феномену. 

Для побудови моделі розвитку українського соціуму важливо врахувати 
переваги базової політичної моделі сталого розвитку, а саме 
інвайронменалізму. 

Інвайронменталізм бере витоки з концепції географічного детермінізму, 
обгрунтованої Ф. Ратцелем, в основі якої лежить ідея, що людина – продукт 
земної поверхні, а етнос – продукт конкретного ландшафту (території). 
Інакше кажучи, людина у своїй морфологічній організації, поведінці, 
мисленні та світогляді несе ознаки прямого впливу того середовища, у якому 
протікало її еволюційне минуле. 

Для українського етносу питомим формотворчим довкіллям постає 
лісостеповий ландшафт помірної кліматичної смуги. Втрата цього 
середовища – вільна чи мимовільна – має негативні наслідки для гомеостазу 
організму, його активності, реалізації потенційних можливостей. Практичний 
наслідок: потреба у збереженні для повноцінного буття українського етносу 
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автентичного для нього природного довкілля. В цьому контексті однаково 
важливе значення має як органічна архітектура, тобто взаємоузгодженість 
створених людиною об'єктів з елементами природного оточення, так і 
охоронне забезпечення існування типових екосистем чи ландшафтів. На жаль, 
в обох сферах існують чималі проблеми досягнення оптимального для 
людини коефіцієнту людського розвитку. 

Основна проблема – невідповідність виконавчих механізмів вимогам 
національного та міжнародного екологічного права, відсутність ефективного 
контролю за притягненням до відповідальності порушників закону –
юридичних та фізичних осіб. Водночас Україна й донині не подолала 
ідеологеми посибілізму, яка лежить в основі практичної діяльності 
індустріального суспільства. Людина як активна субстанція постає 
користувачем і трансформатором довкілля у власних інтересах. Природа 
реагує на таке втручання відповідними змінами, які в переважній своїй 
більшості спрямовані проти самої людини. Таким чином, загальна стратегема 
природокористування постає базовою причиною демографічної, 
валеологічної та соціальної проблемності українського соціуму. 

Україна консолідується як системне ціле завдяки комунікативним 
можливостям. Цьому сприяють дві основні передумови: природна та 
соціальна. Природна складова грунтується на ландшафтно-екологічних 
особливостях території України. Це – ландшафти помірної смуги з базовими 
лісостеповими екосистемами за відсутності екстремальних природних 
перепон для спілкування. Природний чинник визначається також 
геополітичним становищем та продуктивними можливостями України. З 
одного боку, розвинена система меридіальних водних шляхів дає змогу 
включити Україну в пан’європейську систему торговельно-економічних, 
культурних, політичних, військових та інших взаємин, тобто в системні 
відносини. Водночас з іншого боку – входження України як країни в 
екосистему євроазійських степів, ксерофітних зокрема (тобто відкритих), 
практично робить її елементом бореального панойкуменного транспортного 
коридору. Україна як індустріальна держава досить повно використала свої 
природні особливості для створення штучної (створеної людиною) 
комунікативної мережі: автомобільної, залізничної, водної, морської, 
повітряної тощо. 

Згідно із сучасною методологічною парадигмою системного підходу1, 
нормальний збалансований соціум включає щонайменше чотири типологічні 
ряди систем: феноменологічні, каскадні, емерджентні, управлінські. 

Феноменологічні системи ґрунтуються на інформації про статистичні 
відносини чи зв'язки між елементами (тезауруси, статистичні звіти, карти, 
фотографії тощо). Власне кажучи, мова йде про феноменологічний образ 
реальності, зафіксований у вигляді певної множини (знакової, цифрової, 
графічної). Україна відчутно страждала від неповноти інформаційних систем, 
особливо в часи тоталітарного суспільства, коли навіть елементарні карти-

                                           
1 Див.: Chorley R.J., Kennedy B.A. Physical geograpfy: a systems approach. – London: Prentice-

Hall International, 1971. – 380 p. 
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схеми міст чи автомобільної мережі доріг подавалися суспільству в 
спотвореному вигляді. Що ж тоді казати щодо інформації про ресурси 
(людські та матеріальні), соціальну та промислову інфраструктуру тощо. 
Отже, нині мова йде про практично нове створення або виправлення множини 
інформаційних систем для розбудови ефективної політики планування 
розвитку соціуму. В таких системах внутрішній організатор (регулятор) 
відсутній; цю функцію виконує зовнішній чинник – людина (спільнота, 
включно з державою). 

Каскадні системи – суть вервечка систем (об'єктів), по якій речовина та 
енергія передаються одна від одної. Яскравим прикладом каскадних систем є 
т.зв. виробничі цикли, початок яких знаходиться, наприклад, у видобувних 
підприємствах (шахти, кар'єри, свердловини тощо), а закінчення – на 
літакобудівному заводі чи атомній станції. Для України, після ліквідації СРСР, 
переважна більшість каскадних систем була порушена, що спричинило 
дестабілізацію виробництва, пошук та створення нових каскадних систем. 
Слід мати на увазі, що нові каскадні системи виникають на основі 
принципово інших організаційних чинників – внутрішніх, тобто ринкових, 
що потребує пошуку різновекторних та багатофункціональних моделей 
включення окремих систем (об'єктів) в існуючу систему зв'язків. Таким 
чином, еволюція каскадних систем є своєрідним опредметненням 
геополітичних інтересів України в її політиці захисту національних інтересів 
у багатовекторному світі. Регуляторами в каскадних системах виступають 
внутрішні чинники, природа яких закорінена в людських інтересах. 

Емерджентні – це системи із постійним зворотним зв'язком. Вони 
характеризуються постійним функціональним зв'язком між входом і виходом 
із системи, коли вихідна інформація стає органічною складовою для 
наступної вхідної інформації. Отже, система постає практично повністю 
відкритою, а її регулятор – постійно володіє інформаційним ресурсом для 
вдосконалення системи. Певним чином системи із зворотним зв'язком подібні 
до каскадних систем, з тією, однак, різницею, що каскадні системи надто 
інерційні, й зворотний вплив результату на конструкцію системи надто 
опосередкований і тому тривкий у часі. Левову частку систем із зворотним 
зв'язком складають об'єкти середнього та малого бізнесу, рентабельність яких 
визначальним чином залежить від уміння реагувати на потреби ринку. До 
найменш ефективних належать бюрократичні системи, можливості яких 
використати реакцію суспільства на свої дії є мінімальними. 

Нарешті, окрему групу становлять управлінські системи, в яких 
самоорганізація здійснюється на основі впливу внутрішнього організаційного 
чинника: зміна в системі одразу стає індуктором для регулятора. Такими 
системами, наприклад, є суспільні акції, які залежать водночас і від волі 
громади і від харизми керівника; так само визначальною є роль 
легітимізованих посередників в ігрових видах спорту, освітньому процесі, 
військових структурах, власне, управлінських установах тощо. Як відомо, 
однак, у таких системах особливого значення набуває суб'єктивний чинник – 
особисті якості та воля керівника. В умовах легітимації суб'єктивного 
чинника на всіх ієрархічних рівнях влади інтерференція особистісного начала 
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на стан системи може набувати або креативного, або загрозливого 
деструктивного впливу. 

Для розуміння сутності соціуму надзвичайно важливим є використання 
евристичного потенціалу теорії "змінних (емерджентних) систем”1. В 
даному разі мова йде не просто про відкриті системи із зворотним зв'язком, 
про ті з них, у яких відповідь на вплив (зміна системи) знаходиться під 
контролем. У такому випадку регулятор (організатор) системи забезпечує її 
гомеостаз і онтогенез. Прикладів таких систем – велика кількість, починаючи 
від агроценозів, тобто штучних фітосистем, і закінчуючи мегаполісами. І 
вирощування певної культури, і зростання міста потребують повсякчасного 
врахування стану системи, ефекту кумулятивного наростання змін і, 
відповідно, забезпечення ідентичності системи на кожному з етапів її 
розвитку. І, навпаки, нереагування на відповіді системи загрожує 
катастрофічними наслідками. 

Чи не найпоказовішим і водночас найтрагічнішим прикладом останнього є 
катастрофа на Чорнобильській АЕС, коли спричинений вплив викликав такі 
наслідки, ліквідація яких в існуючій системі управління реактором не були 
передбачені. У соціальній сфері суспільні виклики владі станом здоров'я, 
рівнем дитячої смертності, достатком тощо не часто знаходять адекватні 
відповіді з боку влади. А це означає, що існуюча модель суспільної 
організації є асиметричною і потребує коригування у бік посилення 
мобільності та ефективності відповіді її регулятора (тобто різних гілок 
влади). Так само сумними є проблеми розвитку сільських поселень: у 
тоталітарні часи практично були ліквідовані внутрішні організатори села – 
самодіяльність і майнові відносини його мешканців. Відповідні біфуркаційні 
зміни не вдалося подолати й до цього часу. 

Соціум, безперечно, має включити в стратегію свого розвитку категорію 
"час". Ми можемо виходити з того, що соціальні, політичні, економічні та 
інші взаємини є категоріями позапросторовими і позачасовими. Але 
реальність штовхає нас до іншого висновку: всі наші відносини будуються на 
конкретних просторово-часових ситуаціях. Таким чином, постає проблема 
поєднання інваріантних рис соціуму, які визначають його ідентичність, і тих 
ситуативних станів і рішень, які дають можливість зберегти його 
варіативність. Метафізичне і практичне начала, отже, мають бути 
взаємопоєднані і взаємоузгоджені. Соціум завдяки цьому має змогу існувати 
в просторі й часі, і відтворюватися саме як такий, саме як соціум: "в – собі – і 
– для себе" і "в – собі – і – для світу". Час у цьому контексті постає мірилом 
здатності соціуму, на основі власної ідентичності, акумулювати позитивний 
досвід людства для власного поступу. 

Українському соціуму притаманна складна і водночас недостатньо 
диференційована соціальна структура, що є істотним чинником 
нерівноважності його стану. 

Як відомо, в часи входження України до складу СРСР влада намагалася 
реалізувати класову модель організації суспільства. Історичний матеріалізм, 

                                           
1 Див. напр.: Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974. 
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обґрунтований у марксистській доктрині, визнавав об'єктивність існування 
класів і виділяв їх як базисні соціально-економічні чинники суспільства. В 
кожній соціально-економічній формації, за К. Марксом, існує панівний клас, 
який володіє засобами виробництва (включно з природними ресурсами), 
здійснює над ними контроль і, таким чином, досягає влади над усім 
суспільством. За такою логікою, в СРСР (а, отже, і в Україні) панівним 
проголошувався робітничий клас, у союзі з яким було селянство, а люди 
розумової праці (інтелігенція) сприймалися, по суті, як їх утриманці 
(прошарок). Звісно, ця модель соціуму практично повністю виводила поза 
межі аналізу інші соціальні структури, які фактично повністю володіли 
засобами виробництва і виробниками – органи управління, контролю і влади, 
які й становили ядро тоталітарної держави. Саме у протиборстві з такою 
панівною ідеологією і структурою соціуму Україна відстоювала свою 
незалежність. 

Тим часом реальний соціум (навіть у тоталітарному суспільстві) має 
набагато складнішу структуру, в зв'язку з чим наукова соціологія прийшла до 
переваги не класової, а стратової моделі соціуму. Страти – одиниці поділу 
суспільства на основі певних критеріїв, які є спільними для певної групи 
людей і суттєво визначають їхню життєдіяльність. Критерії виділення страт 
можуть мати економічну, майнову, владну, політичну, релігійну, 
демографічну, расову та іншу основу. 

У сучасній соціології найбільш адекватною щодо реального соціуму, а 
тому досить прагматичною є підхід, розроблений у концепції Д. Голдторпа та 
Р. Еріксона1. Дослідники обрали базовим критерієм стратифікації 
синтетичний показник: відношення власності, оплата праці, ступінь 
автономності й можливість просування на службі (сфера діяльності); перші 
дві ознаки відображають класичну опозицію власника і працівника, остання –
соціальний статус у суспільстві. 

Згідно із запропонованим підходом було виділено наступні соціальні 
страти: 

1.а. Професіонали, керівники, інтелігенція найвищого рівня. 
1.в. Великі роботодавці: промисловці, підприємці, землевласники. 
2. Професіонали, керівники, інтелігенція середнього рівня. 
3.а. Напівпрофесіонали, старші працівники офісів, торгівлі, сфери 
обслуговування. 
3.в. Працівники офісів, торгівлі, сфери обслуговування нижнього рівня. 
4.а. Дрібні роботодавці в промисловості, сфері послуг. 
4.в. Дрібні роботодавці в сільському господарстві. 
4.с. Самодіяльні працівники в промисловості, сфері послуг. 
4.d. Самодіяльні працівники в сільському господарстві. 
5. Техніки, старші робітники (бригадири та ін.). 
6. Кваліфіковані робітники в промисловості. 

7.а. Некваліфіковані працівники в промисловості. 

                                           
1 Див.: Терещенко О.В., Сивуха С.В. Социальная стратификация // Всемирная энциклопедия: 

Философия. – М.: ACT, 2001. – С. 980. 
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7.в. Сільськогосподарські робітники. 
Український соціум перебуває нині в перехідному стані. Досить виразно 

простежується отримана від СРСР класова структура суспільства: робітники, 
селяни та інтелігенція. Особливо це відчутно на фінансовому рівні: заробітна 
плата в промисловості фактично постає мірилом, до якого бажано 
"підтягнути" зарплатню селян, учителів, медиків, науковців, працівників 
культури тощо. Як і за часів СРСР, ці верстви суспільства практично не 
мають прав власності на засоби виробництва. Значною мірою ці прошарки 
суспільства стали люмпенізованими та маргіналізованими, втратили 
можливість і бажання (особливо люди інтелектуальної праці) займатися 
висококваліфікованою працею. По суті справи, зберігається явище 
відчуження виробника від засобів виробництва. Недосконала фіскальна 
політика держави штовхає виробника в сферу тіньової економіки. Прикметно 
також, що саме представники колишніх класів нерідко живуть за межею 
бідності: соціальні гарантії держави (мінімальна зарплатня чи пенсія) 
недостатні для забезпечення прожиткового мінімуму. 

Очевидно, що необхідні більш рішучі заходи держави по реструктуризації 
відповідних сфер діяльності, перекваліфікації представників низки професій 
(насамперед в екстенсивних галузях виробництва), реальної участі громадян 
як у розподілі державної власності на основі сертифікаційного права. Загалом 
домінантні класові структури колишньої соціалістичної держави досить 
виразно корелюють з прошарками 5-7 стратової класифікації суспільства, 
тобто страт робітників та селян. 

Водночас ринкові процеси в Україні викликали до життя суспільні групи 
активного населення, які можна вважати своєрідними аналогами страт 1-4 
країн з розвиненою ринковою економікою. Ці страти ще слабко 
диференційовані, досить аморфні, належність до них нерідко суспільно 
прихована, тобто нелегітимізована (наприклад, офіційний статус людини – 
безробітний, а насправді вона є тіньовим олігархом чи менеджером), тобто є 
своєрідними протостратами. При цьому досить часто є приклади 
використання адміністративного або фінансового впливу для легітимізації 
певної особи в страті, сутнісним ознакам якої він не відповідає. Зокрема, 
нерідко трапляються випадки, коли представник страти 1в набуває 
формальних ознак страти 1а (наприклад, олігарх стає міністром або 
академіком) і, навпаки, представник 1а легітимізується як член страти 1в 
(використання владних повноважень для особистого збагачення шляхом 
корупції, приватизації стратегічних об'єктів, фінансових махінацій тощо). 
Саме в таких випадках і розмиваються межі між стратами, а їх об'єктивна 
критеризація є досить проблемною. 

На разі існують підстави вважати, що: 
В Україні сформувалася верства політичної, владної та 

інтелектуальної еліти найвищого рівня, хоча перші два складники 
поставали з особливими труднощами. Легітимна передача влади залишила в 
активному суспільному житті колишніх президентів та прем'єр-міністрів 
країни, міністрів та партійних лідерів, керівників стратегічних об'єктів та 
громадських організацій тощо; міжнародне визнання має українська наукова 
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та творча еліта. Особистісний потенціал цих страт – одне з головних надбань 
України в межах колишнього СРСР (страта 1а). 

Так само реальністю сьогоднішнього життя є існування когорти великих 
роботодавців, тобто промисловців та підприємців. Практично в усіх 
базових галузях промисловості (металургійній, нафтохімічній, авіа- та 
автомобілебудівній, транспортній, харчовій тощо) є власні олігархічні групи 
власників з досить значним акціонерним капіталом; з'явилося чимало 
підприємців високого рівня в житловому та транспортному будівництві, авто- 
та авіаперевезеннях, енергетиці тощо. Значно менше налічується великих 
землевласників, що пов'язано насамперед з незавершеністю земельної 
реформи та складністю утвердження ринкових відносин щодо землі як об'єкта 
власності та товару. Неминучим, хоча й не дуже приємним для українського 
соціуму є те, що значна частина цієї частини роботодавців є громадянами 
інших країн, а тому, природно, не входить до української бізнесової еліти. 
Нерідко також в органів криміналістики та громадськості виникають 
справедливі сумніви щодо законності надбання великого капіталу: чи не 
найпоказовіший приклад – приватизація в 2004 р. металургійного гіганта 
"Криворіжсталь". Зрозуміло, що існує потреба в нових підходах до 
розв'язання проблеми легітимації багатьох членів цієї спільноти (страта 1в). 

В Україні активно формується верства управлінців, менеджерів, 
керівників та інтелігенції середнього рівня. В державному управлінні – це 
службовці 2–3-ї категорій, у промисловості – керівники установ та 
підприємств регіонального та спеціалізованого рівнів, в освіті та науці – 
професори і доценти, доктори і кандидати наук, у силових структурах – 
офіцерство, у творчих діяннях – самодостатні творчі особистості з суспільним 
та матеріальним визнанням їхніх здобутків тощо. У "прошарку" інтелігенції 
за часів СРСР ця суспільна група була також досить численна, особливо у 
сфері науки, освіти, красного письменства, в архітектурі та мистецтві; 
практично з "нуля" в незалежній Україні почала формуватися та її частина, 
яка займається ринковими відносинами та управлінням. Саме з цим пов'язані 
й значні економічні втрати на початкових етапах трансформації суспільства і 
чималі здобутки в останні роки, коли низка цілих галузей стала 
конкурентоспроможною навіть на європейському рівні (металургійна та 
коксохімічна промисловість, військово-промисловий комплекс, виробництво 
алкогольних, кондитерських та тютюнових виробів тощо. Традиційно високу 
ринкову ціну за кордоном мають українські науковці та спеціалісти, що для 
самої України обертається відтоком за її межі вітчизняних "умів" (страта 2). 

Швидкими темпами нарощує свою потужність та професіоналізм 
спільнота старших працівників управління, офісів, установ та закладів 
торгівлі, сфери обслуговування. Помітно, особливо у великих містах, як 
розвивається мережа великих супермаркетів, мережа готелів, система 
обслуговування автомобілів, служби послуг, туристична сфера. В галузі 
управління, виробництва та бізнесу – це відповідальні працівники, які мають 
адекватно виконувати поставлені завдання по реалізації тактичних проблем 
розвитку конкретної організації (об'єкта), вносити раціональні пропозиції та 
аналітичні доробки по покращенню його роботи. Представників цієї верстви 
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також охоче беруть на роботу за кордоном; особливо це стосується 
програмістів, хіміків, біологів тощо (страта 3а). 

Схожа ситуація спостерігається і в іншому підрозділі третьої верстви – 
спільноті працівників нижнього рівня в офісах, сфері обслуговування, 
виробництві, освіті, науці тощо. Це, як правило, висококваліфіковані 
спеціалісти, на яких покладено безпосередні виконавчі функції – лікування, 
шкільна освіта, програмування, макетування, редагування, обслуговування 
доменної печі, менеджмент тощо. Для таких працівників, крім суто 
професійних якостей, вельми важливою є виконавча дисципліна, саме від якої 
залежить ритміка й ефективність функціонування структури загалом (страта 
3в). 

Одна з найчисельніших за кількістю і найважливіших для розвитку 
динамічної ринкової економіки – четверта соціальна страта. В Україні 
їхня діяльність помітна в найрізноманітніших сферах і є важливою ланкою 
зайнятості активних членів суспільства. Власники станцій технічного 
обслуговування, керівники селянських спілок (колишніх колгоспів), харчових 
цехів, пекарень, перукарень, салонів краси, аптек, ресторанів, магазинів, 
майстерень та інших подібних закладів залучають до найманої праці від 
декількох до кількох десятків працівників. Окремі підрозділи цієї категорії 
людей становлять окремі самодіяльні працівники, які мають власний 
індивідуальний або сімейний бізнес – фермери, ремісники, кравці, шевці, 
взуттярі, пекарі, ремонтники, електрики, експерти, нотаріуси, адвокати, 
репетитори, перевізники, майстри, ринкові оператори тощо. Результат 
досягається за рахунок особистої праці та власного або кредитного капіталу. 
У цьому випадку виробник (працівник) і власник співпадають в одній особі. 
На жаль, добре знані труднощі в діяльності цієї сфери пов'язані як з 
недосконалою податковою політикою та іншими законодавчими актами, так і 
засиллям кримінальних елементів над дрібними роботодавцями та 
індивідуальними виробниками (працівниками) (страта 4). 

Самостійною і досить важливою економічно є безпосередня виконавча 
кваліфікована спільнота: групові координатори (бригадири, майстри, 
техніки, ланкові, завідувачі дрібними установами тощо) та, власне, 
кваліфіковані робітники в промисловості. Сюди ж тісно долучаються й 
некваліфіковані робітники в промисловості та сільському господарстві. Саме 
представники цих страт становлять абсолютну більшість трудової еміграції з 
України як легальної, так і нелегальної, яка, за експертними оцінками, 
становить майже 7 млн осіб (страти 5-7). 

Класова і стратиграфічна градації суспільства має ще один важливий 
перетин, а саме: середній клас, який вважають становим хребтом сучасного 
суспільства, у стратиграфічній класифікації відповідає стратам №№ 2-4. В 
цьому контексті цілком виправданим є твердження (О.Власюк, Е.Лібанова, 
М.Михальченко тощо), що в Україні вже виразно простежуються основні 
обриси середнього класу. Це – чи не найпереконливіше свідчення еволюції 
українського суспільства в напрямі утвердження демократичних і 
водночас ринкових цінностей, тобто цінностей відкритого (К. Поппер) 
суспільства. 
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Особливу тривогу викликає не лише фізичне (демографічне відтворення 
українського соціуму), а й ціннісне на рівні певних соціальних страт. Чи не 
найпроблемнішим (і найпоказовішим) у цьому відношенні є таке соціальне 
явище як бездомні діти. За офіційними даними (інформація Міністерства 
юстиції) у 2003 р. було зареєстровано майже 33 тис. бездомних 
неповнолітніх. Додаймо до цього, згідно з офіційними даними МВС, ще 42 
тис. бомжів. Отримуємо, таким чином, величезну спільноту в 75 тис. осіб, яка 
живе за власними законами і відтворює власні цінності. Реально ж, за оцінкою 
експертів, ця спільнота набагато численніша. 

У постійних пошуках засобів для існування (їжі, одягу, житла) ця група 
громадян спеціалізується на жебрацтві, крадіжках, дрібному рекеті та 
вимаганні. Жебрацтво нагадує своєрідні "професійні цехи", у кожному з яких 
є свої "старійшини" (кримінальні авторитети), які організовують цей вид 
діяльності, добирають для неї виконавців, розподіляють території і, 
відповідно, привласнюють собі практично весь прибуток (милостиню). До 
цієї ж категорії спільнот відносяться і т.зв. "професійні сім'ї", коли одинокий 
бомж підбирає з неохоплених організованими групами двох-трьох 
безпритульних дітей і змушує їх жебракувати. Безпритульні підлітки нерідко 
займаються дрібними крадіжками, здирництвом, грабунками чи 
проституцією, також, зрозуміло, під зверхництвом кримінальних наставників. 
Для останніх особливо привабливими виконавцями є діти 10 – 14 років, які 
через свій вік не підпадають за злочин згідно з дією кримінального 
законодавства. Додаймо до цього ще антисанітарію, наркоманію, 
проституцію, відсутність освіти тощо, і можна зробити цілком певний 
висновок про те, яких дорослих громадян Україна отримає з таких 
безпритульних дітей, з якими цінностями вони увійдуть у соціум. Це також 
надзвичайно потужний негативний біфуркаційний атрактор, руйнівний для 
всієї системи. 

Переважна більшість бездомних дітей опиняються на вулиці з інтернатів, 
куди вони потрапляють через проблеми в сім'ї або через її відсутність. 
Повернути дітей назад – у сім'ї чи інтернат за існуючої системи соціальної 
політики в цій сфері зовсім нелегко. Такими людьми опікується міліція, яка 
може затримувати їх для з'ясування особи не більше ніж на 30 днів. Сама 
мережа приймальників-розподільників фінансується з місцевих бюджетів, а 
тому є й недостатньою, й малоефективною. 1, як правило, "клієнти" таких 
установ через місяць знову опиняються на вулиці. 

У контексті інтересів усього соціуму бездомність – це не тільки втрачені 
чи загублені людські долі. Для українського соціуму властива своя специфічна 
система відносин як психічного явища. Витоки їх заглиблені в історичну 
минувшину, особливо в часи вимушеного розколу та розбрату в суспільстві. 
Мова йде саме про психологічні оцінки, установки, точки зору, застереження, 
орієнтації, тобто певні системи одиничних образів (гештальт-смисли), які 
визначають сприйняття й оцінку індивідами один одного в системі 
комунікативних та ціннісних взаємин. Сама визначеність та усталеність 
систем особистісного ставлення до інших членів соціуму істотно залежить від 
загальних ціннісних орієнтацій суспільства на конкретному етапі його 
розвитку. Наприклад, в умовах української бездержавності і, отже, панування 
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зовнішніх системних орієнтацій, владні структури охоче насаджували і 
підтримували такі гештальт-установки як малоросійство, меншовартість, 
зневіра у власних силах та недовіра до ближнього світу, покора 
завойовникові тощо, що істотно полегшувало маніпулювання суспільною 
свідомістю та управлінням українським соціумом. Натомість у часи 
національно-визвольних рухів та утвердження українського етносу як 
державної нації пріоритетними постають психологічні установки на єднання, 
віру у власні сили, національну самобутність та ідентичність, що створює 
кумулятивний синергетичний ефект посилення системності й цілісності 
українського соціуму, утвердження його як цивілізаційного феномену. Для 
сучасної України, таким чином, досить гострою й надалі залишається 
проблема подолання психологічних образів українця, нав'язаних зовнішніми 
організаторами та максимального утвердження питомих чинників довіри й 
пошуку взаєморозуміння, співпраці і взаємодопомоги в суспільстві. У цьому 
контексті вельми показовою є думка У. Черчілля щодо причин відсутності 
антисемітизму в Англії: це має місце тому, вважав мудрець, що ми не 
вважаємо євреїв розумнішими від нас. Тобто мова йде про самодостатність 
обох націй, кожна з яких сама творить свою долю спільними етнічними 
зусиллями. До речі, на парламентських виборах у Таїланді на початку лютого 
2005 р. перемогу отримала партія з промовистою назвою: "Тайці люблять 
тайців". 

Утвердження соціуму як цілісної системи істотно залежить від таких 
феноменів як соціальне освоєння та соціальний дискурс. 

Соціальне освоєння постає як перехід універсального в індивідуальне, 
загального в одиничне, спільного в особистісне. Кожен член суспільства 
постійно перебуває в процесі соціалізації, що характеризується двома 
основними векторами: з одного боку, відбувається сприйняття певної частини 
соціального знання, цінностей і реальностей, внаслідок чого окремий індивід 
стає носієм відповідних феноменів, тобто навколишній соціальний світ 
опредмечується в індивіді, формуючи його особистість, з іншого – кожен 
конкретний індивід стає фрагментом, членом, творцем певної соціальної 
реальності і як її складова частина, і як учасник її творення та відтворення. У 
цьому контексті, безумовно, важливим є та повнота, з якою соціум відтворює 
себе в індивіді, так само як і те, з якими ціннісними й діяльнісними 
установками та орієнтирами включається такий індивід у певний соціум. 

Соціальний дискурс передбачає легітимацію соціальних явищ, пошук і 
досягнення суспільної злагоди чи принаймні консенсусу або взаємної 
терпимості. Соціальний дискурс може досягатися на різних ієрархічних 
рівнях та типологічних системних рядах українського соціуму. Соціальний 
дискурс ґрунтується на соціальному освоєнні соціуму індивідом, і його 
успішність (неуспішність) визначається мірою самого відтворення соціумом 
певної ідентичності. 

В ієрархічній площині критеріальність залежить від рівня системності 
об'єктів соціуму: на загальнонаціональному рівні головними учасниками 
дискурсу є держава й суспільство. В структурі першого з учасників 
першочергового значення набуває взаємодія різних гілок влади, для другого 
важливим є діалог між політичними партіями, громадськими організаціями та 
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іншими структурами громадянського суспільства. На інших соціальних 
стратах (верствах) дискурс залежить від волі й позиції основних діючих 
суб'єктів відповідних систем: наймач – працівник, покупець – продавець, 
чоловік – дружина, вчитель – учень, українець – татарин, городянин – 
селянин тощо. 

Соціальний дискурс виступає, таким чином, важливою складовою 
механізму самоорганізації соціуму, підтримання його як системи в стійкому 
рівноважному стані. Зазначимо також, що самоорганізаційне значення 
соціального дискурсу для всього соціуму нерівноцінне: суперечності на 
вищих ієрархічних рівнях чи базових соціальних стратах викликають у 
соціумі набагато значніші внутрішні збурення, ніж дисгармонія в локальних 
об'єктах соціуму. 

Соціальне освоєння та соціальний дискурс відбувається в процесі соціальної 
взаємодії між суб'єктами соціуму. Це – процес прямого чи опосередкованого 
впливу суб'єктів один на одного, в процесі якого вони можуть виконувати різні 
рольові функції: суб'єкта впливу, тобто активного діючого начала, об'єкта впливу 
– елемента соціуму, на який спрямовується вплив; у випадках діалогічності 
взаємодії мова йде про суб'єкт-суб'єктні відносини. Соціальна взаємодія 
передбачає інтегрованість діяльності, її взаємоузгодження та консолідацію, 
спільну участь суб'єктів взаємодії в опредмеченні намірів і, таким чином, 
створенні стійких функціональних зв'язків та створення людиновимірної 
реальності. Мета при цьому досягається шляхом реалізації динамічної 
багатовимірної системної моделі соціуму на основі суспільної солідарності та 
громадянської злагоди, а сама єдність соціуму забезпечується мережею 
інтерсуб'єктивних ціннісних зв'язків. 

Український соціум є історичною соціальною системою (термін 
І. Валлерстайна) в структурі європейської цивілізації, яка, у свою чергу, являє 
собою також історичну систему, щоправда вищого ієрархічного рівня. 
Історична система має бути інтегрованою мережею економічних, політичних 
і культурних процесів, що утримують систему в цілісності, роблять її 
холістичним об'єктом1. Україна як історична система, повністю або частково, 
зазнавала також впливу неєвропейських історичних систем, насамперед 
східної (азійської) та південної (мусульманської). Цими обставинами не в 
останню чергу пояснюється сучасний регіоналізм як відбиток впливу різних 
цивілізаційних історичних систем. Для українського соціуму в цьому 
контексті важливо для збереження власної ідентичності знайти ефективні 
механізми спочатку консолідації різних підсистем існуючої історичної 
системи з перспективою інтеграції вторинних впливів та їх наслідків у базову 
архетипову модель української історичної системи як феномену європейської 
цивілізації. Європейський вибір сучасної української держави якраз і може 
розглядатися як відповідний внутрішній інтеграційний механізм 
самоорганізації українського соціуму. 

 
 

                                           
1 Wallerstein I. Historical Systems as Complex Systems // European Jeurnal of Operational 

Research. – 1987. – Vоl. XXX. – № 2. – P. 203-207. 
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Далі наступив застій із його абстрактними гаслами “усе для блага 
людини”, з одного боку, а з іншого боку – із ствердженням бюрократичного і 
технократичного централізму в мисленні, політиці та реальному житті. Тут 
економіка не заощаджувала абсолютно ні на чому, за винятком людини. 
Ініціатори перебудови, що прийшли під прапорами захисту людини праці, 
крім цих прапорів, нічого не принесли людині в соціально-економічному 
плані. Нове ринкове гасло, що змінило старе, не тільки не призвело до 
позитивних зсувів у вирішенні проблеми людини, а й здається надовго 
відсунуло її в майбутнє, політичними методами простимулювавши соціальні 
експерименти над людьми. За роки незалежності України, неначебто за 
старими традиціями, конституційні принципи, які регулюють соціальні 
відносини, також не стали належною мірою реальністю. 

Таким чином, в ієрархії цінностей за людиною, в тому числі й на теренах 
України, дотепер міцно закріплене місце універсального засобу суспільно-
політичних трансформацій, за соціальною сферою – апробований 
“залишковий” принцип. Все це призводить до невтішного висновку, що в 
політиці людина завжди буде перебувати під загрозою використання як 
засобу реалізації інтересів певних груп, що знаходяться при владі. 

Зрозуміло, так тривати довго не могло. Першою ознакою просування 
вперед є факт визнання первинності, верховенства прав людини, в чому 
Конституція України є чи не найпрогресивнішою на пострадянському 
просторі. Другий крок – за політичною практикою, над якою допоки ще 
домінують бюрократичні стереотипи, матеріальні негаразди більшості 
суспільства, напруга в соціальних відносинах, брутальні політичні 
прорахунки, економічна безграмотність, моральна і культурна ерозія частини 
бюрократичного корпусу. Ці речі абсолютно нестерпні для соціальних 
відносин суспільства, розвиненість яких є показником суверенітету людини, 
її свободи і незалежності. Тільки за цим ідуть політична свобода і свобода 
совісті, право на працю і духовну розкутість. 

Теоретична орієнтація на пріоритет соціальної сфери, на підвищення 
добробуту людини вже сама по собі має визначене практичне значення. По-
перше, тому що вона, стаючи відбитком суспільної і державної потреби в 
повноцінній людині, служить мірою готовності соціуму до сприйняття 
гуманістичних, демократичних і моральних норм. По-друге, тому що вона 
сприяє ствердженню буквального розуміння соціального у громадській думці 
та дійсності як споконвічно і суто людського, не тотожного суспільному.  

Проте така орієнтація щораз буде обертатися черговим ідеологічним 
міфом, якщо держава не готова, а точніше, не підводиться громадськими 
інститутами до об'єктивної необхідності “роботи” на людину, до створення 
для цього надійних політико-економічних механізмів саморегуляції та 
саморозвитку. Тобто соціальне й складає ту головну силу, що інтегрує 
суспільство.  

Соціальне – життєво важливе, першочергове, саме нагальне для 
ствердження гідного людського буття, його історично незмінний атрибут або, 
інакше кажучи, живильне середовище. Соціальний прогрес суспільства 
складає стрижень суспільного прогресу та розвитку держави і бачиться як 
прогрес людини внаслідок динамічного поліпшення безпосередніх умов її 
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життєдіяльності. Соціальна сфера, сфера соціальних відносин – це сфера 
вираження і реалізації людської сутності. 

“Соціальна сфера”, “соціальні відносини”, “соціальна політика”, 
“соціальний захист”, “соціальна структура” і багато інших, похідних від 
соціального, – саме ті поняття, що адекватно відбивають генеральний напрям 
і головні цілі суспільного розвитку незалежно від конкретно-історичного 
стану того або іншого соціуму чи держави. Соціальне, взяте у взаємозв'язку з 
будь-якою якістю людини або з будь-яким суспільним явищем, означає саме 
головне і для життя окремої людини, і для вибору цивілізованих і 
демократичних форм суспільного розвитку – соціальне самопочуття людей, 
соціальна справедливість, соціальні стабільність і здоров'я суспільства, 
соціальний захист і гарантії розвитку людини. 

Однак, що  є конче актуальним зараз саме для України, дуже часто 
особливостями конкретно-історичного стану суспільства (у нашому випадку 
– перехідного) виправдувалися дефіцит економічного і політичного 
мислення, технократизм і бюрократизм у діях суб'єктів управління 
суспільством, їхні некомпетентність або впевненість у праві на остаточну 
істину. Це миттєво відбивалося в громадській думці, яка починала оперувати 
поняттями соціальної напруженості, соціального вибуху, соціального 
протистояння або конфлікту тощо. Як правило, послідовність їх появи дуже 
точно фіксує сутність і хронологію суспільних перерв, обумовлених 
деградацією соціальної сфери, а також те, що соціальне в даному суспільстві 
не отримало статусу, що відповідає своєму дійсному значенню для кожної 
людини, і не стало пріоритетом державної політики. 

Проте навряд чи всю провину за це можна віднести на рахунок 
управлінських і, зокрема, владних структур, оскільки навіть вони, 
незважаючи на своє привілейоване становище, не мають абсолютної свободи 
дій. Так, вони можуть висунути високу ідею і підпорядкувати їй 
життєдіяльність мас на якомусь етапі, по завершенню котрого неминуче 
наступає протистояння. Так, вони несуть свою частку відповідальності за 
неповагу до особистості, до гідності людини, до її невід'ємних соціальних 
прав. І все ж тут є ще якась причина, що інтуїтивно уловив відомий 
письменник-гуманіст Сент-Екзюпері: “...Хоч людське життя і дорожче над 
усе, але ми завжди поводимося так, немов у світі існує щось ще більш цінне, 
ніж людське життя...”1 

Людина і держава, індивідуальне та колективне, являють собою єдність 
лише в теорії, але альтернативу в об'єктивній реальності. Вони протистоять 
один одному у повсякденному житті. 

Вочевидь, у діяльності суспільства пріоритетною цінністю виступає 
людина. У дії об'єктивної історичної закономірності (необхідності) 
пріоритету набуває “рух мас”, тобто суспільство, держава та їх розвиток.   

Що стосується ідентифікації людини з суспільством та державою, то такі 
можливості мають свої межі. Рішення проблеми людини шляхом вольової 
руйнації цих меж із наступними спробами повного подолання зазначеної 

                                           
1 Сент-Экзюпери А. Ночной полет // Избранное. – Кишинев, 1976. – С. 40. 
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антитези небезпечно тим, що ідентифікація людини з суспільством та 
державою, її розчинення в масі людей не є остаточним результатом у 
ланцюзі. За цим неминуче відбувається своєрідний зворотний процес – маса 
персоніфікує себе в окремій особистості, а людина бачить себе тільки в масі. 

Початок розумного рішення проблеми людини, ще й зі спадщиною під 
назвою сталінізм, можливо лише тоді, коли це буде продиктовано дією 
об'єктивної історичної закономірності, необхідністю історичного розвитку. А 
історична закономірність, у свою чергу, не продиктує це, допоки сама не буде 
повною мірою усвідомлена й використана у діяльності людини й суспільства.  

Саме тут найбільшою мірою розкривається роль соціальної сфери як 
джерела суверенної життєдіяльності людини й як засобу розкриття 
об'єктивної необхідності суспільства в соціальному прогресі. Саме за сферою 
соціального варто визнати спроможність забезпечувати людині в суспільстві 
єдино гідне для неї центральне місце справжньої міри “усіх речей”, а 
суспільству – гідне місце в житті конкретної людини й у світовому 
співтоваристві. 

Однак ця теоретична конструкція надзвичайно вразлива в повсякденному 
житті людини. Адже в цьому житті найменші дефекти соціальної сфери 
одразу ж виражаються в підміні людського виміру суспільного прогресу 
виміром речовим. Іншими словами, “людина – міра всіх речей” залишається 
декларацією. Чинним стає нав'язливий принцип “річ – міра усіх людей”. 

Зараз не можна не бачити, що історичний розвиток посттоталітарного 
транзитивного суспільства і вплив отриманої, винятково суперечливої 
спадщини призвели в сучасних умовах до загостреної потреби у 
прискореному розвитку соціальної сфери і соціальних відносин. Цей розвиток 
відштовхується від тієї простої обставини, що об'єктивна неможливість 
вичерпного урахування і задоволення суспільством інтересів і потреб усіх 
своїх членів має компенсуватися настільки розвинутою соціальною сферою, 
щоб кожна працездатна людина змогла зробити це цілком самостійно. 

У результаті ця проблема з боку конкретної людини постає як задоволення 
нею своїх  інтересів і потреб. Вона ж, але з боку всього суспільства, полягає у 
всемірному збагаченні соціальної сфери. У підсумку міра суверенності 
людини визначається розвиненістю соціальної сфери суспільства, від якої 
залежить реалізація результатів її основної економічної діяльності і котрій 
(соціальній сфері) ця обставина надає життєстверджуючий характер. 
Порушення цієї залежності, будь-яке насильство над нею рівнозначні 
перетворенню економічної діяльності в самоціль під прикриттям суспільного 
інтересу або суспільної необхідності. Це, у свою чергу, втілюється предметно 
у здійсненні грандіозних, але цілком безглуздих з точки зору інтересів 
людини і суспільства проектів. Тут є важливим головний результат, що 
полягає навіть не у непотрібності, а в тому, що подібний економічний 
абсолютизм, підминаючи під себе соціальну сферу, відкидає на узбіччя 
суспільного прогресу саму людину і, отже, суспільство загалом. Про народну 
довіру до держави тут навіть говорити не доводиться. 

Таким чином, соціальна сфера виступає головним посередником у 
життєво важливих відносинах між конкретною людиною, суспільством та 
державою. Її якість та насиченість доступними матеріальними і духовними 
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цінностями визначають ставлення людини до громадянських та державних 
інституцій і одночасно свідчать про ставлення останніх до людини. Визнання 
пріоритетності за соціальною сферою, за людиною, історично необхідне і 
закономірне, саме по собі по-новому порушує питання, хто в сучасних умовах 
соціально-політичного розвитку має явну перевагу – людина або маса людей, 
організована певним політичним чином. 

Неважко помітити, що поняття соціальної сфери, зокрема, має сенс тоді, 
коли вона розглядається як одна зі складових громадського життя або як 
джерело суверенної життєдіяльності окремо взятої людини. Що стосується 
людей загалом або людських спільнот, то тут  обов'язково йдеться не стільки 
про соціальну сферу, скільки про соціальні відносини, інтереси, потреби, 
ідеали. Про ті відносини, що є стрижнем системи суспільних взаємин взагалі, 
беруть початок у соціальній сфері й отримують логічне завершення в інших 
сферах людського буття.  

Так, у сфері економіки людина формується як виробник через своє місце в 
системі трудових відносин. У сфері політики основним чинником, що 
визначає формування людини як істоти суспільно-політичного призначення, є 
її взаємини з владою, владними структурами та їхніми представниками. У 
сферах національній, культурній або духовній таким чинником служить, 
відповідно, ставлення людини до своєї й інших національностей, до 
культурних цінностей, історичних традицій. На відміну від перерахованих, 
соціальна сфера – це сфера безпосереднього людинотворення, де людина 
формується не як виробник або політик, а саме як соціалізована істота, для 
якої провідним виступає тільки її ставлення до себе і до інших людей. 

Тому, якщо загалом визначати соціальну сферу, то вона бачиться 
насамперед як сфера дуже специфічних, цілком самостійних і найбільше 
безпосередніх соціальних відносин людей та їхніх спільнот, де, безумовно, 
пануючими є загальнолюдські матеріальні і духовні цінності. Ще не будучи 
за віком виробником і не включаючись у систему політичних і всіх інших 
відносин суспільства, людина, користуючись цінностями попередніх 
поколінь, вже виступає суверенним суб'єктом відносин соціальних. Перевага 
загальнолюдського в соціальній сфері завжди була більш-менш сталою. 
Зовсім інша справа, наскільки ця перевага визнавалася теоретично і 
реалізовувалося на практиці у відомі періоди суспільного розвитку. 

Зараз уже добре відомо, до чого призводить державна абсолютизація 
економіки в життєдіяльності суспільства, праці – у житті людини. Вади такої 
абсолютизації очевидні на фоні світового досвіду. Коли високі економічні 
результати дійсно досягалися завдяки технологічним інноваціям, але при 
обов'язковому вмиканні механізмів соціальної мотивації людини, колективу, 
суспільства. І основна мета цих інновацій полягала в одержанні не просто 
економічного, а соціально-економічного ефекту. Соціальне тут було 
головним, інше служило тільки додатком, засобом або наслідком. 

Окремі ж наслідки асоціальної політики, називаючись технократичними 
перекосами, у дійсності призвели до вироблення особливого ставлення до 
людини, пронизаного ігноруванням її найперших потреб. Тут було 
характерним відсутність соціальних і моральних критеріїв, верховенство 
засобу над ціллю, техніки над людиною, технологічного прогресу над 
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соціальним. Суттю технократичного мислення став погляд на людину як на 
програмовану одиницю системи, об'єкт маніпуляцій. Особистість, її 
самодіяльність, свобода і простір для цієї свободи випадали з цієї системи, що 
тим самим була приречена на цілковитий крах. До цього потрібно додати, що 
технократичне мислення небезпечно для людини не саме по собі, бо воно 
завжди буде присутнім у певних сферах суспільства. Воно стає по-
справжньому небезпечним тоді, коли одержує державно-політичну підтримку 
і стає пануючою ідеологією. 

З цієї точки зору, ще більшій абсолютизації піддався вплив ідеології та 
політики на соціальні відносини і на життя людини загалом. За цим 
невблаганно йде гранична бюрократизація всіх громадянських структур із 
відомим примітивним підходом до людини на предмет “свідомості-
несвідомості”. Що стосується України, то це відбилося, зокрема, у розподілі 
громадян на національно свідомих західняків та на східних маргіналів. 

Коло замикається. Соціальна сфера потрапляє у вкрай тяжке становище. 
Людина, як втім і суспільство загалом, опиняються в потужних державних 
лабетах, де гідність і суверенність особистості, інтереси і потреби не мають 
значення. Зведений тотальним підпорядкуванням до статусу засобу і 
запрограмований на сліпу слухняність, у такому випадку людина має в ім'я 
ідеологічних міфів постійно жертвувати собою разом зі своїм вихідним 
соціальним призначенням як справжньої цілі суспільного прогресу. 

Громадська думка ще й досі позбавляється від перенасиченості техно-
бюрократичними поняттями на кшталт “виробництво людини”, “активізація 
людського чинника” тощо. При цьому зрозуміло, що ані продукт, ані чинник 
виробництва не можуть розраховувати на будь-що, крім права на 
підпорядкування команді адміністратора. Ані продукт, ані чинник не можуть 
претендувати на відчуття власної гідності і на повагу до себе. “Якщо 
виховання людини – мистецтво, – писав свого часу Н.Думбадзе, – то людину 
варто розглядати як витвір мистецтва”. Звичайно, соціальне призначення 
продукту виробництва й твору мистецтва цілком різні. Зайве також говорити і 
про те, що людина, як витвір мистецтва, потребує до себе відповідного 
ставлення з боку суспільства, держави й інших людей. Причому ставлення не 
стільки економічного й політичного, скільки соціокультурного, обумовленого 
станом соціальних відносин у суспільстві. 

Зв'язок тут досить простий. Деградація соціальної сфери, що потрапляє під 
подвійний диктат як офіційної, так і тіньової економіки та політики, миттєво 
передається соціальним відносинам людей. Це вносить у них елементи 
дискримінації, безмежно спотворює їх і навіть перетворює на протилежне – у 
відносини асоціальні. Чим стабільніші рамки соціальних відносин, чим гірше 
її матеріальна й духовна незалежність (заможність), тим сильніші у 
суспільстві соціальна напруженість, соціальні суперечності, які приймають 
самі різноманітні форми аж до драматичних конфліктів і людських жертв. 
Соціальна напруженість передує зламу у відтворенні соціальної структури, 
що відбиває неефективність її взаємодії із зовнішнім середовищем і становить 
загрозу стабільності суспільства та держави. Таким чином, проблема 
соціального, як проблема цілісної людини, логічно переходить у проблему 
цілісності соціуму взагалі. 
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Соціальні відносини, що пронизують соціальну сферу, формуються як 
результат взаємодії різноманітних спільнот людей і самих людей, що входять 
у них. Ці відносини закріплюються в соціальному стані конкретної людини і 
визначають місце даної спільноти в соціальній структурі суспільства взагалі. 
Якщо раніше їх розвиток носив цілком підпорядкований, підконтрольний 
економічним або політичним, а то й ідеологічним цілям характер, то зараз 
вони одержали можливість перетворитися в більш-менш самостійний вид 
суспільних відносин. 

Крім того, це значить, що в зворотний бік має змінитися черговість 
рішення економічних, політичних, ідеологічних і соціальних завдань. Вже 
наскільки актуальні перші з них – економічні, але й вони в підсумку не 
можуть не бути підпорядкованими рішенню проблеми людини в контексті 
розвитку соціальної сфери. Це, природно, не відміняє матеріальної 
обумовленості або суспільної природи соціальних відносин. Більше того, 
саме ці відносини роблять більш наочним дуже прозаїчний, безпосередній 
зв'язок між такими простими “матеріями” як продукти, житло, здоров'я і 
повсякденним людським життям. 

Разом з тим зміна черговості надає соціальним відносинам специфічні 
особливості і своєрідний статус. По-перше, в системі відносин матеріальних і 
духовних, по-друге, серед економічних, політичних, культурних і 
ідеологічних відносин. Тому соціальні відносини є на наш погляд, 
синтетичним і найбільш складним видом відносин між людьми й усередині 
суспільства. Цей вид інтегрує в собі ті аспекти останніх, що прямо 
стосуються людини, її повсякденної життєдіяльності, матеріального і 
духовного добробуту, позитивного соціального самопочуття.    

Отже, так чи інакше, але головною рушійною силою прогресу є не 
економічна доцільність, політична кон'юнктура, ідеологічна догма, а 
доцільність соціальна. Або по-іншому, підпорядкованість людині всього 
суспільного розвитку та державного будівництва. До речі, саме вона складає 
гуманний образ і гуманістичну сутність суспільства, маску яких завжди 
намагаються одягти державно-політичні устрої, наддефіцитні в гуманізмі. 

Соціальні відносини надзвичайно чутливо реагують навіть на найменші 
порушення соціальної справедливості. Вони нерозривні в своєму існуванні 
саме з актуальними, першочерговими інтересами, потребами й ідеалами 
людини. Деформації соціальних відносин найбільш наочні, відчутні, 
хворобливі для людей, позначаються на всіх без винятку аспектах їхньої 
життєдіяльності. 

Скажімо, навіть не саме підвищення цін, а тільки найменший натяк на 
нього, зроблений сьогодні, завтра ж обертається масовими кризовими 
ситуаціями, зводячи практично нанівець усі заклики до підвищення 
продуктивності праці, до політичної толерантності і культури спілкування. Ці 
ситуації стосуються життя мільйонів людей і вносять у відносини між ними 
озлобленість, істеричність, ненависть. Праця на виробництві, співробітництво 
в політиці і культурний розвиток людини тоді поступаються місцем боротьбі 
за виживання. 

Так що стан соціальних відносин досить чітко відбиває деякі досягнення і 
численні алогізми останнього часу. Визначивши, у свою чергу, конфліктно-



 
Україна – суспільство 

 

 103

кризові форми соціальних відносин, які вони приймають у поточній ситуації, 
треба зазначити, що ця ж ситуація одночасно активізувала їх змагальні 
елементи, внесла конкурентні засади і тим самим віддала деяку перевагу 
ініціативі, підприємливості і діловитості людини. Долаючи економічну 
зрівнялівку, вона також закономірно підсилила соціальну диференціацію 
суспільства, збільшила розмаїття інтересів і потреб людей.  

Це говорить насамперед про те, що стан і перспективи розвитку 
соціальних відношень людей треба розглядати у взаємозв’язку з соціальною 
структурою суспільства. Іншими словами, діалектика розвитку соціальної 
сфери повною мірою втілюється у взаємодії таких її рівнів, як відносини та 
структурний, на останньому з яких люди об'єднуються в більш-менш стійкі 
спільноти. Життєдіяльність цих спільнот представлена соціальними 
відносинами, а більш стабільні елементи закріплені соціальною структурою 
суспільства.  

Будь-яке і передовсім корінне перетворення суспільства споконвічно й 
об'єктивно передбачає значні зміни в соціальній структурі, у практичній 
діяльності і способі життя її суб'єктів. Від цих змін залежать перспективи 
суспільного розвитку і рівнодіюча його економічних і політичних тенденцій. 
Як ілюстрацію можна взяти відомі безапеляційні заяви про неминучість 
становлення соціальної однорідності суспільства. Ці погляди завзято 
насаджувалися десятиліттями, незважаючи на те, що подібна однорідність 
ніколи не матиме жодної об'єктивної підстави. За цими ж причинами і 
розумова праця ніколи не стане фізичною, і сільськогосподарське 
виробництво не перетвориться на промислове. Проте слідування цим догмам 
надовго позбавило соціальну структуру природних умов розвитку, що ми 
відчуваємо на собі навіть зараз, у ХХІ ст. Але навіть жорсткі рамки, з одного 
боку, економічної зрівнялівки, а з іншого боку – політичного диктату владних 
структур, не змогли стримати розвиток схованої соціальної диференціації. 
Вона і призвела згодом до таких змін у соціальній структурі, що викликали 
докорінні перетворення суспільних відносин загалом. 

Що стосується взаємодії рівнів соціальних відносин та структури, не 
можна не відзначити основне розходження у їх функціях. Головну функцію 
соціальних відносин складають людинотворчість, динамічне відтворення і 
розвиток людини в рамках її основних демографічних характеристик. 
Головною функцією соціальної структури є системотворення, оскільки саме 
структура впливає на впорядкованість у суспільному розвитку, стабільність, 
поступальність і тим самим забезпечує прогнозованість цього процесу. 
Ідеальна формула взаємодії рівнів соціальних відносин та структури, до 
котрого постійно рухається суспільство, така. Зростання матеріального і 
духовного добробуту людини, заснований на всьому багатстві її соціальних 
відносин, можливий тільки в умовах економічної і політичної стабільності 
суспільства, обумовленої його соціальною структурою. 

Для того, щоб гарантувати економічну і політичну стабільність 
суспільства, сама соціальна структура також має бути усталеною. А це 
можливо лише за умови, що в суспільстві склався відносний баланс інтересів 
усіх його соціальних спільностей і що тут існують надійні соціальні гарантії 
для задоволення їхніх основних потреб. До цього людство проклало два 
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шляхи – поступальний (еволюційний) розвиток суспільства або ж 
екстраординарні дії в результаті збігу об'єктивних обставин при домінанті 
суб'єктивного чинника – акцій політичної організації “революціонерів”. 

Очевидно, що перший шлях більше відповідає природі людини, оскільки 
веде до створення в суспільстві досить стійкої соціальної структури, 
спроможної витримати значні соціальні катаклізми. Гуманітарною базою 
такої усталеності служить переважна в суспільстві соціальна спільнота, що 
потребує надійності і вагомих соціальних гарантій при задовільному рівні 
життя всіх інших соціальних груп. Соціальна диференціація в такому випадку 
має легальні, чітко визначені межі, що, поряд із розвиненою соціальною 
сферою, унеможливлює зубожіння великих прошарків населення і, отже, 
їхню непередбачувану, некеровану поведінку. 

Другий шлях, як показала історія, лише під жорстким примусом 
спроможний забезпечити стабільність суспільства лише до певного часу. 
Допоки не піде в минуле зазначений і, до речі, дуже недовговічний “збіг 
обставин” і поки зберігається політична домінанта “окремо взятого” 
суб'єктивного чинника. Потім розгортається неконтрольована соціальна 
диференціація суспільства, причому в один бік – у бік масового зубожіння 
людей. Тоді у соціальних відносинах наростають елементи напруженості, а 
поступове розкладання соціальної структури дестабілізує суспільний 
розвиток загалом. Катастрофа в соціальній сфері здатна призвести до 
небезпечних наслідків у разі, якщо в пануючу може перетворитися незначна 
або, навпаки, чисельно гіпертрофована соціальна спільнота, об'єднана вкрай 
низьким рівнем життя і тому зацікавлена в суцільній руйнації існуючого 
соціально-політичного ладу. А відомий принцип “грабуй награбоване” не має 
логічного завершення. 

Суперечливий характер розвитку соціальних відносин неминуче 
відбивається на структурній організації суспільства, на змінах у суспільному 
стані соціальних суб'єктів і на особливостях їхньої практичної діяльності. 
Так, наприклад, тільки соціальні відносини наприкінці 90-х років минулого 
століття звільнилися від адміністративно-командної регламентації, як це 
відразу спричинило за собою утворення нових, досить численних соціальних 
спільнот. А суперечливість цього процесу, зокрема, відбилася в тому, що 
першооснову багатьох з таких спільнот, що поставили себе над іншими, 
склали вузько групові, корпоративні, а то й відверто кримінальні інтереси. 
Тим самим на зміну старій номенклатурі від влади прийшла номенклатура 
нова – від наживи. Різко негативне ставлення переважної більшості людей до 
першої “збагатилося” і поширилося на другу. 

Разом з тим зміни у відносинах людей свідчать, що соціальна структура 
грає аж ніяк не пасивну роль. Не що інше, як соціальна структура надає 
соціальним відносинам якісну визначеність, позитивний або негативний 
заряд, а також характер – боротьби або співробітництва. Найменші 
структурні зміни відразу ж передаються відносинам людей, і питання полягає 
лише в їхньому масштабі та темпах. 

Таким чином, незалежно від закономірних при будь-яких суспільних 
потрясіннях гострих соціально-політичних суперечностей, соціальні 
відносини людей і соціальна структура суспільства складають цілісність, на 
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збереження і розвиток якої так чи інакше націлені будь-які економічні та 
політичні реформи. Соціальні відносини об'єднують усі спільноти в 
соціальній структурі. Остання ж, навіть в умовах докорінних перетворень 
суспільства, залишається засобом організації соціальних відносин. 

При цьому якість соціальних відносин, їх “валентність” повною мірою 
характеризують ступінь зрілості соціальних спільностей. Скажімо, ставлення 
багатьох людей до приватних підприємців надзвичайно суперечливе і 
варіюється від вкрай негативного до порівняно прихильного. Аналогічне 
ставлення існує до багатьох старих громадських та державних інститутів. 
Саме ця суперечливість у першому випадку однозначно вказує на 
непідготовленість стартових умов, включаючи громадську думку, до 
становлення відповідних соціальних спільнот, а також на їх нестиглість і 
протистояння інтересам більшості. В другому – на виродження старих 
інститутів, на необхідність їх скасування або принаймні радикального 
оновлення, а також на необхідність створення якісно нових. В обох випадках 
доля зазначених соціальних спільнот, незважаючи на їх істотні розходження, 
прямо залежить від того, яке місце вони займуть у системі соціальних 
відносин людей. 

Потрібно сказати, що специфіка соціальної сфери, що виявляється у 
взаємодії її рівнів – відносин та структурного, залежить також і від 
властивостей соціальних суб'єктів. Їх зрілість і форма становлення дають 
змогу виділити: 

об'єктивно посталі, стійкі, великі (суспільства, держави, соціальні групи, 
нації) і малі (трудові колективи, сім'я) соціально-історичні спільноти людей; 

свідомо створені, відносно мінливі організаційно суспільні інститути 
(управлінські структури, профспілки, партії, громадські організації);  

окремих людей як представників соціальних спільнот (тут переважають 
міжособистісні взаємини). 

Теоретично кожна окрема людина може і має бути головним суб'єктом 
соціальних відносин. Проте на практиці такими поки частіше виступають 
об'єктивно виниклі, стійкі соціально-історичні спільноти людей. Вони цілком 
свідомо створюють та змінюють необхідні їм суспільні інститути і задають 
їхнім представникам напрям і орієнтири для діяльності. Якщо ці інститути 
(організації, установи) виходять з-під громадського контролю, стає 
неминучим черговий спалах тоталітаризму або йому подібний варіант 
соціально-політичного ладу. Складна система зв'язків людини, що 
утворюється в рамках соціальних спільнот і в процесі взаємодії між ними, 
включає елементи соціальних у будь-який інший вид суспільних відносин.      

Розвиток соціальної сфери покликаний зробити свій внесок в 
удосконалення соціальної структури суспільства й у збагачення соціальних 
відносин. Він підвищує гнучкість і варіативність їх зв'язків, інтенсифікує 
перехід людини з однієї спільноти в іншу, змінює її стан в межах однієї з них. 
Подвійна залежність таких переміщень від відносин і від структури надає їм 
суперечливі, особливо в періоди суспільних трансформацій, тенденції. Адже 
розвиток відносин, як більш динамічного сегменту соціальної сфери, 
потребує посилення соціальної мобільності людини на противагу структурі, 
що, будучи більш стійким навіть при радикальних перетвореннях елементом, 
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націлена на стабілізацію соціального стану конкретної людини або соціальної 
спільноти. 

Соціальна сфера та відносини всередині неї – феномен винятково 
складний. Вони є єдиними з усіх інших, мірки яких цілком тотожні людським 
і з якими мають погоджуватися економіка і політика, система державного 
управління, технологія і культура. Усе, що належить цій сфері і що вона 
охоплює безпосередньо, також безпосередньо спрямоване на обслуговування 
людини і задоволення її першочергових потреб. Загалом це свідчить про її 
людино центристську сутність. 

Тому подолання деградації й інтенсивний процес оздоровлення соціальної 
сфери, а за допомогою цього – і всього суспільства, бачиться насамперед у 
такому. По-перше, у практичному збільшенні самостійності цієї сфери і, 
виходить, у ствердженні її домінантного впливу на всі інші сфери суспільства 
і на темпи соціального й інформаційно-технологічного прогресу. Тому що 
старе прислів’я “як працюємо, так і живемо” – тільки одна, виробничо-
економічна сторона медалі, на другій же, соціальній, позначено: “як живемо, 
так і працюємо”. 

При цьому необхідно враховувати, що розвиток соціальної сфери і, отже, 
соціальних відносин через подолання напруженості в суспільстві, 
суперечностей між соціальними спільнотами і між людьми в сучасних умовах 
починає визначати динаміку всього суспільного виробництва. Економічні 
відносини, звернені до людини не як до виробничої одиниці, а як до 
найскладнішого соціокультурного феномену і “витвору мистецтва”, до 
задоволення всього розмаїття її інтересів і потреб, потрібно розглядати не як 
виробничі, а як власне соціальні. У практиці сучасного громадського життя 
соціальні процеси набагато ефективніше перетворюються у виробничі, ніж 
навпаки. 

По-друге, культивування односторонньо шанобливого ставлення людини, 
соціальних спільнот до суспільства, держави та їх інститутів поступається 
пріоритету практично-поважливого ставлення суспільства та держави до прав 
людини, а також до інтересів соціальної спільноти, яку вона репрезентує. 
Якщо мати на увазі не екстремальні умови, а повсякденне життя, то в 
структурі соціальної діяльності задоволення людиною своїх найближчих 
інтересів і потреб завжди складає головне, випереджає собою все інше, лише 
потім переходячи в область колективного або суспільного. 

Час вкрай змушеного задоволення малим безповоротно пройшов. 
Радянських людей перших п'ятирічок за рівнем скромних матеріальних 
претензій за силою ідейної переконаності не порівняти з потребами сучасної 
людини і з її підірваною вірою в краще майбутнє.  

Споживання зараз, як ніколи раніше, набуває величезний продуктивний 
потенціал. Сучасна людина вже нездатна скільки-небудь істотно збільшувати 
виробництво матеріальних і духовних благ, споживаючи їх усе менше й 
менше. Ефективна реалізація людини як особистого “чинника” продуктивних 
сил органічно пов'язана з її самореалізацією як сили споживної. 

По-третє, крім негативних для більшості людей наслідків трансформації 
суспільства, остання підкреслила споживчий характер соціальної сфери і 
напівтоварну, напівринкову природу соціальних відносин, де саме це 
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відокремлює їх від відносин сугубо економічних. Створення оптимальних 
умов для розвитку соціальних відносин стає можливим тільки при 
одночасному впливі на них ринкових чинників, державного регулювання і 
стійких моральних норм. Умови й зміст праці зараз зовсім не так хвилюють 
людей, як колись і як: а) її остаточний, матеріалізований у конкретних благах; 
б) соціальні гарантії держави в передбачених для цього випадках – 
досягнення пенсійного віку або тимчасової втрати роботи; в) моральна, 
підкріплена юридичною, обґрунтованість розмірів матеріальної винагороди. 
Випадання однієї з ланок цього логічного ланцюга призводить до системних 
збоїв. 

По-четверте, так чи інакше має відбутися відродження конкурентно-
змагальних засад соціальних відносин, зокрема у наданні соціальних послуг 
державою та недержавними організаціями. Вони закладені в природі 
людської життєдіяльності і незмінно спрямовані на перетворення соціального 
середовища. Шлях цих перетворень відомий – подолання відчуженості 
людини від власності в економіці, від влади в політиці, від культурних 
цінностей і, нарешті, від почуття своєї власної гідності. Завдяки цьому 
соціальна політика перетворюється з похідної від економічної в основну. 
Приходячи формою узгодження соціальних і політичних відносин 
суспільства, соціальна політика диктує владі як першочергову необхідність 
ефективних дій задля людини, що підвищують рівень її життя. 

І, нарешті, по-п'яте, маючи своїм джерелом соціальну сферу й складаючи 
при цьому її головний зміст, загальнолюдські цінності внаслідок суспільних 
перетворень набувають реального статусу узагальнюючих та найвищих. Тим 
самим вони збагачують соціальні відносини людей не тільки в масштабах 
однієї держави, а й у міжнародних, прискорюючи становлення нового 
світового порядку і повного взаєморозуміння. Внаслідок цього лінія на 
інтенсивне підвищення міри соціальності або, інакше кажучи, людяності в 
будь-якому ставленні суспільства і держави до людини, у відносинах 
різноманітних людей і суспільних систем неухильно стає домінуючою. Якщо 
абстрактність гуманізму знімається його соціальною спрямованістю на кожну 
конкретну людину, а це так, то виходить, що розвиненість соціальної сфери 
вичерпно характеризує ступінь реальної гуманізації та демократичності 
суспільства, держави та їх інститутів. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ  

ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНОМУ  
УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 

 
У статті висвітлюються актуальні проблеми толерантності в 

українському суспільстві. Наголошується на необхідності уникнення 
соціальних суперечностей, які можуть розгортатися, передовсім, на 
побутовому рівні. Робиться висновок про те, що державна політика в 
Україні має характеризуватися гнучкістю тактики, але одночасно чіткістю 
і визначеністю стратегії – української перспективи як моделі бачення 
майбутнього й шляхів його досягнення. 

 
Актуальність проблеми толерантності для українського суспільства 

пов'язана, передовсім, із необхідністю визначення української перспективи, а 
також подолання внутрішніх суперечностей. В першу чергу ці суперечності 
викликані тим, що "наші регіони з різною швидкістю прощаються з 
радянським суспільно-економічним ладом"1. 

Світове співтовариство, враховуючи сучасні виклики глобалізованого 
світу, який насамперед проявляється через економічні чинники, намагається 
подолати негативні тенденції й суспільним та громадським тиском на окремі 
країни урівноважити світову систему. Одним із таких заходів стало ухвалення 
"Декларації принципів толерантності", затвердженої резолюцією 5.61 
Генеральної конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року. Саме в ній 
виписані детальні означення поняття толерантності: 

"1.1. Толерантність означає повага, сприйняття і розуміння багатого 
різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення 
людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, 
відкритість, спілкування та свобода думки, віросповідання і переконань. 
Толерантність – це гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний обов'язок, 
а й політична, і правова  потреба. Толерантність  – це чеснота, яка робить 
можливим досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури 
миру"2. Під толерантністю розуміємо визнане спільнотами всеохоплююче 
утвердження прав людини, яке підтверджується як на індивідуальному, так і 
на державному рівнях. "2.1. На державному рівні реалізація принципу 
толерантності передбачає існування справедливого та неупередженого 
законодавства, дотримання правопорядку, судово-процесуальних та 
адміністративних норм.  

Необхідно також, щоб економічні і соціальні можливості були 
доступними для кожної людини без будь-якої дискримінації. Відчуження і 

                                           
1 Кульчицький С. Політична криза 2007 року в Україні // Дзеркало тижня. – 2007. – 28 квітня. 
2 Декларація принципів толерантності. Проголошена та підписана 16 листопада 1995 р. // 

http: www.tolerance.org.md. 
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маргіналізація можуть стати причиною невдоволеного притлумленого стану, 
ворожості і фанатизму…  

2.4. Нетерпимість може набувати форми маргіналізації соціально найменш 
захищених груп, їх вилучення із суспільного та політичного життя, а також 
насилля і дискримінацію стосовно них"1. 

Як соціальний феномен, толерантність притаманна процесам соціальної 
взаємодії, які мають характер міжкультурного контактування й охоплює все 
коло стосунків: від міжособистісних (побутових) – до соціально-правових. 
Подолання бінарної опозиції між "своїми" і "чужими", що історично склалася 
внаслідок різних обставин, можливе різними шляхами, проте, визначальною, 
на нашу думку, тут є вихідна позиція вміння знаходити сприйнятні точки 
співпадіння. В контексті "модусних змінних" Т.Парсонса, толерантність 
можна розглядати як різницю між допустимим (терпимим, сприйнятним) і 
недопустимим (нетерпимим, несприйнятним). Тобто толерантність може 
окреслюватися як позиція, тобто ставлення, що склалося до тих соціальних 
реалій, які оцінюються позитивно, як такі, що можуть бути сприйнятними. У 
межах соціальної взаємодії індивіда й загальнодержавної системи організації 
суспільного буття, позиція першого може розглядатися як толерантна 
стосовно влади як такої, якщо його матеріальні й культурно-реалізаційні 
потреби збалансовані. Те ж саме стосується й окремих суспільних груп. 
Альтернативою є позиція нетерпимості, тобто породження негативних 
стереотипів як у поводженні, так і в сприйнятності на різних суспільних 
рівнях: особа і влада, особа і спільнота, свій – чужий (соціально і культурно). 
Толерантність розміщується між тим, що ми сприймаємо, і тим, що не 
сприймаємо або заперечуємо, і навіть проти чого протестуємо. 

Дехто з науковців толерантність визначає як норму стійкості системи до 
конфліктів, як передумову її готовності до компромісів. Толерантними 
можуть називатися системи, які мають хоч би в одній точці свого стану 
однакове значення з іншими системами, що взаємодіють з ними, що слугує 
передумовою нечинення спротиву. 

Сучасна соціальна система України базується на таких складових, що й 
визначають конфлікт як частину історичної свідомості. У суспільній площині 
цей конфлікт відбувається між владою й соціумом. У свій час Макс Вебер 
визначав державу як монопольну законну силу на території. Практика 
становлення сучасної Української держави показала, що її розвиток тісно 
переплівся, по-перше, з геополітичними змінами й світовими процесами 
глобалізації, а по-друге, з трансформацією форм власності та структури 
господарювання. Українська влада, яка водночас і доволі швидкими темпами 
мала виконати повноправне перебирання на себе контролю за 
найважливішими функціями (змінними), які легітимізують її разом із 
зовнішнім престижем і, головно, авторитетом всередині держави, 
зосередилася (в особі її бюрократії) на зміні системи власності. До того ж, 
використовуючи підконтрольний їй розпад державних ресурсів, спрямувала 
потенційних "опозиціонерів" (найбільш активну частину працездатного 

                                           
1 Там само. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 110

населення) у пошуках нового ресурсу для забезпечення життєдіяльності. 
Знову ж таки, проти українського соціуму було використано традиційну для 
стану колоніальної залежності українців схему "витоку робочої сили" (кінець 
ХІХ – поч. ХХ ст.) як на схід, так і на захід. Більш як через 100 років 
повторилася подібна ситуація з підсиленням потужної трудової еміграційної 
хвилі. Тобто історичний досвід відтворився у третьому поколінні. Масова 
трудова еміграція українців у середині 90-х рр. ХХ ст. стала відповіддю 
спільноти на складну соціально-економічну ситуацію уже в незалежній 
Українській державі. Бо, закономірно, в усі часи люди бажають достойного 
життя, родинного тепла й затишку, забезпеченості старості, праці для молоді, 
самореалізації себе і своїх дітей, належного забезпечення духовно-
культурних потреб. Усього того, чого їм не  змогла (а, можливо, й не бажала) 
забезпечити та держава, про яку вони мріяли, з надією на яку голосували на 
Всеукраїнському референдумі в грудні 1991 р., і в яку поверталися в 1991-
1993 рр. Бо, як засвідчує статистика, на початку 90-х років масовим явищем 
стала імміграція до республіки, яка включала репатріацію етнічних українців 
і вихідців із України інших національностей та їхніх нащадків, а також в'їзд 
біженців із колишніх республік СРСР, де відбувалися військові та 
міжнаціональні конфлікти. Саме репатріація початкового періоду з часу 
проголошення суверенної Української держави забезпечила значне кількісне 
зростання її населення. (В той час як природний приріст невпинно 
знижувався). У 1993 р. воно досягло 52млн. 244,1 тис. осіб1. За даними 
Всеукраїнського перепису станом на 5 грудня 2001 р. населення України 
складало 48 млн. 457 тис. осіб2. 

Масовий виїзд з України в пошуках працевлаштування в середині 90-х рр. 
ХХ ст. вчені назвали Четвертою хвилею еміграції. "В процесах еміграції з 
України в країни далекого зарубіжжя простежується два напрямки: в 
першому переважають етнічні мотиви еміграції, а в другому – економічна 
мотивація"3. 

Для прикладу проілюструємо етнічні мотиви. За даними Інституту 
соціології НАН України серед тих, хто емігрував із України на постійне місце 
проживання у 1994 – 1999 рр. євреї складали 40 %, у тому числі до Ізраїлю 
956618 (46%) всіх емігрантів із України до цієї країни, до США – 25776 
(32%), до Німеччини – 23840 (39%). В той же час рееміграція складала 10%. 
Серед причин виїзду переважала ”зневіра в можливість поліпшити життя” 
33,8% у 1992 р. і 28,1 % у 1998 р.4  

Серед українців найбільш масовою є трудова еміграція в західні країни. 
Більшість громадян України тяжіють до Заходу не лише тому, що бажають 
долучитися до прийнятих на Заході стандартів споживання, а й через 

                                           
1 Див.: Малиновська О. Репатріація в Україну // Проблеми міграції. – 1999. – С. 17-18. 
2 Повідомлення Державного комітету статистики України // http://www.info/@ukrstat.gov.ua. 
3 Шульна Н.А. Мотивация временной трудовой миграции из Украины // Миграция и 

пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина: Сборник научных трудов. – К., 2002. 
– С. 145. 

4 Див. детальніше: Шульга М., Паніна Н., Головаха Є., Зісельс Й. Еміграція євреїв у контексті 
загальної міграційної ситуації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 2. – 
С. 64-89. 
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неможливість подолати перепони на шляху самореалізації в Україні. Українці 
подаються на заробітки, бо не мають надії на майбутнє своєї держави. Як 
показують соціологічні дослідження, проведені в різний час соціологічними 
інституціями, найбільш прийнятними і притягальними для тимчасової роботи 
країнами є Німеччина, Росія, США, Польща, Греція, Канада. За даними 
соціологічного опитування, проведеного у 1996 р. центром "Соціальний 
моніторинг" разом із Українським науково-дослідним інститутом проблем 
молоді серед людей віком старше 15 років,  на запитання "Яка, на Вашу 
думку, найбільш прийнятна для тимчасової роботи країна ?" – відповіли: 
Німеччина 26%, Росія – 25 %, США – 14 %, Польща – 10 %, Греція – 6 %, 
Канада – 5 %, Ізраїль – 4 %, Великобританія – 3 %1. На подібне запитання при  
опитуванні компанією Соціс-Гелап у 1999 р. респонденти відповіли: 
Німеччина – 22%, США – 18 %, Австрія – 4%, Росія – 4 %, Чехія, Польща, 
Угорщина заразом – 6%. Тобто український соціум загалом тяжіє до ліпших у 
соціальному плані стандартів життя, які реалізуються в швидкому зростанні 
рівня прямої соціальної самореалізації – отриманні належної заробітної 
плати. В Україні ж, не дивлячись на певне зростання заробітної плати, її 
частка все ще складає в середньому від 5 до 8%, у той час як у країнах 
західного світу сягає в межах  30%. 

За різними даними на закордонних заробітках перебуває понад 7 млн. 
громадян України2. В Італії може бути від 500 тис. до 1 млн. заробітчан. 
Отець Василь Поточняк з Української католицької церкви зазначив, що 
українців є 600 тис. Ця "громада" зорганізована в основному при 70 парафіях, 
належних до Української католицької церкви. Це в більшості жінки 
середнього віку з освітою3. У Німеччині офіційно зареєстровано близько 80 
тис. українців, насправді ж їх кількість перевищує 200 тис. Майже всі 
"нелегали" приїхали до Німеччини в пошуках заробітків4. В Португалії 
офіційні дані зазначають 50-60 тис., а неофіційні – до 300 тис. Те ж саме 
стосується й інших західних країн. "Російська стежка" українського 
трудівника ніколи не мала навіть приблизного обрахунку.  

Головні причини втратою України трудових ресурсів є: зацікавленість 
певних кіл державної бюрократії в отриманні прибутку від контролю 
"можливостей виїзду" та зрощування з міжнародними транснаціональними 
кримінальними еміграційними каналами, як своєрідною системою розподілу 
коштів. Загалом за експертними оцінками, середньомісячні доходи громадян, 
які працюють за кордоном, становлять понад 2 млрд гривень, що дорівнює 1/3 
номінальних грошових доходів усього населення України за рік5. Масове 
безробіття (відкрите або приховане). Наприклад, на квітень 2002 р. безробіття 
офіційно складало 3.9 %, зареєстровано 1,1 млн осіб. Найвищий рівень 
незайнятості в Рівненській (7,6%), Тернопільській (7,1%), Чернівецькій 

                                           
1 Див.: День. – 1997. – 8 квітня. 
2 Як людям повернутися додому // Вісник УВКР. – К., 2003. – Ч. 7-8. – С. 23. 
3 Делегація Світового конгресу українців в Європі // Вісник УВКР. – К., 2003. – Ч. 3. – С. 12. 
4 Візит Віктора Педенка до Берліна // Вісник УВКР. – К., 2003. – Ч. 2. – С. 13. 
5 Макуха С. Міграція: тенденція та засоби регулювання // Підприємництво, господарство і 

право. – 2002. – № 4. – С. 70. 
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(6,0%), Волинській (5,2%). І хоча декілька останніх років офіційні цифри 
безробіття коливаються в межах 4%, за оцінками міжнародних організацій, ця 
цифра становить 12 відсотків. Реальний прожитковий мінімум в Україні все 
ще вищий, ніж мінімальна заробітна плата, що ставить більшість її громадян в 
умови соціального виживання та соціальної деградації, а, отже, є підґрунтям 
породження нестабільних суспільних станів.  

За останні роки процеси економічних перетворень, що все стрімкіше 
рухають український "суспільний віз", розвиваються за бінарною опозицією: 
влада і бізнес (творення нових робочих місць, накопичення, багатство, 
розподіл суспільного продукту і т. д.) запов'язані між собою тугим вузлом 
взаємопроникнення й загалом протистоять українському соціуму (що все ще 
перебуває в стадії суспільної структуризації). Окрім того, структура  
економічної системи, що склалася в незалежній Україні, більше тяжіє до 
старих малоконкурентних на світовому просторі економік. Основний 
економічний цикл країни – зовнішній. Він діє за рахунок металургії, 
успадкованої від радянської епохи, але тепер цілком приватизованої кількома 
кланами. Металургійна промисловість України виробляє сталі втричі більше, 
ніж Великобританія і займає сьоме місце в світі по її виробництву і навіть 
третє по експорту. Це при тому, що за величиною доходу на душу населення 
Україна займає аж 113 місце. Доходи від експорту металу забезпечують дуже 
високі прибутки вузького соціального шару1. Так, наприклад, ВАТ 
"Металургійний комбінат "Азовсталь" входить до трійки лідерів галузевого 
рейтингу металургійних підприємств України з виробництва чавуну, сталі, 
прокату. Основна номенклатура – заготовки  для прокату, листовий прокат, 
залізничні рейки, балки, швелери тощо. Проте його продукція спрямована на 
зовнішній ринок і прибутки отримує відповідно до світових цін. Середня ж 
заробітна платня в 2004 р. складала – 1301 грн., у 2005 – 1850 грн.2, що в 
декілька раз нижче, ніж у робітників на подібних підприємствах 
європейських країн. Якщо до того ж врахувати той факт, що в процесі 
приватизації металургійних підприємств уся соціальна сфера, що за 
радянських часів утримувалася підприємствами, була передана на утримання 
держави, то спостерігаємо соціальну диспропорцію між прибутками окремих 
власників і вирішенням маси проблем, що лягли на плечі місцевих органів 
влади. А це також породжує соціальне невдоволення й викликає напругу в 
суспільстві. Одночасно така система, що склалася в найбільш щільно 
населених містах Сходу і Півдня України, породжує глибинні процеси 
відчуження між владою (державою) і соціумом та сприяє формуванню 
системи особистої залежності людини від роботодавця. Можливості до 
диверсифікації зайнятості обмежені. 

                                           
1 Див.: Економіка, термодинаміка і критичні проблеми сьогодення. Проект ДФФД № 08.07/ 

120. Керівник проекту О. Ксенжек // Фундаментальні орієнтири науки. Збірник статей за 
матеріалами проектів гуманітарного та соціально-економічного напрямів ДФФД. – К.: 
Академперіодика, 2005. – С. 283. 

2 Див.: Новости рынка // www://metallorrokat.ru/news. "Азовсталь" пока не собирается менять 
сбытовую политику на внешних рынках"//www:// novosti.dn.ua/details. 
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Тобто за рахунок недорозвиненості інших галузей, в першу чергу тих, які 
виробляють товари для внутрішнього ринку, в Україні має місце виражена 
гіпертрофія металургійної галузі. Вона консервує відсталість країни, орієнтує 
на поновлення (підтримання) старих зв'язків. Конкурентоспроможність 
забезпечується переважно за рахунок дешевої робочої сили. Соціально-
економічною перспективою України має стати орієнтація на інноваційні 
технології й модерні галузі виробництва (де українці можуть зайняти свою 
нішу в світовій системі розподілу праці й на рівні конкурувати) та 
стратегічним завданням – інтенсивне формування середнього класу, як носія 
швидких перетворень і урівноваження соціальної структури, що є запорукою 
стійкості держави як системи1. Окрім того, внаслідок економічних перекосів 
у державі склалася двофазна структура, що визначає соціальну стратифікацію 
суспільства. "Зараз базою першої субпопуляції є зовнішній економічний цикл 
і його обслуговування, базою другої субпопуляції – переважно внутрішній 
цикл. Чисельність першої субпопуляції можна оцінити приблизно 10-15% від 
загальної чисельності населення, але на її частку припадає не менше 60% 
загальнонаціонального доходу"2.  

За роки незалежності істотно посилилася диференціація регіонів України, 
що, відповідно, є підґрунтям для внутрішнього міжрегіонального 
протистояння та може використовуватися зовнішніми чинниками як елемент 
деструкції і тиску на державу. Українська влада останніми роками зробила 
декілька кроків у напрямі вирішення зазначеної проблеми.  У 2003 р. за 
підсумками парламентських слухань Верховна Рада прийняла постанову "Про 
стан та перспективи розвитку депресивних регіонів, міст та селищ України". 
Це було викликано аналізом диспропорцій розвитку регіонів. "За даними 
Інституту реформ масштаби "регіональної ерозії" вітчизняної економіки 
України вражають: якщо в 1996 році мінімальний (Закарпатська область – 0,7 
тис. грн.) і максимальний (м. Київ – 1,9 тис. грн.) регіональний ВВП на душу 
населення відрізнявся у 2,7 раза, то у 2001 році – уже в шість разів. 
Мінімальний у Чернівецькій області – 2,0 тис. грн., максимальний у Києві – 
11, 9 тис. грн.”3 Така ситуація стала приводом для того, що 4 березня 2004 р. 
Верховна Рада затвердила "Загальнодержавну програму розвитку малих міст, 
розраховану до 2010 року". У ній, зокрема, наголошувалося, що станом на 1 
січня 2003 р. в Україні нараховувалося 350 малих міст (¾ загальної кількості 
міст України), у яких проживало майже 13 відсотків населення країни 
(близько 19 відсотків міського населення). Депресивні малі міста складали 33 
відсотка малих міст4. Програмою передбачалося запровадження механізмів 
стимулювання економічного й соціального розвитку депресивних територій. 
Одним із засобів стали вільні економічні зони. Проте як показала практика, в 
більшості своїй вони не стали рушіями регіонального вирівнювання 
економіки, а перетворилися на зони пільг для певних фінансово-промислових 

                                           
1 Див.: Юхновський І.Р. Стратегія розвитку України. – К., 2006. – 44 с. 
2 Там само. – С. 286. 
3 Семена М. Депресивні регіони: як викликати "швидку допомогу" // Дзеркало тижня. – 2004. 

– 3-9 квітня. 
4 http: // www.riss.gov.ua. 
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груп. Країни Європейського Союзу упродовж останніх років напрацювали 
значний досвід у питаннях регіональної політики та розв'язанні подібних 
структурних проблем у економіці. Це, передовсім, вирівнювання відсталих 
регіонів, трансформація регіонів, що потерпають від економічного спаду, 
стимулювання розвитку та структурного вирівнювання північних регіонів1. 
Попри наявність програм і відповідної законодавчої бази в Україні і до 
сьогодні не вдалося зрушити тенденції до зростання значних міжрегіональних 
відмінностей. А проблема подолання бідності, особливо серед етнічних 
українців, стає все актуальнішою. Небезпечно провадити економічну 
політику в інтересах вузького прошарку національно обмежених, 
недалекоглядних кланових угруповань, які, узурпувавши владу шляхом 
підкупу збіднілого населення і демагогії, не запропонували суспільству 
реальної життєвої перспективи і забезпеченого сьогодення. "Справжнім 
цивілізаційним викликом для України є невміння розрізнити добро і зло, яке 
набуває воістину апокаліптичних розмірів"2. 

Тобто, процес соціальної маргіналізації суспільства  поглиблюється, а, 
відповідно, наростають процеси соціального невдоволення, порушується 
соціальна рівновага, яку спостерігаємо нині від структури представницької, 
виконавської і до судової влади. 

Р.Колінз, розглядаючи механізми державного розпаду, наголошував на 
тому, що "ключем є вразливість держав та їхніх правителів до криз добування 
ресурсів, причому стосовно до державних витрат". А оскільки "держава є 
сама по собі економічною цілісністю, котра формує самостійний класовий 
інтерес"3, то витримання балансу інтересів і характеризує міцність держави, 
влади в ній. "Першим представником таких груп інтересів є державний 
адміністративний клас, чиї економічні, так і владні престижні інтереси, 
сприяють здатності здобування (ресурсів). 

Основний клас супротивників – майнова еліта (в аграрних суспільствах – 
землевласницька знать), чиї інтереси полягають у відхиленні від здобуття 
їхніх власних ресурсів. Оскільки ці два класи соціяльно і політично 
переплітаються, в умовах державної бюджетної кризи конфлікти 
розпалюються всередині еліти. Ці конфлікти разом з фінансовим аспектом 
самої кризи, яка паралізує або відчужує військові сили (в українському 
варіанті вони спостерігаються яскраво останнім часом – В.П.), досягають 
вищої точки у повномасштабному розпаді вершини держави. Цей розпад 
розкриває дорогу революційним силам знизу"4. 

В українському суспільстві глибинні суперечності також розгортаються й 
по лінії історична правда, справедливість, соціальна рівновага. Ці сутнісні 
складові є органічно притаманними українському етносу. І як не 

                                           
1 Див.: Новікова А.М. Депресивні території: європейський досвід та проблеми України // 

Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4 / http: // www.niisp.gov.ua/vydanna/ panorama. 
2 Маринович М., Сверстюк Є. Відкритий лист віце-прем'єру з гуманітарних питань 

Д.В.Табачнику // Універсум. – 2006. – № 11-12. – С. 33. 
3 Колінз Р. Передбачення у макросоціології випадок совєтського колапсу // Ї. – 2005. – № 39. 

– С. 27. 
4 Там само. – С. 27. 
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парадоксально видається, проте в дійсності реально відбувається саме так. 
Чим на глибиннішому рівні розкривається правда про історичне минуле 
українського народу, особливості його історичного побутування (захоплення 
влади більшовиками в Україні у 20-х рр. ХХ ст., винищення української 
еліти, Голодомори, Друга світова війна), зростання національної 
самосвідомості українців, тим більше поглиблюється нетолерантне ставлення 
окремих політичних груп (партій, національних представників) до 
Української держави й корінного етносу. Таке ставлення, на нашу думку, 
породжується відсутністю належної інформаційної політики та нечіткості 
ідеологічних напрямних у складовій соціально-культурного розвитку країни. 

З метою уникнення суперечностей, які можуть розгортатися, передовсім, 
на побутовому рівні, державна політика має вихарактеризовуватися 
гнучкістю тактики, але чіткістю і визначеністю стратегії – української 
перспективи як моделі бачення майбутнього й шляхів його досягнення.  

 
 
 

Злобіна О.Г. (Київ) 
 

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ  
В УКРАЇНІ: НА ПЕРЕТИНІ  

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

У статті досліджується громадянська ідентичність в Україні. 
Стверджується, що в сучасному українському суспільстві громадянська 
ідентифікація виконує поки що консолідуючу функцію не в повному обсязі, 
оскільки не об’єднує різні ідентичності в групі “ми” через протиставлення 
групі “вони”. В групі тих, хто ідентифікує себе як “громадяни України” 
нерівномірно представлені різні преференції, прихильники певних 
ідентифікаційних груп превалюють над іншими, що може розглядатися як 
основа для визначення векторів розвитку України як самостійної держави. 

 
У сучасній соціології ідентичність та ідентифікація співвідносяться 

насамперед за принципом структура–процес. Будь-яка ідентичність може 
бути розглянута як структурне утворення із власним змістом, мірою стійкості 
і протидії ззовні. Вона формується через механізм ідентифікації з певним 
еталоном чи зразком. На рівні суспільного аналізу розглядається процес 
ідентифікації з різними соціальними групами. 

Спираючись на типологічне розрізнення, запропоноване свого часу 
У.Самнером у науковому обігу використовуються поняття “ми-група”, “вони-
група” та “інші-групи”. “Ми-група” – це така спільнота, членом якої людина є 
або намагається стати, група “своїх”. “Вони-група” – це, навпаки, спільність, 
членом котрої не хоче бути. Що ж стосується “інших груп”, то це такі 
спільноти, до яких людина не висловлює спеціального інтересу, хоча й знає 
про їх існування. Отже, ідентичність можна розглядати як групову 
належність, яка усвідомлюється індивідом і скеровує його поведінку. 
Оскільки людина водночас відносить себе до різних значущих груп, 
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ідентичності притаманна багатовимірність. Скажімо, національна 
ідентичність містить такі взаємозалежні виміри як політичний, правовий, 
економічний, культурний, соціальний, етнічний, релігійний, історичний, 
територіальний. Ідентичність може мати відносно стійкий, надситуаційний і 
слабкорефлексований характер (наприклад, етнічна ідентичність). Водночас 
політична ідентичність тісніше пов’язана із конкретним ситуаційним 
контекстом і більшою мірою рефлексивна. Хоча між різними ідентичностями 
існує певний зв’язок, він не завжди має жорсткий характер: етнічна 
ідентичність не обов’язково кореспондує з політичною ідентифікацією: 
далеко не всі, хто ідентифікує себе як представники певного етносу, 
підтримують політичні сили, що виступають  на захист його прав.  

Існування багатьох груп ідентифікації породжує проблему складності 
позиціювання в соціальному просторі, де ті самі учасники взаємодії 
утворюють залежно від контексту різні конфігурації “своїх”, “чужих” та 
“інших”. Чим масштабнішою є група “інших”, тим  більше в ній 
різноманітних підмножин. Водночас вищий рівень об’єднання певною мірою 
“нівелює” внутрішні розбіжності між членами груп, дає можливість 
відкинути ідентифікації, які в певному контексті вважаються несуттєвими і 
досягти консолідації в діях представників різних, інколи навіть протилежних 
ідентифікаційних груп. 

Громадянська ідентичність, безумовно, належить до високо-
узагальнюючих категорій. Вона є основою формування загальнонаціональної 
ідентичності. “Ми, радянські люди” звучало як протиставлення усім 
“нерадянським” і не заважало співіснуванню всередині того цілого “дітям 
різних народів”, представникам різних національних, регіональних, мовних 
ідентичностей.  

Сучасне українське суспільство досі не має такого ідеологічного 
підґрунтя, на якому “ми, українці” звучало б так само згуртовуюче, як “ми, 
радянські”. Загальнонаціональна ідентичність перебуває в процесі 
становлення, її внутрішня структурація ще триває. Дані соціологічних 
досліджень дають можливість осмислити хід ідентифікаційних процесів, 
зокрема визначити взаємовплив різних ідентичностей. Простежимо за ними 
на прикладі громадянської ідентичності та її зв’язку з іншими типами 
ідентичностей на сучасному етапі. Для цього спочатку виокремимо групу тих, 
хто ідентифікує себе як громадян України. За даними соціологічного 
моніторингу Інституту соціології НАН України 2005 року1, відповідаючи на 
запитання “Ким Ви себе в першу чергу вважаєте?”, 54,8% опитаних обрали 
варіант “громадянином України”. Розглянемо особливості ідентифікаційних 
процесів представників цієї групи.  

Одразу можна помітити, що хоча громадянами України вважають себе 
представники всіх регіонів, конфесій, вікових груп тощо, структурується 
громадянська ідентичність нерівномірно. Поміж представників полярних 
ідентифікаційних груп різна кількість тих, хто вважає себе громадянами 

                                           
1 Опитування проводилося у лютому–березні 2005 року. Вибіркова сукупність 1800 осіб, 

репрезентативна за ознаками статі, віку, освіти. 
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України. Помітна диспропорція спостерігається насамперед щодо етнічної 
ідентифікації. Поміж тих, хто ідентифікував себе як українці, громадянами 
України вважають себе 58,1%, поміж росіян лише 40,3%1. Близькою є і 
картина в групах різної мовної ідентичності. Поміж тих, хто переважно 
спілкується російською, ідентифікували себе як громадяни України 49,2%, а 
поміж тих, хто спілкується переважно українською – 58,6%. Характерно, що 
група тих, хто спілкується українською і російською практично не 
відрізняється щодо громадянської ідентифікації від україномовних (56,2%). 

У групах різної вікової ідентичності також спостерігаємо помітні 
диспропорції. Представники молодших вікових груп більшою мірою 
ідентифікують себе як громадяни України, причому з віком ця ідентифікація 
повільно спадає (рис. 1). 
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Рис. 1. Рівень громадянської ідентичності  

у представників різних вікових груп 
 

На відміну від етнічного, мовного та вікового чинників, різна релігійна 
ідентифікація не пов’язується чітко з громадянською. Поміж представників 
різних конфесій та нерелігійних, тих, хто ідентифікували себе як громадяни 
України, серед нерелігійних таких 51,5%, серед православних 53,8%, серед 
католиків 56,3%. Єдина релігійна ідентичність, яка чітко кореспондує з 
громадянською виявлена у греко-католиків. Поміж них частка тих, хто вважає 
себе громадянами України становить 69,4%. До речі, можна доволі чітко 
прослідкувати зв’язок соціокультурної та регіональної ідентичності. На Заході 
таких, хто ідентифікував себе як громадянин України 65,6%, і саме в цьому 
регіоні найбільше представлені греко-католики. Натомість у Центрі кількість тих, 
хто ідентифікував себе як громадяни України менше, ніж на Заході (57,2%), а на  
Сході та Півдні тих, хто ідентифікував себе як громадяни України лише по 48,8%. 
Отже, можемо констатувати суттєві відмінності щодо громадянської ідентичності  
у представників різних регіональних груп. Те саме характерно і для груп 
територіально–поселенських. Найбільше громадянами України вважають себе 
жителі столиці, найменше – жителі сіл (рис. 2). 

                                           
1 Тут і далі різниця значуща на рівні 1%.  
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Рис. 2. Рівень громадянської ідентичності у представників  

різних територіально-поселенських утворень 
 

Якщо виокремити полярні ідентифікаційні групи за стратифікаційними 
відмінностями, бачимо, що тенденція ідентифікувати себе з Україною виразно 
відрізняє людей вищого достатку. Поміж тих, хто відніс себе до групи бідних, 
громадянами України вважають себе лише 47,2%, натомість серед тих, хто 
позиціонував себе як середніх, таких 60,7%. Інші дані також підтверджують 
існування зв’язку між соціоструктурною самоідентичністю та громадянською 
ідентичністю. Так, чим вищу позицію на соціальних “сходах” приписує собі 
людина, тим вище схильність ідентифікації себе як громадянина України (рис. 3). 
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Рис. 3. Рівень громадянської ідентичності у представників  
груп різної соціоструктурної самоідентичності 

 

Як бачимо, кількість тих, хто ідентифікує себе як громадяни України, 
зростає на кожному рівні уявних соціальних сходів. Серед тих, хто вважає 
своє становище найгіршим (1 сходинка) таких, хто відчуває себе громадянами 
України майже вдвічі менше, ніж серед тих, хто визначає своє положення як 
високе (36,7% проти 65,9%)1. Можна припустити, що громадянська 

                                           
1 Для оцінки соціального становища пропонувалася 7-бальна шкала, проте на 6-й та 7-й 

рівень себе помістили лише 1,5% від загальної кількості опитаних, отже, для порівняння взято 
лише позиції від 1 до 5.  
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ідентифікація пов’язана з оцінкою людьми власних ресурсів. Чим краще 
оцінюються ці ресурси, тим вище громадянська ідентифікація. 
Підтвердженням цього слугує і різна кількість носіїв громадянської 
ідентичності у групах з різним рівнем освіти. Поміж малоосвічених 
громадянами України ідентифікують себе 46,6%, поміж тих, хто має середню 
та вищу освіту, таких помітно більше (відповідно 58,2% та 60,6%).  

Основою для ідентифікації слугують не лише групи об’єктивної 
належності (вікові, поселенсько-територіальні тощо), а й групи, що 
створюються навколо певних ціннісних пріоритетів. Можна говорити, 
наприклад, про існування груп ринкової ідентичності, де “свої” та “чужі” 
позиціонуються як прихильники або противники приватної власності, 
приватизації малих та великих підприємств, землі тощо. Існують і групи  
політико-ідеологічної ідентичності (прихильники капіталістичного розвитку 
країни, прихильники незалежного, самобутнього шляху розвитку країни, 
прихильники соціалістичного розвитку країни). Громадянська ідентичність 
сучасних українців доволі сильно пов’язана з такого роду преференціями. 
Так, поміж прихильників приватизації, ідентифікація себе як громадяни 
України значимо вища, ніж серед  її противників (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ідентифікація себе як громадян України  

представниками груп різної ринкової ідентичності (%) 
 

 Противники (N=572) Прихильники 
(N=154) 

Приватизація малих 
підприємств 

52,2 64,7 

Приватизація великих 
підприємств 

47,9 59,8 

Приватизація землі 50,4 63,4 

 
Така ж тенденція спостерігається і стосовно груп політико-ідеологічної 

ідентичності. Наприклад, поміж тих, хто позиціонує себе як прихильник 
капіталізму, ідентифікують себе як громадяни України 66,8%, а серед тих, хто 
підтримує прихильників соціалізму таких 47,3%. 

Отже, можна констатувати, що в сучасному українському суспільстві 
громадянська ідентифікація виконує поки що консолідуючу функцію не в 
повному обсязі, оскільки не об’єднує різні ідентичності в групі “ми” через 
протиставлення групі “вони”. В групі тих, хто ідентифікує себе як “громадяни 
України” нерівномірно представлені різні преференції, прихильники певних 
ідентифікаційних груп превалюють над іншими, що може розглядатися як 
основа для визначення векторів розвитку України як самостійної держави. 
Сам процес ідентифікації показує, з якою Україною пов’язано більше 
сподівань, навколо яких соціальних груп і соціальних пріоритетів має 
відбуватися наступна консолідації. 
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Жданова І.А. (Київ) 

 
МОЛОДЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  
(національно-етнічний аспект) 

 
У статті досліджуються проблеми толерантності в середовищі 

української молоді. З’ясовуються особливості молодіжного середовища з 
різних регіонів України, показано рівень солідарності в українському 
суспільстві.  

 
Актуальність даної проблематики визначається важливістю усвідомлення 

суспільством необхідності виховання толерантної особистості, формування 
толерантних міжетнічних відносин. Молодь – майбутнє країни, одночасно 
для неї характерна соціальна незрілість, несформованість ціннісних 
орієнтирів, нездатність повною мірою адекватно прогнозувати наслідки своїх 
дій. Тому дослідження толерантності саме цієї соціальної групи є особливо 
важливим. 

Сучасний світ зазнає стрімких змін, породжених глобалізаційними 
процесами, формуванням світового інформаційного суспільства. Соціум 
набуває таких сутнісних характеристик як мобільність, інтеграція і 
взаємозалежність, урбанізація тощо. Із швидким розвитком комунікацій 
відбуваються великомасштабні міграції та переміщення населення, 
трансформації соціальних структур, ціннісних орієнтирів. Завдяки сучасним 
комунікаційним технологіям інформація постійно мандрує по всьому світові, 
ми регулярно вступаємо в контакти з людьми, які думають і  живуть не так як 
ми. Яскравим прикладом є глобальна мережа Internеt, використання 
програмних продуктів, які були спроектовані і виготовлені спеціалістами 
фірм і корпорацій різних країн – людьми різного віросповідання, кольору 
шкіри, різних переконань.  

Все більш поширеним явищем стає „колонізація навпаки”, коли сильним є 
вплив країн, які не відносяться до Заходу, на розвиток подій у західних 
країнах. Як приклад – „латиноамериканізація” Лос-Анжелеса, високі 
рейтинги продаж бразильських телепрограм у Португалії, виникнення 
високотехнологічного сектору  в Індії тощо. Це спонукає світову спільноту до 
активних зусиль щодо формування солідарності й упередження 
інтолерантних відносин. 

У відповідь на глобалізаційні тенденції пожвавлюється місцевий 
націоналізм, виникає і стрімко поширюється фундаменталізм. На думку 
одного із найбільших сучасних соціологів Ентоні Гідденса, головною битвою 
ХХІ ст. стане конфлікт між фундаменталізмом і космополітичною 
толерантністю1.   

                                           
1 Энтони Гидденс. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. – 

М.: Изд-во „Весь мир”, 2004. – С. 20. 



 
Україна – суспільство 

 

 121

Вчені у всьому світі говорять не тільки про глобальні зміни клімату Землі, 
світової економіки, а й констатують глобальні зміни самого психотипу 
людини, психічну мутацію, викликану сучасним техногенним середовищем, 
яка негативно впливає на гуманістичні цінності, сформовані впродовж 
тисячолітньої історії людства. 

Поняття „толерантність” особливо активно почало використовуватися у 
зв’язку з намаганнями світової спільноти насамперед таких організацій як 
ООН, ЮНЕСКО врегулювати міжнародні відносини. В науковій літературі 
толерантність розглядається як повага і визнання рівності, відмова від 
домінування і насилля, визнання багатовимірності людської культури, норм 
поведінки, відмова від зведення цієї різноманітності до однорідності або 
домінування якоїсь однієї точки зору1.  

В умовах стрімкоплинного суспільства необхідні такі якості, як уміння 
швидко пристосовуватися до змін. Толерантність є профілактикою 
девіантності й основою соціальної безпеки. Як особистісна характеристика 
толерантність проявляє себе у відношеннях до себе, до інших, до власної 
групи (груп), до інших груп, до світу загалом. 

Толерантність та інтолерантність може поширюватися на різноманітні 
аспекти життєдіяльності людини. Залежно від сфер прояву визначають 
національно-етнічну, релігійну, класово-соціальну, географічну, політичну, 
гендерно-сексологічну, вікову та інші види толерантності. Автор статті 
намагається прослідкувати толерантність у молодіжному середовищі, перш за 
все в національно-етнічному аспекті, порівняти рівень толерантності серед 
молоді і дорослого населення України загалом. 

Якщо аналізувати сучасну ситуацію в українському суспільстві, то можна 
помітити, що за роки незалежності зменшився рівень толерантності серед 
населення України загалом. Зростає конфліктний потенціал, рівень 
ксенофобії, антисемітизму. 8 липня 2007 р. Управління Верховного комісара 
ООН у справах біженців (УВКБ) висловило стурбованість з приводу 
тенденції зростання расистських  нападів в Україні і закликало уряд посилити 
протидію зростанню ксенофобії і проявів расизму2.   

Про зменшення рівня толерантності в українському суспільстві свідчать і 
результати опитувань, проведених різними соціологічними службами.  

Результати Всеукраїнського соціологічного дослідження "Рівень 
толерантності в Україні", проведеного в жовтні 2006 р. засвідчили, що 
третина опитаних респондентів (32%) стикалися з дискримінацією протягом 
останніх трьох років. Половина  з цих випадків була пов'язана з майновим 
станом. Дві третини населення України оцінює ситуацію в країні як 
напружену та конфліктну3. 

                                           
1 Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика): Сб. 

науч.-метод. ст. – 2-е изд. – М., 2003. – С. 24. 
2 http://news.liga.net/news/N0725883.html.  
3 Всеукраїнське соціологічне дослідження "Рівень толерантності в Україні", проведене 

Інститутом прикладних міжнародних гуманітарних досліджень за сприяння Міжнародного 
центру толерантності Олександра Фельдмана (Опитування проводилось у 65 населених пунктах 
у 15 областях України з 10 вересня до 10 жовтня 2006 р. всього було опитано 1167 респондентів 
віком від 18 років. Похибка становить 1,2 відсотка. 
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Соціологічні заміри констатують також високі показники взаємного 
відчуження. До критеріїв толерантної комунікації фахівці відносять розвиток 
емпатії як прагнення співпереживати іншому і вміння ставати на його 
позицію1. За даними соціологічного опитування Державного інституту 
розвитку сім’ї та молоді (далі – ДІРСМ) у червні 2007 р. дві третини молодих 
громадян України у віці 14-35 рр. вважали, що потрібно бути дуже 
обережними у стосунках з людьми і лише 18 %, що більшості людей можна 
довіряти2. 

Існує напруженість не тільки в міжособистісних відносинах, а й у соціумі 
взагалі. В травні 2006 р. на питання «Чи існує у Вашому населеному пункті 
соціальна напруга?» 17 % молодих громадян України відповіли ствердно. 
Особливо гостро цю напругу відчувають молоді кияни. 42 % опитаних киян у 
віці 18 – 35 рр. відповіли, що в місті існує сильна соціальна напруга. Це 
майже втричі перевищує загальнонаціональний середньостатистичний 
показник3. 

Особливу тривогу викликають високі показники взаємного відчуження 
всіх громадян країни – жителів різних регіонів. Виміри ідентичності 
українських громадян мають виразний регіональний характер, який фактично 
відтворюється на рівні молодих поколінь, що створює реальні ризики 
закріплення ментальних відмінностей і взаємного відчуження регіонів країни. 
Існують також суттєві регіональні відмінності культурної ідентичності, 
притаманні не тільки молоді, а й усім віковим групам4. 

За результатами національного опитування, проведеного Центром 
Разумкова, до української культурної традиції віднесли себе 81% дорослого 
населення в Івано-Франківській області, і лише 5% – в АР Крим. Натомість 
жителі Західного регіону країни частіше ідентифікують себе із 
загальноєвропейською культурною традицією, ніж жителі східних областей 
(Закарпатська область – 17%, Івано-Франківська – 16%, тоді як Донецька – 
4%, Луганська – 6%)5.  

Позиції стосовно майбутнього, так само, як і нинішня культурна 
самоідентифікація, мають виразно регіональний характер, який відтворюється 

                                           
1 Опитування „Молодь України: червень 2007 р.” проводилося Державним інститутом 

розвитку сім'ї та молоді 25.06 -13.07.2007. Було опитано 1800 респондентів у віці 14-35 рр. у всіх 
регіонах України,  також у м. Києві та АР Крим (попередні дані). 

2 Там само. 
3 Опитування „Молодь України – травень-червень 2006 р.” – проводилося Державним 

інститутом проблем сім’ї та молоді з 30 травня до 23 червня 2006 р. Опитування проводилося в 
усіх адміністративно-територіальних одиницях України: 24 областях, АР Крим, м. Києві та 
м. Севастополі. Всього опитано 1503 респондентів віком від 14 до 35 років. Вибіркова сукупність 
репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками. Випадкова помилка вибірки 
складає +/- 2,36 відсотка. 

4 Про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального 
захисту дітей та молоді у 2001-2006 рр.) // Щорічна доповідь Президентові України, Верховній 
Раді України, Кабінету Міністрів України / Т.В. Безулік, А.І. Білий, Є.І. Бородін та ін. – К.: Гопак, 
2006. – С. 133-138.  

5 Соціологічне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 до 
27 грудня 2005 р. опитано 2009 респондентів у всіх регіонах України, теоретична похибка не 
перевищує 2,3 відсотка. 
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в усіх вікових групах. Так, якщо на Заході країни серед дорослого населення 
загалом найчастіше висловлюється думка, що в майбутньому в Україні 
переважатиме українська культурна традиція (Івано-Франківська область – 
45%, Закарпатська – 35%), то на Сході і Півдні – частіше висловлюють 
переконання, що в різних регіонах переважатимуть різні культурні традиції 
(АР Крим – 49%, Донецька область – 41%).  

Одночасно загалом по Україні 34% молоді вважає, що домінуючою буде 
українська традиція, 23% – у різних регіонах переважатимуть різні культурні 
традиції: перш за все – загальноєвропейська (20%), і лише 2% молодих людей 
вважають, що через 20-25 років в Україні переважатиме російська культурна 
традиція1. Існують регіональні відмінності і в поглядах на мовну ситуацію, на 
зовнішньополітичні пріоритети, в оцінці історичного минулого країни2.  

Таким чином, у молодіжному середовищі відтворюються регіональні 
відмінності, поглиблюється відчуженість молоді різних регіонів України, 
що знижує рівень солідарності в українському суспільстві. Використання 
цих особливостей як інструменту в політичній боротьбі є вкрай 
небезпечним для існування соборної України.  

До того ж  високим є протестний потенціал молоді, особливо на Заході та 
Сході України. Враховуючи викладене вище, небезпечним є те, що найбільшу 
підтримку акції протесту отримали від молодих респондентів саме в регіонах, у 
яких громадяни по-різному себе самоідентифікують і бачать майбутнє країни. В 
західних областях – кожен другий респондент підтримує акції протесту, на Сході 
– кожен третій.  
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Рис. 1. Як Ви особисто ставитесь до акцій протесту?  
(Серед тих, хто обрав варіант відповіді „підтримую”)  

(за даними ДІРСМ) 

                                           
1 Про становище молоді в Україні: Див. цит. документ. – С.135. 
2 Якименко Ю., Литвиненко О. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій 

громадян України // Національна безпека та оборона. – 2006. – № 1. – С. 2-19. 
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Для дослідження проблеми толерантності в українському суспільстві 
важливим є аналіз сприйняття громадянами України загалом (і молоді, 
зокрема) деяких інших країн, народів і культур. Це особливо актуально в 
умовах існування в Україні полікультурного суспільства, збільшення 
міграційних процесів. 

Результати різних соціологічних опитувань вказують на небезпечні 
тенденції зростання інтегрального показника національного дистанціювання∗, 
тенденцію до збільшення відчуженості населення України практично від усіх 
національностей, включених до списку.  

Так, результати щорічного моніторингу Інституту соціології НАН України 
виявляють украй несприятливу тенденцію в міжнаціональних відносинах. За 
винятком росіян, українців і білорусів, практично всі національності 
«відсунуті» масовою свідомістю за оцінку 5 балів – «виселені з країни». 
Знижується і самотолерантність: зростання дистанції стосовно основних 
національностей, які проживають в Україні (титульна нація – українці і 
найчисленніші меншини – росіяни і білоруси) (див. табл. 1)1. 

Таблиця 1 
Ставлення населення України до деяких  

етнічних груп у 2006 році, у % 
(за даними Інституту соціології НАНУ ) 

 
Кількість позитивних відповідей на питання стосовно 
ставлення  до деяких етнічних груп як до: 

 
Етнічні групи 

член
ів 
сім‘ї 

близь-
ких 
друзів 

сусі
-дів 

колег по 
роботі 

жителів 
України 

гостей 
України 

Не пускав 
би в 
Україну 

Україномовні 
українці 

57,0 21,4 9,4 1,1 8,5 2,4 0,2 

Українці 
російськомовні 

53,0 21,4 9,9 2,2 8,6 4,5 0,4 

Росіяни 44,3 21,7 15,2 2,6 6,0 9,6 0,7 
Білоруси 18,6 21,8 26,7 4,3 7,5 20 1,1 
Євреї 8,3 12.2 16.8 7.2 19.9 29 6.6 
Американці 6,6 7,8 8,4 6,3 4,1 52,2 14,6 
Канадці 5,7 7,2 10,6 7,0 5,5 58,7 5,3 
Поляки 7,4 7,6 18,1 7,0 8,3 46,0 5,6 
Французи 6,4 7,6 9,4 7,9 4,9 59,8 4,0 
Німці 5,9 6,4 10,2 10,5 6,2 53,0 7,8 
Румуни 5,3 6,1 14,3 5,5 7,4 52,9 8,5 
Негри 3,1 4,2 5,2 3,5 5,0 61 18,0 
Цигани 1,9 3,3 4,6 1,3 17,1 31,1 40,7 

                                           
∗ Індекс національного дистанціювання (ІНД) – середній бал за семибальною шкалою 

соціальної дистанції по відношенню до представників кожної з національностей. Показник від 1 
до 4 балів розцінюється як відкритість (толерантнсть); від 4 до 5 балів – як національна 
відокремленість; від 5 до 6 балів – як ізольованість або скрита форма ксенофобії; вище 6 балів – 
як відверта ксенофобія (за методикою Н. Паніної).   

1 Паніна Н., Кириченко І. Особливості національної толерантності в Україні // 
http://www.dt.ua/1000/1550/35964/. 
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Небезпечним є те, що така картина відтворюється (з незначними змінами в 
межах теоретичної похибки) і серед молодого покоління (див. табл. 2)1. 

 
Таблиця 2 

Відповіді респондентів на запитання:  
„З представниками яких національностей  

Ви хотіли б жити по сусідству?”  
(респондент міг вибрати будь-яку кількість варіантів відповіді) 

(за даними Центру Разумкова) 
 

 Серед тих, кому від 18 до 35 
років, % 

Серед усіх опитаних,% 

Євреї 19 21 
Поляки 27 28 
Росіяни 43 44 
Румуни 11 14 
Татари 9 12 
Угорці 16 17 
Українці 46 46 
Цигани 4 4 
Мені байдуже 30 32 
Важко відповісти 12 11 

      
Особливо тривожними є зміни в інтенціях міжнаціональних відносин на 

Півдні України: соціологічні опитування засвідчують, що порівняно з іншими 
регіонами України, тут зафіксовано найбільший індекс національного 
дистанціювання по відношенню до українців і він має тенденцію до 
зростання. На Півдні він дорівнює 2,6 бала,  тоді як на Заході – 1,9 бала, а у 
Центрі і Сході – 2 бали. Існує тенденція до зниження рівня української 
самоідентичності і значного зростання дистанціювання від інших 
національностей2.  

До основних форм прояву нетерпимості відносяться расизм, ксенофобія у 
формі етнофобій, мігрантофобії (неприязнь до представників різних груп  
культур, впевненість у тому, що „чужинці” шкідливі для суспільства). 
Особливу тривогу викликає підвищення рівня ізоляціонізму і ксенофобії 
серед усього населення України: чисельність групи ксенофобів за десять 
років збільшилася більше ніж учетверо. В 2002 р. соціологи зафіксували 
„стрибок” від національної толерантності і відособленості до ізольованості та 
ксенофобії. Подібні тенденції відбуваються і в світовому просторі. 
Збільшення ксенофобських настроїв у світі пов’язане  з пожвавленням 
антитерористичної кампанії після події 11 вересня 2001 р., з війною  в Іраку.  

Найчисленнішу групу (практично половину населення України) у даний 
час становлять громадяни з ізоляціоністськими установками на 

                                           
1 Соціологічне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 до 

27 грудня 2005 р. опитано 2009 респондентів у всіх регіонах України, теоретична похибка не 
перевищує 2,3 відсотка. 

2 Захарченко А. Шляхи та механізми подолання проявів ксенофобії на півдні України // 
Регіональний філіал НІСД у м. Одеса – http://www.niss.gov.ua/Monitor/Juni/13.htm. 
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міжнаціональні відносини. За даними КМІСу питома вага цієї категорії 
населення з 1992 р. зросла майже в півтора раза (відповідно з 33% до 48%)1. 

Загальний рівень ксенофобії  в Україні є найвищим серед старших вікових 
груп. За даними соціологічних опитувань КМІСу, молоді люди 18-20 рр. 
мають нижчий рівень ксенофобії, ніж інші вікові групи. Виняток складають 
антисемітські настрої, рівень яких найвищий у віковій групі 18-20 рр. (див. 
рис. 2). Майже половина молоді України (45 %) не хотіла б бачити євреїв 
жителями України2.  
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Рис. 2.  Залежність антисемітизму від віку  
(за даними КМІСу) 

 

Одночасно в молодіжному середовищі недовіра проявляється швидше до 
соціальних груп  не за етнічними ознаками, а за соціальними – до груп, які 
потенційно загрожують безпеці особистості. Молоді люди хочуть бути 
ізольованими насамперед від наркоманів, алкоголіків, людей із злочинним 
минулим (див. табл. 3). Більшість респондентів у віці 14-35 рр. відповіла, що 
хотіли б жити по сусідству з відомими діячами мистецтв, дипломатами, 
багатодітними сім'ями, іноземними студентами, політиками. Середні позиції 

                                           
1 „Думки і погляди населення України напередодні референдуму щодо незалежності та через 

15 років”: Матеріали прес-конференції 30 листопада 2006 р. // 
http://www.kiis.com.ua/txt/doc/30112006/press30112006.doc. 

2 Всеукраїнське опитування дослідницького центру Соціологічної асоціації України (з 1992 
року – Київський міжнародний інститут соціології – КМІС) на замовлення і за опитувальником, 
розробленим Дослідницьким інститутом Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа (РС/РВЄ) було 
проведено в 1991 р. опитування з 25 вересня до 25 жовтня методом особистого інтерв'ю. 2056 
респондентів були опитані загальноукраїнською мережею інтерв'юерів, підготовлених за 
безпосередньої участі соціологів Дослідницького інституту РС/РВЄ. Вибірки репрезентативні 
для населення України старше 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 
2,3 відсотка. 

Всеукраїнське опитування КМІС на замовлення і за опитувальником, розробленим 
Дослідницьким інститутом Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа (РС/РВЄ) було проведено в 2006 
р. з 13 до 24 жовтня, за опитувальником, більшість запитань у якому ті самі, що й у 1991 р. Було 
опитано 2000 респондентів. Вибірки репрезентативні для населення України старше 18 років. 
Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,3 відсотка. 
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в рейтингу найбільш привабливих сусідів української молоді займають 
мусульмани, євреї, іммігранти, іноземні робітники.  

 
Таблиця 3 

Розподіл відповідей на запитання: 
«Тут наведені різні групи, з представниками  яких  

 ви не хотіли б жити по сусідству?»  
(Респондент міг вибрати будь-яку кількість варіантів.) 

(за даними ДІРСМ, червень 2007р.) 
 

 Не хотів би, % 
Наркомани 98 
Алкоголіки 96 
Люди із злочинним минулим   83 
Цигани 81 
Гомосексуалісти 72 
Хворі на СНІД 66 
Мусульмани    40 
Іммігранти, іноземні робітники 34 
Євреї 26 
Бізнесмени 23 
Політики 22 
Іноземні студенти 22 
Багатодітні сім´ї 21 
Дипломати 16 
Відомі діячі мистецтв 11 

 
Таким чином, дослідження різних соціологічних служб засвідчують 

тенденцію до збільшення ксенофобських, ізоляціоністських настроїв 
серед дорослого населення України загалом. Одночасно в молодіжному 
середовищі існує найнижчий рівень інтолерантності.  

Про зростання рівня ксенофобії на расовому ґрунті свідчать дані, 
оприлюднені І. Кресіною на спільному засіданні Ради з питань 
етнонаціональної політики при Президентові України та Національної ради з 
питань культури і духовності при Президентові України: „У 2006 році в 
Управлінні Верховного комісара  ООН з питань біженців зареєстровано 50 
скарг від осіб з африканських і азійських країн та навіть з пострадянських 
держав. У той час як 2005 року таких скарг було лише 12”. 

В. о. міністра внутрішніх справ України М. Корнієнко під час зустрічі з 
представниками міжнародних організацій повідомив, що в 2007 р. скоєно 17  
вбивств іноземних громадян, з них лише 10 розкрито1.  

На думку регіонального радника з питань громадської інформації УВКБ 
ООН Н. Прокопчук „досить незначний відсоток порушень справ проти 
проявів дискримінації за расовою ознакою визначається розмитістю 
формулювань Кримінального кодексу”2. 

                                           
1 http://news.liga.net/news/N0734471.html.   
2 Кресіна І. „Про прояви дискримінації в Україні”. Доповідь на спільному засіданні Ради з 

питань етнонаціональниої політики при Президентові України та Національної ради з питань 
культури і духовності при Президентові України. 
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Свій внесок роблять і ЗМІ, створюючи та підтримуючи існування в 
суспільстві соціальних міфологем, які спотворюють уявлення про певні 
етнічні групи. Найшвидше подібну інформацію засвоює молодь. У багатьох 
країнах саме молодь стає активними учасниками націоналістичних і 
фашистських організацій.  Зростає їх кількість і в Україні. Станом на червень 
2007 р. в Україні офіційно зареєстровано 500 скінхедів1. 

На думку автора статті,  збільшення злочинів, скоєних на грунті расової 
ненависті  в Україні, все ж має характер проявів поведінки окремих громадян 
і не є результатом трансформаційних змін у ціннісних орієнтаціях молоді 
загалом. Проте це тривожний сигнал для суспільства, заклик до поширення 
протидії проявам расизму і ксенофобії. 

Зростання конфліктного потенціалу, проявів інтолерантності є 
результатом стрімкого розшарування в суспільстві на «багатих – бідних», 
кризи багатьох моральних норм, цінностей, закладених у попередні часи, 
екскалація протистояння під час перманентних за останні 5 років виборчих (і 
міжвиборчих) війн. Взаємна ненависть перетворилася на продукт, який має 
найвищі рейтинги продаж в Україні не тільки на комп’ютерному, кіно, а й 
інформаційному ринку. Лексика і поведінка багатьох політиків, журналістів, 
артистів, тобто людей, які претендують бути елітою суспільства, свідчить про 
високий рівень інтолерантності, відчуженості, низьку комунікативну 
культуру, що сприймається часто як суспільна норма, особливо серед 
підростаючого покоління. Результат – питома вага толерантних громадян 
в Україні за десять років знизилася більше ніж утричі2.  

До чинників внутрішньополітичних належать і відсутність 
цілеспрямованої культурно-освітньої діяльності державних органів та 
громадських організацій, недосконала законодавча база щодо захисту прав 
людини та національних меншин. 

Один із засобів протидії цим небезпечним процесам – формування 
громадянського суспільства. На думку Ентоні Гідденса, „громадянське 
товариство – це арена, де виробляються демократичні переконання, в тому 
числі і терпимість”3. 

Однією з характеристик громадянського суспільства є співпраця 
державних інституцій з неурядовими організаціями з питань дотримання прав 
людини. В останній час в Україні пожвавилася  діяльність державних 
інституцій щодо протидії поширенню ксенофобії, расизму. В регіонах і 
центральному апараті МВС створюються спеціальні підрозділи боротьби з 
расизмом і ксенофобією4.  Але план заходів по протидії расизму на період до 
2009, запропонований МВС, зазнав критики з боку міжнародних організацій з 
дотримання прав людини.  

                                           
1 Там само. 
2 Паніна Н., Кириченко І. Особливості національної толерантності в Україні // 

http://www.dt.ua/1000/1550/35964/. 
3 Энтони Гидденс. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. – 

М.: Изд-во „Весь мир”, 2004. – С. 35. 
4 http://news.liga.net/news/N0725883.html; http://news.liga.net/news/N0734471.html. 
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Заходи, націлені на пропаганду толерантності, проекти по наданню 
безкоштовної правової допомоги особам, які постраждали від ксенофобії і 
расистського насилля здійснюють міжнародні організації (УВКБ, різні 
агентства ООН, Міжнародна організація по міграції), а також неурядові 
організації і правозахисники. 

Активізація громадської ініціативи щодо упередження проявів насилля, 
формування толерантності в молодіжному середовищі є одним із 
пріоритетних напрямів молодіжної європейської політики. Європейська 
комісія у справах освіти і культури прийняла програму розвитку молодіжної 
політики ЄС на 2007-20013 рр. „Молодь у дії”. 

Україна також робить певні кроки у даному напрямі. Державний інститут 
розвитку сім’ї та молоді спільно з громадськістю, представниками різних 
міністерств розробили проект Концепції Загальнодержавної програми 
активізації молодіжної участі до 2015 р., який передбачає виховання 
толерантної особистості як один із основних напрямів реалізації молодіжної 
політики.  

Важливу роль у протидії небезпечним явищам відіграють ЗМІ. Нещодавно 
агенція УНІАН започаткувала видання інформаційно-аналітичного 
тижневика  „Права людини”.  

Актуальним є поширення соціальних рекламно-інформаційних матеріалів, 
спрямованих на формування толерантності в різновікових групах населення. 

На думку автора статті, першорядним для утвердження толерантності в 
суспільстві є виховання особистості з такими характеристиками, як 
терпимість, чесність, співчуття, душевний спокій, любов, вірність, 
миролюбність, твердість у правді. Толерантна поведінка – це певна форма, 
яка відображає сутнісні характеристики особистості. Тому толерантна 
поведінка особистості без подібних якостей має характер епізодичний.  
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Щербина А.М. (Суми) 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ  
ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК  
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ  

СУСПІЛЬСТВІ 
 

У статті робиться спроба виявити шкоду від прискорення процесів 
комунікації, появи великої кількості інформації та інформаційного 
забруднення, які роблять сучасне суспільство нестабільним, вразливим до їх 
шкідливого впливу.  

 
Потреба в отриманні інформації є однією з важливих фізіологічних 

властивостей живої природи. Одноклітинні мають фото- та хіміочутливі 
органоїди, що допомагає їм у виживанні та харчуванні. Еволюція 
багатоклітинних тварин розвинула органи відчуттів, центральну та 
периферійну нервову систему.  

Різностатевість, необхідність пошуку партнера одного виду для 
розмноження, що виникають у черв’яків, групова діяльність більш складних 
тварин спричиняють виникнення вектора зворотної інформації: від особини 
до навколишнього середовища.  

Тому будь-який двосторонній процес обміну інформації можна назвати 
комунікацією. Тварини комунікують між собою рухами і забарвленням тіла, 
хімічними речовинами, запахом, звуком тощо.  

Мозок людини призначений для сприймання, обробки, зберігання і 
використання  інформації. Як і в тварин основна біологічна мета цих дій – 
виживання особини. Життя в суспільстві, необхідність координації дій 
спричинила розвиток багаторівневої соціальної комунікації.  

Отже, процес сприйняття інформації є невід’ємною, життєво важливою 
функцією людини.   

Тут під процесом сприйняття інформації будемо розуміти всі сигнали, що 
виникають у нервовій системі людини під впливом середовища. На цьому 
рівні для людини немає різниці  між стратегічною соціальною інформацією та 
повсякденною.  

Звичайно, цей підхід до соціальної комунікації занадто біологізований і 
спрощений, але, на наш погляд, він найбільше підходить для розуміння 
проблеми інформаційного забруднення.   

Таким чином, мова йтиме про вектор сприйняття інформації  «навколишнє 
оточення > людина». 

Людина постійно стикається з безліччю сигналів оточення. Обсяг  
сенсорної інформації за день вимірюється терабайтами. Мозок не в змозі 
переробити її, тому здатність людини до обробки інформації обмежена на 
сенсорному і когнітивному рівнях. Цей багаторівневий фільтр для інформації 
утворює механізм уваги. 

Після того, як когнітивна система людини обробила й систематизувала 
інформацію, утворюються знання. Система знань індивіда складає свідомість.  



 
Україна – суспільство 

 

 131

Інформація що забруднює – та, що несе безплідні або навіть шкідливі 
знання про навколишнє середовище.  

Наприкінці ХХ ст. Україні довелося зіткнутися з досить цікавим 
інформаційним явищем – масовою культурою. Масова культура виникла 
внаслідок конкуренції різних інформаційних джерел.  Комерційні, політичні 
та інші організації своєю рекламою й новинами намагаються проникнути 
крізь кордон уваги людини. Шляхи й методи розповсюдження інформації 
постійно вдосконалюються в бік пошуку економічно ефективних способів 
розповсюдження інформаційних повідомлень. 

Як приклад кількісної еволюції повідомлень можна навести електронний 
«спам» – масову розсилку повідомлень електронною поштою. Як відомо, 
економічна ефективність «спама» в 10-100 разів вище, ніж  звичайної 
реклами.  

Яскравим прикладом якісного розвитку реклами є популярний російський 
фільм «Бумер», створений за підтримки виробника автомобілів BMW. 
«Бумер» породив цілий пласт масової культури – пісні, мелодії для мобільних 
телефонів, стиль у одязі тощо. 

Взагалі будь-яка реклама, що потрапляє до споживача, який не буде 
вживати рекламований продукт, є інформаційним забрудненням. Тобто мозок 
примушений переробляти і накопичувати непотрібну йому інформацію.  

Сенсаційні, перебільшені новини – результат конкуренції серед засобів 
масової інформації. Підсвідомий фільтр уваги виловлює ті повідомлення, що 
несуть інформацію про можливу небезпеку для людини. Тому повідомлення, 
наприклад,  про стихійне лихо в далекій країні супроводжується низкою 
повторних уточнюючих повідомлень. Підсвідомість задовольняє свою 
потребу в повній інформації, щоб організм був готовий до такої події. Хоча 
для реальної безпеки краще було б знати заходи «громадянської оборони».  

Віртуальне спілкування – третій, крім реклами та новин, масовий 
інформаційний «забруднювач». Біологічну потребу в спілкуванні з особинами 
свого племені можна задовольняти за допомогою технічних засобів – 
Інтернет, мобільних телефонів тощо. Відбувається обмін лише текстовою 
вербальною інформацією, для передачі емоційної окраски виробилася 
обмежена мова значків – «смайликів». Особливістю є велика кількість і мала 
тривалість контактів. Шкода від такого спілкування в тому, що погіршуються 
навички спілкування з людьми в нормальному житті, втрачається дуже багато 
часу. Можливо, віртуальне спілкування – не чинник забруднення суспільства, 
а  новий рівень комунікації, час покаже. 

У такому місті як Київ людина щодня стикається з 5000-10000 
інформаційних повідомлень. Інформація масової культури відволікає від 
нормальної життєдіяльності, інколи примушує наслідувати своїм зразкам. 
Наприклад, придбати комп’ютер рекламованої марки, хоча  той, що не 
рекламувався,  може бути кращим. Більшість повідомлень масової культури – 
соціально нейтральні, спрямовані на витрачання особистого часу, грошей або 
просто беззмістовні. Хоча серед них є ті, що наносять шкоду здоров’ю 
людини й суспільству загалом.  

Одним із шкідливих наслідків інформаційного забруднення є руйнування 
існуючої системи знань людини. Виникає зруйнована, т.зв. «мозаїчна» 
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свідомість – світогляд не становить єдиної системи, а складений із 
«клаптиків» знань. Людина, наприклад, одночасно ходить у церкву і вірить у 
гороскопи. Реальний приклад з нашого життя – одразу після призначення 
Ю.Тимошенко Прем’єр-міністром України (2005), шахраї в Сумах  
виготовляли 5000 грн купюри з її зображенням і міняли її на справжні гроші 
пенсіонерам. Цьому сприяла інформаційна дезорієнтованість, що виникла 
після подій «Помаранчевої революції» (2004).  

Мозаїчна свідомість призводить до неадекватної поведінки. Тобто людина 
перестає розуміти причинно-наслідковий зв'язок своїх дій. На перше місце 
виходять якісь підсвідомі потреби, в новій ситуації поведінка може стати 
агресивною, асоціальною або суїцидальною.  

Люди в західних країнах, де масова культура панує вже багато років, 
відомі своєю неадекватністю в кризових ситуаціях. Найсвіжіший приклад – 
стихійне лихо в Нью-Орлеані (США, серпень 2005). Вже через три дні після 
початку повені місцеві жителі почали не тільки грабувати будинки й 
магазини, а й обстрілювати представників влади, що намагалися їм 
допомогти – лікарів, дорожніх робочих, поліцію. Така поведінка, можливо, є 
наслідком інформаційного забруднення у вигляді творів масової культури, що 
навчили людей неадекватної поведінки. Нормою для суспільства в таких 
ситуаціях є гуртуватися і боротися з лихом разом. 

Тероризм – теж свідоме інформаційне забруднення ворога, тобто 
інформаційна війна. Мета його – розповсюдження страху серед населення, і 
через це – виконання політичних вимог. Тому й боротися з тероризмом 
потрібно також на інформаційному рівні.  

Більш поширеним стають у нас акції протесту з досить незначних 
приводів. Наприклад, у Сумах протягом останнього року відбувся ряд акцій 
протесту, у яких брали участь від 1 до 10  чоловік проти кадрових рішень на 
підприємствах, з вимогами вирішення побутових проблем. Велику роль у 
популяризації саме таких форм вирішення конфліктів відіграє преса.  

Мозаїчній свідомості можна легко нав’язати чужу систему знань, навіть 
шкідливу. До таких «чужих» систем знань можна віднести, наприклад, моду, 
шкідливі звички, секти тощо.  

Слова популярної пісні «Выпьем по-чуть и все станет хорошо, я это знаю, 
знаю…» – нейролінгвістичний зразок поведінки. Такі зразки підсвідомість 
сприймає як наказ, і він легко може перетворитися на рефлекс, як у відомих 
піддослідних Павлова. Тобто людина буде насправді відчувати полегшення, 
прийнявши «по чуть-чуть». Такі пісні, реклама виробників алкоголю, ліків 
для печінки і народних цілителів утворює свого роду інформаційне замкнуте 
коло. Масовий споживач по черзі платить їм усім, і як наслідок щороку в 
Україні споживання алкоголю зростає приблизно на 15%, одночасно 
збільшується кількість специфічних для зловживання алкоголем хвороб. 

Тоталітарна секта «Біле братство» виникла в Україні, коли свідомість 
радянських громадян було зруйновано, а нової стабільної системи знань про 
оточення ще не виникло. Закінчилося існування секти спробою масового 
самогубства, що, зрозуміло, е прикладом неадекватної, абіологічної 
поведінки. 
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Практично в усіх великих містах України діє зараз організація «Флеш-
моб» (Flash mob). Їх гуртування відбувається в Інтернеті, а на вулицях 
проводяться беззмістовні масові заходи, на зразок «П’ятнадцятихвилинна 
медитація дивлячись вгору». Можливо, це сублімація потреби інтернетчиків у 
якихось колективних діях – на зразок першотравневої демонстрації.  

Шляхи подолання інформаційного забруднення можна поділити на 
обмежуючі, компромісні та контркультурні. 

Майже щороку в Закон України «Про рекламу» вносяться зміни, що 
посилюють обмеження на рекламу. В Інтернеті небажані повідомлення 
обмежують різними технічними засобами – банер-кілерами, файрволами, 
спам-фільтрами (banner-killer, firewall, spam-filter). Також за інформацією ЗМІ 
відомо про введення в Британії і США цензури на повідомлення з місць 
військових дій. Це також один із шляхів інформаційної стабілізації держави. 

Компромісним шляхом є пошук таких інформаційних засобів, при яких  
повідомлення спрямовуються лише на тих, у кого є потреба в даному 
продуктові або тих, хто згодився отримувати інформацію. До таких засобів 
відноситься прямий маркетинг, підписка на розсилки тощо.  

Для боротьби з інформаційним забрудненням виникають контррекламні і 
контркультурні організації. Наприклад, щороку проводиться місячна акція 
утримання від телевізора, у якій бере участь кілька мільйонів жителів США, 
Австралії, європейських країн. У Сумах створений «анти-газетний» Інтернет-
форум, що бореться за об’єктивне відображення подій місцевими ЗМІ. 

Взагалі беззмістовність і безглуздість інформаційних повідомлень є 
найбільшою проблемою масової культури і, власне, головною ознакою 
інформаційного забруднення.  

Отже, прискорення процесів комунікації, велика кількість інформації не 
покращують, а навпаки, роблять суспільство нестабільним, вразливим до 
шкідливого впливу. Конкретну шкоду від інформаційного забруднення 
виявити досить важко, і ще важче їй протистояти. 
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Федоренко О.А. (Київ) 

 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК  
КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА 
 
У статті розглядаються сутнісні особливості толерантності як 

чинника функціонування українського соціуму і реалізації стартової моделі 
його розвитку. 

 
Основною цивілізаційною тенденцією в ХXI ст. є глобалізація суспільного 

розвитку, яку в політичному та економічному аспектах характеризують такі 
основні риси: створення спільного регіонального (європейського, азійського, 
американського) чи світового економічного, інформаційного й 
комунікаційного простору; формування спільних суспільних відносин у всіх 
державах світу; концентрування владних функцій у наддержавних 
континентальних і загальносвітових об'єднаннях (Європейський Союз, 
Світова організація торгівлі та ін.); перехід людства від індустріальних до 
наукових та інформаційних технологій. 

Глобалізація світових взаємовідносин передбачає уніфікацію принципів, 
критеріїв та підходів до визначення основних характеристик та напрямів 
розвитку всіх країн світу, що значною мірою виявляється як у зростанні рівня 
толерантності й терпимості в межах окремого суспільства, так і в контактах 
представників різних народів і держав. 

В міру наростання глобальних процесів та пов'язаного з ними переходу до 
нових науково-інформаційних технологій у світі відбувається зміна самої 
парадигми людського розвитку. 

У контексті цієї парадигми реалізація в соціумі творчої, активної 
особистості є неможливою без глибинної зміни системи наукового пізнання 
явищ природи і суспільства та формування на цій основі елементів 
професійного мислення, зокрема мислення творчого, системного, 
інтегрального. 

Мисленнєва діяльність людини – фахівця з тій чи іншої галузі чи 
практичної діяльності являє собою розв'язання різноманітних розумових 
завдань, спрямованих на розкриття суті того чи іншого явища. У розвинутому 
вигляді наукове мислення виражається в системі знань про предмет, у формі 
теорії (концептуальної системи, яка описує предмет взаємопов'язаною 
системою понять), зокрема про предметні аспекти соціальних проблем 
суспільства, внутрішньої та зовнішньої політики держави. 

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 р. в Україні відбулася зміна 
парадигми суспільного розвитку, тобто суспільство нашої країни опинилося в 
ситуації втрати попередніх ідеологічних принципів своєї організації, ще не 
маючи нової цілісної ідейної системи цінностей. 

Сучасне українське суспільство можна охарактеризувати як сукупність 
трьох взаємопов'язаних компонентів: автохтонного й титульного 
українського етносу, субстратна неперервність поколінь якого зафіксована з 
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найдавніших часів, представників історичних національних меншин, які 
проживають в Україні протягом 10-12 поколінь, представників модерних 
національних меншин, які з'явилися в Україні після 1991 р. В основі 
соціокультурної структуризації нинішнього українського населення є етнічна 
самоідентифікація громадян, які перебувають між собою у різних соціально-
економічних і культурних відносинах. 

У сучасних умовах гуманізації суспільного життя пріоритетною 
особливістю процесів, що відбуваються в Україні на початку XXI ст., є 
утвердження в суспільстві національної свідомості, ідеологічного 
плюралізму, культури міжетнічного спілкування, толерантності в культурній і 
політичній сферах. Поряд з питаннями, що стосуються проведення 
економічних і політичних реформ, актуальними в нинішньому українському 
суспільстві є проблеми поєднання етнічних, соціальних та загальнолюдських 
інтересів. 

Толерантність є неодмінною умовою становлення правового й 
демократичного суспільно-політичного устрою. Саме тому проблеми 
толерантності в усіх соціокультурних вимірах обговорюються в українській 
пресі, науковій і публіцистичній літературі. 

Аналіз літератури свідчить, що загалом у суспільній свідомості відсутнє 
цілісне уявлення про толерантність як системне соціальне явище, причини та 
обставини його становлення як філософської категорії. 

Практика суспільного прогресу показує, що толерантність є загальним 
соціальним явищем будь-якого громадянського суспільства, у якому 
суб'єктом розвитку є людина з усією її системою потреб та інтересів, 
відповідною структурою цінностей. 

Сутність феномену толерантності як соціального явища полягає в тому, 
що завдяки шанобливому ставленню до громадянської, культурно-мовної, 
етнічної та національної ідентичності окремих людей та людських спільнот, 
можна сформувати дієвий механізм соціального партнерства в суспільстві, 
забезпечити умови для реалізації індивідуальних або колективних інтересів 
громадян, досягнути взаєморозуміння між державами і регіональними 
блоками, які мають різні системи громадських і політичних інститутів.  

Важливою умовою становлення розвитку громадянського суспільства в 
Україні є соціально-політична активність громадян, які виступають 
одночасно як самостійні суб'єкти суспільно-політичного життя, і як такі, що 
перебувають у складі колективних чи організованих суб'єктів суспільно-
політичного життя (груп, спільнот, партій, рухів, організацій). Тому суспільна 
й політична самоідентифікація громадян України може відбуватися через їх 
ототожнення себе як представників нації та держави, яка має унікальні 
природні й культурні символи. 

Зміцнення державності, захист національних інтересів держави в умовах 
глобалізації залежить від свідомості і патріотизму кожного громадянина 
України. Толерантність є базовим орієнтиром, що сприяє досягненню 
гармонійного та взаємовигідного співіснування різноманітних груп у 
сучасному українському суспільстві, однією з найголовніших його 
соціальних цінностей, що сприяє створенню спільної основи громадянства і 
національно-державної ідентичності. 
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Факторами, які найбільше визначають високий рівень толерантності в 
суспільстві, є освіта і культура. Освіта є вирішальним фактором у розвитку 
толерантності, як система широкопрофільного формування знань з 
історичних підвалин становлення етносів, націй, держав, прав людини і 
громадянина. Культура формує для освіти певні системні норми 
життєдіяльності людини та задоволення її різноманітних потреб. 

Особливості толерантності як складної і багатовимірної категорії були 
визначені у прийнятій ЮНЕСКО «Декларації принципів толерантності»1. 

Сутність та універсальну прийнятність толерантності в цьому документі 
було окреслено з позиції розуміння її як поваги і сприйняття різноманітних 
способів та форм самовираження людини, народів, націй, держав. Виходячи з 
реалій сучасної ситуації в світовому просторі, толерантність, зокрема, 
трактувалася в аспекті соціальних і політичних прав громадянства на всіх 
мешканців держав земної кулі. 

Відновлення Української держави наприкінці XX ст. відбулося значною 
мірою завдяки толерантному ставленню більшості українського автохтонного 
населення до поширення обов'язків і прав громадянства на представників усіх 
етнічних меншин, а також поважного сприйняття їхніх специфічних 
культурно-побутових традицій. 

Перехід від колоніального та провінційного статусу номінальної частини 
СРСР до суверенної держави як суб'єкта геополітики та міжнародних 
відносин був складним через певні психологічно-політичні стереотипи 
окремої частини населення, які уповільнювали процес відтворення 
української національно-державної ідентичності, зокрема утвердження 
держави в контексті стабілізації міжетнічних відносин та дотримання 
толерантності у прийнятті рішень владними структурами. 

Українська держава, маючи найкращі природно-ресурсні можливості 
серед пострадянських країн, у зв'язку з різними об'єктивними та 
суб'єктивними обставинами не змогла ними скористатися. Передусім, 
найголовнішою була проблема визначення концепційних засад розвитку 
суспільства, досягнення взаєморозуміння та злагоди між його складовими 
спільнотами, насамперед представниками корінного та мігрантських етносів. 

В умовах здобуття державної незалежності перед її владою постали такі 
складні завдання геополітичного та соціально-економічного характеру: захист 
національно-державного суверенітету у питаннях внутрішньої соціально-
політичної організації суспільства та зовнішньополітичного співробітництва; 
формування національної свідомості та патріотичних поглядів громадян; 
вироблення ідейно-теоретичних засад політичної і культурно-мовної 
консолідації українського суспільства; формування морально-етичної 
культури співіснування в єдиній національній спільноті різних етнічних груп 
з особливими рисами поведінки і буттєвими орієнтирами суспільного життя. 

Толерантність – важлива передумова формування культури міжетнічного 
спілкування і національної злагоди громадян у суспільстві. У цьому смислі 

                                           
1 Див.: Мельник Ю. Толерантність як нав'язана чеснота у сучасних  західних ліберально-

демократичних суспільствах // Молода нація. – 2003. – № 1. – С. 78. 
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найбільш ефективною моделлю консолідації українського суспільства і 
формування його політичної культури є стартова модель соціуму1. 

Сучасні українські вчені, які працюють у галузі соціальної філософії, 
визначають соціум як гомеостатичну систему, що саморегулюється на основі 
функціонування людської діяльності та створених людиною інтерсуб'єктних 
реалій, якими є освоєне природне середовище і цінності культури2. 

Соціум являє собою спільноту певної країни в сукупності етнічних ознак 
(мова, культура, релігія, архетипи мислення), формування яких було 
складним еволюційним процесом як суто індивідуальним у часі, так і 
оригінальним у своїх внутрішніх процесах. В основі такого підходу є поділ 
суспільства на певні складові частини за критеріями, які визначають їх 
життєдіяльність. 

Розглядати толерантність у такому контексті потрібно в процесі 
соціальної взаємодії між суб'єктами соціуму, які виконують різні рольові 
функції та виявляють специфічні для кожного суспільства способи 
дотримання взаємної терпимості і досягнення злагоди в цілісній системі 
відносин. 

Виходячи з розробленої системної моделі соціуму, толерантність можна 
розглядати у наступних вимірах: 

на загальнонаціональному рівні взаємодії громадських організацій, 
політичних партій, структур державної влади; 

на рівні сприйняття способу життя і цінностей соціальних, етнічних, 
релігійно-конфесійних груп суспільства; 

на рівні оцінки і сприйняття індивідів у єдиній суспільній системі 
ціннісних і комунікативних взаємовідносин. 

Ці соціокультурні виміри репрезентують буття соціуму з його 
особливостями географічного, політичного, економічного, культурного та 
конфесійного характеру. 

Своєрідність ситуації, що склалася в Україні у 1991-2005 рр., полягала в 
тому, що відбувалися одночасно два масштабні і складні процеси: 

відновлення державності та відтворення нації як етнічної й політичної 
структури. 

Проблема утвердження Української держави була тісно пов'язана з рівнем 
політичної і морально-етичної культури суспільства, що виявлялося в 
розумінні громадянами проблем забезпечення державного суверенітету, 
територіальної цілісності та недоторканості кордонів, створення 
самодостатньої соціально орієнтованої ринкової економіки, налагодження 
рівноправних та взаємовигідних відносин з усіма іноземними державами. 

Еволюційний перехід українського суспільства від комуністичного 
тоталітаризму радянського зразка до демократії виявився складним і 

                                           
1 Крисаченко В.С. Український соціум: основні виміри соціально-політичного аналізу // 

Український соціум / Власюк О.С, Крисаченко В.С, Степико М.Т. та ін. / За ред. В.С. Крисаченка. 
– К.: Знання України, 2005. – С. 15. 

2 Степико М. Т. Соціум, суспільство, спільноти: загальне та особливе // Український соціум / 
Власюк О.С, Крисаченко В.С, Степико М.Т. та ін. / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: Знання 
України, 2005. – С. 45-46. 
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непослідовним, але завершився формуванням сучасної національної 
спільноти, як соціально-політичного об'єднання людності зі спільними 
історичними та духовними традиціями і спільною національною ідеєю. 

Толерантність є неодмінною умовою становлення суспільно-політичного 
та правового устрою Української держави. Про терпиме ставлення й повагу 
до особистісних і соціальних інтересів громадян, їхніх політичних уподобань 
і вірувань свідчать такі її основоположні документи, як: Декларація про 
державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, 
Конституція України. 

Ці правові акти фіксують певні етапи досягнення згоди між різними 
суб'єктами українського соціуму з метою визначення базових демократичних 
норм та соціальних орієнтацій. 

Процес націєтворення на сучасному етапі є складним значною мірою 
внаслідок того, що за період перебування території України в складі СРСР 
було знищено або занедбано унікальні здобутки попередніх поколінь 
українців. Відтворення в нинішній час притаманної автохтонному етносу 
специфічної картини сприйняття світу та інтерпретації його природних і 
соціальних явиш ускладнюється через етнічну маргінальність певної частини 
населення окремих регіонів держави. 

Переважна більшість українців на особистісному рівні 
самоідентифікувалися з власним етносом, володіючи достатнім досвідом 
розуміння і знань сутності всього розмаїття і неповторності його ідейних та 
культурних цінностей. Інші мешканці України, поставлені перед вибором 
самоідентифікації, зафіксували свої суспільні координати, виявивши 
належність до одного з мігрантських етносів, або опинилися в стані етнічної 
маргінальності. Стан етнічної маргінальності – це тільки поверхове явище, за 
яким лежить смисл двоїстої роздвоєності, тобто існування людини, яка 
формально є громадянином України, а реально – особою з втраченою 
національною ідентичністю. Маргіналами не тільки в мовно-культурному, а й 
у широкому соціокультурному відношенні виступають люди, які не 
затребувані існуючою формою життєустрою. 

В українській філософській науці процес адаптації громадян до нових 
соціальних та політичних умов існування соціуму розглядається в таких двох 
етапах: а) пристосування людей до нових суспільних реалій, співвідношення 
власних потреб та інтересів з встановленими правовими нормами; б) 
включення людей у нове середовище, виявлення ними бажання жити і 
консолідуватися в ньому1. 

Проблема досягнення толерантності і взаєморозуміння в українському 
суспільстві відображається, передусім, в ідентифікаційних практиках 
мешканців України. Так, згідно з даними опитування, проведеного 
Інститутом соціології НАН України в рамках соціологічного моніторингу 
«Українське суспільство: 1994 – 2003 рр.», 41,1% мешканців України вважали 
себе громадянами України, 32,3% виявляли регіональну ідентичність, тобто 

                                           
1 Степико М. Т. Український соціум на шляху до нової ідентичності // Український соціум / 

Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін. / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: Знання 
України, 2005. – С. 77. 
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бачили себе насамперед мешканцем певного міста, села, району, регіону, ніж 
громадянином України, 13,1% продовжували ідентифікувати себе з 
неіснуючою державою – Радянським Союзом1. 

Для українського соціуму в цьому контексті важливо активізувати процес 
соціальної взаємодії між різними групами громадян, яка передбачає їхню 
спільну участь у створенні стійких функціональних зв'язків у межах існуючої 
геополітичної та людиновимірної реальності. Показові в цьому плані й 
опитування Інституту соціології НАН України у 2003 р., які свідчать про те, 
що толерантність є важливим чинником подолання стану соціальної анемії в 
суспільстві, особливо в нормативно-мотиваційній сфері життєдіяльності 
соціуму. Так, за даними опитування 44,9 % мешканців України сприймали 
культ грошей, 47,0% вважали багатство найголовнішою ознакою успіху 
людини в житті, 51,7% оцінювали нинішній час у нашій державі як час 
злодіїв, 55,3% вважали найхарактернішими прикметами суспільного життя в 
Україні хабарництво та корупцію2. 

Сутнісні ознаки та механізми функціонування українського соціуму як 
багатовимірної моделі становлення і розвитку нації та держави окреслені в 
монографії провідних співробітників Національного інституту стратегічних 
досліджень «Український соціум». В цій праці виділено сутнісні риси 
досягнення толерантності в середовищі українського соціуму з метою його 
системної консолідації, тобто досягнення злагоди і згоди між людьми, які є 
представниками різних етносів та носіями різних, але взаємодоповнюючих 
соціальних та професійних функцій. Автори книги розглядають проблеми 
українського соціуму в контексті аналізу трьох багатовимірних процесів: 

реалізації прав і свобод людини у вияві та розвитку пізнавальних 
здібностей та їх суспільно-корисного застосування незалежно від етнічних, 
політичних, релігійних та інших ознак; 

відтворення культурної та державницької ідентичності українського 
автохтонного етносу, утвердження його духовних цінностей та ідеалів; 

становлення сучасної української нації, як суспільної групи усіх громадян 
держави, які мають спільні соціальні і національні інтереси щодо 
самовизначення нації у формі державного суверенітету. 

На початку XXI ст. консолідація суспільства на засадах свободи, 
добробуту, загальнолюдських цінностей є однією з найголовніших проблем у 
процесі розвитку інтеграційних тенденцій у масовій поведінці та громадській 
думці населення України. У своїй сукупності всі мешканці України належать 
до спільноти громадян, які мають рівні права – на працю, освіту, соціальний 
захист, охорону здоров'я, а також мають і обов'язки. 

Досягнути єдності громадян держави в існуючій соціокультурній 
структурі навколо спільної національної ідеї можливо внаслідок подолання 
міфологізованих ментальних рис української людини та її світу, а саме: 

що носіями української ментальності є лише люди, які розмовляють 
літературною українською мовою; 

                                           
1 Там само. – С. 85. 
2 Там само. – С. 88. 
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що українська ментальність уособлює кращі риси людства; 
що українська ментальність постає лише з формуванням нації, а не 

закорінена в давні просторово-часові обшири; 
що об'єктивні знання про українство можуть створювати і 

систематизувати лише українці1. 
Нинішнє українське суспільство не є моноетнічним, тому толерантне 

ставлення всіх громадян до одвічних історичних традицій українського 
етносу, толерантність та відкритість українців до здобутків і надбань інших 
етносів є вагомими передумовами його соціально-політичної консолідації та 
цивілізаційного контакту з іншими національними спільнотами. 

 
 
 

Піпаш В.В. (Ужгород) 
 

АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ  
НА ЗАКАРПАТТІ НАПРИКІНЦІ  
80-х рр. ХХ ст. ТА УТВОРЕННЯ  
КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НРУ  

 
У статті висвітлюється процес утворення Закарпатської крайової 

організації Народного Руху України за перебудову. Звернуто увагу на його  
регіональну специфіку, викликану особливостями розвитку краю. 

 
Дослідники приділили належну увагу вивченню діяльності Народного 

Руху України і, передусім, його внеску в українське державотворення в 
період 1989 – 1991 рр.2 Однак те, як відбувалося зародження організацій НРУ 
у регіонах, досліджено недостатньо.  

У зв’язку з цим, висвітлення проходження процесу українського 
національного відродження у Закарпатті наприкінці 80-х рр. ХХ ст. та 
створення тут крайової організації НРУ за перебудову сприятиме 
заповненню прогалини в історії періоду здобуття державної незалежності 
України. Підсилюється актуальність даного дослідження і регіональними 
історико-культурними особливостями краю. 

У другій половині 1988 р., після Києва і Львова активізація громадської 
активності та національного відродження відбувається і в Закарпатті. 
Передусім, це стосувалося порушення питання упослідженого становища 
української мови, проблем екології та легалізації греко-католицької церкви. 
Виникають і неформальні організації.  

Провідна роль належала інтелігенції. До певної міри, місію, яку 
здійснювала газета «Літературна Україна» у загальнодержавному масштабі, в 

                                           
1Крисаченко В.С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри: Монографія. 

– К.: НІСД, 2005. – С. 224-225. 
2 Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. – К.: Либідь, 1993. – 

198 с.; Гончарук Г. Народний Рух України: Історія. – Одеса: Астропринт, 1997. – 378 с.; 
Ковтун В. Історія Народного Руху України. – К.: Факт, 1999. – 407 с. 
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області виконувала «Молодь Закарпаття». Іноді вдавалося використовувати й 
деякі інші видання. Хоча закарпатці публікувалися в тій же «Літературній 
Україні» також. Зокрема, 29 листопада 1988 р. у ній була видрукувана стаття 
ужгородців П. Чучки та Й. Баглая1, в якій мова йшла про необхідність 
надання державного статусу українській мові. Про це ж ішлося і в статтях 
Р. Петріва2, Б. Галаса3, Й. Баглая4, опублікованих у газеті «Молодь 
Закарпаття». У ній же В. Бедзір критикував засилля оголошень російською 
мовою5. В «Закарпатській Правді» було опубліковано статтю І. Сабадоша 
«Плекаймо рідну мову»6. 

Наприкінці січня 1989 р. у приміщенні обласного лекторію  Товариства 
«Знання» в Ужгороді відбулася установча конференція обласної організації 
Товариства рідної мови імені Т. Шевченка. Прибути на конференцію всіх, 
«кому не байдужа завтрашня доля мови великого Кобзаря», запросили через 
оголошення у «Закарпатській правді»7. Люди, прочитавши його, їхали навіть 
із дальніх куточків Закарпаття. Зала ледве вмістила усіх присутніх. Саме на 
цьому зібранні чи не вперше зустрілися та налагодили зв’язки українські 
патріоти області. 

Після вступного слова відомого закарпатського поета П. Скунця, котрий 
зазначив, що, на жаль, «для захисту рідного слова доводиться засновувати 
Товариство», із доповіддю виступив професор Ужгородського державного 
університету (далі – УжДУ) П. Чучка. Одним із головних лейтмотивів її була 
необхідність домагатися державності української мови. Після П. Чучки 
виступили письменники В. Ладижець, Ф. Кривін, І. Чендей, М. Томчиній, 
Ю. Керекеш, Л. Балла, журналіст В. Піпаш-Косівський (Рахів), учитель 
В. Скрипка (с. Росішка Рахівського р-ну) пенсіонер М. Левдар (Тячів), 
інженер Я. Мойшевич (Ужгород), завідувач кафедри української мови УжДУ 
І. Сабадош та інші. В усіх виступах було присутнє вболівання за стан 
української мови, ставилася вимога: «Геть керівників, які не володіють 
українською!» Показово, що ідею утворення Товариства української мови 
підтримав російськомовний письменник Ф. Кривін, а від угорців краю – 
письменник Л. Балла8.  

Конференція обрала головою організації П. Чучку, а також делегатів на 
установчу республіканську конференцію. Тут же відбувся збір коштів на 
спорудження пам’ятника Т. Шевченка в обласному центрі Закарпаття, ідею 
про що (а з’явилася вперше вона ще у 1983 р.) реанімувала патріотична 
інтелігенція9.  

                                           
1 Чучка П., Баглай Й. Тут потрібен буде державний кодекс // Літературна Україна. – 1988. – 

29 листопада. 
2 Петрів Р. Про мову та двомовність // Молодь Закарпаття. – 1989. – 4 березня. 
3 Галас Б. Квітни наша мово // Молодь Закарпаття. – 1989. – 8 липня. 
4 Баглай Й. З ленінських джерел черпаючи // Молодь Закарпаття. – 1989. – 22 липня. 
5 Бедзір В. Фасадна мова // Молодь Закарпаття. – 1989. – 26 серпня. 
6 Сабадош І. Плекаймо рідну мову // Закарпатська правда. – 1989. – 24 лютого. 
7 Товариство української мови // Закарпатська правда. – 1989. – 18 січня. 
8 Дрогальчук В. Бо так веліло серце // Закарпатська правда. – 1989. – 28 січня.  
9 Там само. 
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Надалі рух за спорудження пам’ятника Кобзарю в Ужгороді, який 
залишався єдиним обласним центром в Україні, де його не було, набрав 
широкої підтримки. Сам збір коштів став масовою акцією. Гроші 
перераховували підприємства, організації, установи, тисячі громадян з усієї 
області1. Практично, це стало першою неформальною масовою акцією, до 
якої влада поставилася без великої прихильності.  У 175-ту річницю від дня 
народження Т. Шевченка – 9 березня 1989 р., усупереч позиції властей, на 
площі Дружби народів у Ужгороді було закладено камінь на місці 
спорудження пам’ятника Кобзарю. 

Із травня 1989 р. Товариство рідної мови започаткувало, зі згоди редакції, 
регулярну рубрику-сторінку в газеті «Закарпатська правда»2. Первинні 
осередки Товариства рідної мови ім. Т. Шевченка (далі – Товариства 
української мови ім. Т. Шевченка (ТУМШ)) починають виникати у містах, 
селах та установах краю. Голос на захист української мови та піднесення її до 
статусу державної, а також про інші питання національно-культурного 
відродження, діяльності осередків ТУМШу пробивається і на сторінки 
районних газет3. 

Після заснування в області ТУМШу, починається утворення національно-
культурних організацій меншин  Закарпаття. 26 лютого 1989 р. у приміщенні 
обласного лекторію Товариства «Знання», з участю близько 350 осіб 
відбулися установчі збори «Підкарпатського товариства угорської культури 
(надалі: «Товариство угорської культури Закарпаття» (ТУКЗ). Очолив 
організацію викладач УжДУ Шандор Фодо. Вже 15 березня нею був 
проведений мітинг на пл. Возз’єднання в Ужгороді (1 тис. учасників)4. 19 
березня відбулися установчі збори Берегівського осередку ТУКЗу. Цікаво, що 
на них, за інформацією, яка поступила в обком КПУ, «окремі виступаючі» 
«висловили надії створити не товариство культури, а організацію, яка б 
вирішувала кадрові, соціальні проблеми угорців, виставляла депутатів», 
пропонували назвати її «Спілкою захисту угорців Закарпаття», закликали «не 
обирати комуністів» на керівні посади5. У цей час започатковується також 
ідея про «переосмислення» певних сторінок історії краю, діяльності 
історичних постатей, реабілітації невинно засуджених за політичними 
мотивами в період сталінізму. У лютому 1989 р., з метою «розвінчування 
сталінізму», утворюється ініціативна група на чолі з доцентом УжДУ 
В. Зілгаловим зі створення «Асоціації молодих істориків Закарпаття», а 19 
травня відбулася її установча конференція6.  

Практично ту ж роль, яку в масштабах України для активізації екологічно-
громадського руху зіграла Чорнобильська катастрофа та викликана нею 
боротьба за заборону будівництва в республіці нових АЕС, у Закарпатті 

                                           
1 Ужгородська шевченкіана. З історії спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку в 

Ужгороді. – Ужгород; К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – С. 80-92. 
2 Рідне слово // Закарпатська правда. – 1989. – 6 травня. 
3 Васильчук П. Шанувати слово // Зоря  Рахівщини. – 1989. – 13 червня. 
4 Державний архів Закарпатської області, м. Ужгород (далі – ДАЗО), ф. 1, оп. 33, спр. 74, 

арк. 7-10. 
5 Там само, арк. 9; спр. 63, арк. 39-41. 
6 Наукові записки  Закарпатської асоціації молодих істориків. – Ужгород, 1990. – С. 3-5.  
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відіграло будівництво Пістрялівської радіолокаційної станції (далі – РЛС) та 
боротьба громадськості за його припинення. Даний об’єкт розпочали 
будувати у 1985 р. відповідно до спільної постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів № 1265-336 від 25 грудня 1994 р. Місце для будівництва підібрала 
комісія на чолі із головою облвиконкому М. Волощуком, утворена 
розпорядженням Ради Міністрів УРСР у жовтні 1984 р. Під будівництво було 
виділено 371 га, у т. ч. лісу, який почали вирубувати1. 

У жовтні 1988 р. на ім’я першого секретаря обкому КПУ Г. Бандровського 
надійшов лист із АН України за підписом Б. Патона, в якому йшлося, що 
«серйозну тривогу вчених республіки викликають можливі негативні 
наслідки будівництва поблизу Мукачева об’єкту, яке передбачає 
водовідведення підземних вод… із наступним скиданням їх у мережу»2. Хоча 
лист начебто взяли до уваги, як визнав через три місяці завідувач 
економічного відділу обкому І. Мойса, партійні та радянські органи при 
цьому «наробили багато помилок»3. Адже навіть, який саме об’єкт будується 
біля Мукачева, влада тривалий час приховувала. А незграбні її версії від 
«рембази» до «макаронної фабрики», що будується, підривали її авторитет та 
стимулювали громадську активність. Бо вже восени 1988 р. серед мешканців 
Мукачівського та Іршавського районів почалося «хвилювання» щодо даного 
будівництва, як такого, що несло загрозу людям та довкіллю4. 

Першими на сполох ударили медики м. Мукачева, зокрема Є. Дешко, 
Є. Деркач, І. Жупан, М. Бабинець, Н. Пастух, Т. Петьовка. Вони підготували 
відкритий лист із протестом проти будівництва. Його підписали 168 лікарів. 
Збір підписів на підтримку цього листа розгорнувся по всій області5. 

Дана екологічна проблема, поряд із прагненням відродження історії, 
фольклору, культури, стала наріжним каменем зародження навесні 1989 р. у 
м. Мукачевому такої неформальної організації, як Товариство 
ім. О. Митрака6. У Товаристві діяли чотири секції: екологічна на чолі з 
І. Жупаном; історична – М. Яциною; літературна – В. Пагирею; народної 
творчості – А. Калиновою7. У діяльності об’єднання були риси, які 
нагадували діяльність Товариства Лева у Львові. 

Питання Пістрялівської РЛС розглядалося на сесії Мукачівської районної 
ради 23 червня 1989 р. Депутати поставили вимогу про недоцільність 
будівництва8. Та керівництво Міністерство оборони СРСР її проігнорувало, 
що призвело до подальшого загострення ситуації. 

У 1988 р. – І пол. 1989 р. пожвавлюється греко-католицький рух. Його 
активісти вимагають легалізації конфесії, реєстрації громад, повернення 

                                           
1 ДАЗО, ф. 1, оп. 34, спр. 20, арк. 9. 
2 Там само, ф. 1, оп. 33, спр. 76, арк. 2-3. 
3 Там само, спр. 63, арк. 33-34. 
4 Там само, спр. 63, арк. 35. 
5 Дочинець М. Пістрялівський об’єкт: об’єктивне і суб’єктивне // Молодь Закарпаття. – 1989. 

– 9 вересня. 
6 Караванські Л. Наша мала батьківщина. Знайомтесь – неформали // Молодь Закарпаття. – 

1989. – 19 серпня. 
7 Там само. 
8 ДАЗО, ф. 1, оп. 34, спр. 20, арк. 20. 
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храмів1. Лише на реєстрацію громад було подано близько ста заяв, які владою 
не задовольнялися2. Згідно з даними обкому КПУ, «групи уніатсько 
налаштованих людей» існували «у кожному населеному пункті», де громади 
діяли до заборони конфесії, в 70-ти селах і містах вони «проявляли» 
політичну діяльність»3. Душпастирською роботою займалися 48 священиків 
та 20 черниць4. Закарпатський єпископ Іван Маргітич у травні 1988 р. взяв 
участь у зустрічі греко-католиків із президентом США Р. Рейганом, яка 
відбулася у Москві5. 

Непоступливість КПУ у даному та інших питаннях негативно впливала на 
імідж влади, що змушений був констатувати у своїй доповіді 16 червня 
1989 р. на пленумі Закарпатського обкому Компартії перший секретар 
Г. Бандровський: «Втративши віру в справедливе вирішення своїх питань, 
люди застосовують гострі форми протестів, екстремістські прояви»6. 
Погіршували авторитет влади і соціально-економічні проблеми7. 

Яскравою демонстрацією наростання критичного ставлення до влади  
були результати голосувань на виборах депутатів Верховної Ради СРСР по 
Закарпатському національно-територіальному виборчому округу. Вперше за 
період існування радянської влади вибори були альтернативними – на одне 
місце балотувалися дві особи. Поряд із першим секретарем Закарпатського 
обкому КПУ Генріхом Бандровським балотувався (думається лише для того, 
щоб продемонструвати, що є альтернатива) мало кому відомий головний 
лікар Дубівської дільничної лікарні Тячівського району М. Бігунець. Але за 
Г. Бандровського проголосувало лише 185 751 виборців, тоді як за М. Бігунця 
– 617 9748. Результати виборів, безсумнівно, можна розцінити, як форму 
протесту громадськості проти політики комуністичної влади. 

Після публікації в «Літературній Україні» проекту програми НРУ за 
перебудову чимало закарпатців виявляло зацікавлення ідеєю утворення НРУ. 
Запитання: «чому проект публікувався лише в «ЛУ», не був передрукований 
іншими, в т.ч. обласними виданнями?» та: «яке ставлення до Руху з боку 
партійних органів?» були одними із найпоширеніших із тих, які задавалися 
лекторам та поступали у парткоми навесні 1989 р.9 У виступі на згаданому 
пленумі Г. Бандровський, «керуючись положеннями і висновками травневого 
пленуму ЦК КПУ», дав різко негативну оцінку проекту програми НРУ і 
поставив завдання: «…міськкоми, райкоми, первинні партійні організації… 
повинні переконливо доводити, що в проекті програми НРУ є немало 
прагнень, котрі йдуть в розріз із вимогами перебудови, по суті 

                                           
1 Там само, ф. 1, оп. 33, спр. 63, арк. 46. 
2 Там само, арк. 59. 
3 Там само, арк. 46. 
4 Там само, арк. 44. 
5 Там само, арк. 43. 
6 Там само, спр. 4, арк. 18. 
7 Там само, спр. 74, арк. 2. 
8 Про вибори народних депутатів СРСР // Закарпатська правда. – 1989. – 28 березня. 
9 ДАЗО, ф. 1, оп. 33, спр. 74, арк. 2. 



 
Україна – суспільство 

 

 145

проголошуються ідеї національної відмежованості, проглядається намагання 
стати структурою, опозиційною до КПРС»1.  

Слід констатувати, що в плані масовості утворення ініціативних груп 
Народного Руху України, через певні історико-культурні особливості  
Закарпаття відставало від інших областей України, передусім, західних. 
Зокрема, впливали нижчий рівень національної свідомості та національної 
сконсолідованості в закарпатських українців, у порівнянні, приміром, із 
галицькими, залишки впливів діяльності москвофілів та породжених ними 
течій, які особливо були відчутні у низинних районах області. Водночас у 
радянські часи із національної пам'яті населення нещадно викорінювалася 
правда про національно-визвольну боротьбу закарпатських українців, 
особливо з такими її найвеличнішими  подіями, як Гуцульська Республіка, 
Карпатська Україна.  

Найвищим рівнем української національної свідомості характеризувалися 
мешканці тієї частини Рахівського району, яка була населена гуцулами, деяка 
частина жителів інших гірських районів, окремі — «нямеські» («дворянські») 
села Тячівщини, м. Хуста, котре пам’ятало часи, коли місто було столицею 
Карпатської України та м. Ужгорода, в якому був значним пласт української, 
зокрема університетської та творчої інтелігенції.  

Впливала також наявність у області національних меншин. Найбільшою із 
них була угорська (близько – 150 тис. осіб), яка колись була панівною у краї. 
Для угорців наприкінці вісімдесятих років ХХ ст. був характерний високий 
рівень національної самосвідомості, а для частини – й реваншистські «мрії», 
які базувалися ще й на прикордонному розташуванні області та наявністю в 
Угорщині сил, які продовжували не сприймати умови Тріанону. Окрім цього, 
впливало й те, що процес русифікації навчальних закладів у області не набрав 
таких масових обертів, як у інших, навіть західноукраїнських регіонах. Так із 
693 загальноосвітніх шкіл Закарпаття – 568 було з українською мовою 
навчання, 50 – з угорською, 14 – з російською, 13 – з молдавською, 49 – 
змішаних2. Переважно українською викладали в УжДУ.  

Але процеси, спрямовані на зросійщення, відбувалися і в Закарпатті. 
Особливо це стосувалося міст Ужгорода та Мукачева, де поселялося чимало 
переселенців із Росії. Переселення мало цілеспрямований характер. 
Виділялися квартири не тільки «спеціалістам», а й достатньо масово – 
відставникам-офіцерам Радянської армії. Також планово будували квартири в 
Ужгороді для працівників Сибіру та Крайньої Півночі3. Ще одним засобом 
роз’єднання корінних закарпатців та їх російщення було те, що в угорських та 
румунських школах українська мова не викладалася. Натомість інтенсивно 
вивчалася російська, отож, була штучно створена парадоксальна ситуація, 
коли молодше покоління цих національних меншин, на відміну від старшого, 
не володіло українською та спілкувалося із закарпатцями інших 
національностей російською мовою. Політика Компартії спрямована на те, 
щоб «засобом міжнаціонального спілкування» у Закарпатті стала російська 

                                           
1 Там само, спр. 4, арк. 22. 
2 Там само, арк. 17. 
3 Бедзір В. Проблеми міста: больові точки // Закарпатська правда. – 1989. – 22 листопада. 
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мова, була не лише абсурдом, а й гальмувала єднання людей різних 
національностей. Вона формувала у свідомості представників національних 
меншин Закарпаття (включно з росіянами) та в зрусифікованих українців 
враження, що СРСР є національною Російською державою, де УРСР є, лише 
адміністративною одиницею. Через це вимоги підвищення суверенітету, а 
тим більше – незалежності України для багатьох із них були незрозумілими. 
Недавніми переселенцями із російської Півночі, ветеранами Радянської армії 
таке взагалі сприймалося вкрай вороже. Для прикладу, буквально через кілька 
днів після проведення в м. Хуст першого «рухівського» мітингу, Хустська 
районна рада ветеранів війни та праці його різко засудила1.   

Отже, на середину літа 1989 р. у Закарпатті сформувалося лише дві 
ініціативні групи: Хустська та Ужгородська. Першою виникла Хустська, яка 
об’єднала прихильників НРУ у Східному Закарпатті – від Рахівщини до 
Виноградівщини. Це було результатом організаційної роботи, здійсненої 
мешканцем м. Хуст Михайлом Джандою. Він, з метою відшукування 
однодумців, об’їздив чимало населених пунктів області, побував у Києві, 
Львові, де налагодив зв’язки з ініціаторами створення НРУ, їздив у 
республіки Прибалтики з метою вивчення досвіду Народних фронтів. Звідти 
привозив і народнофронтівську літературу російською мовою.  

Вже у січні – лютому 1989 р. у Хусті та на Рахівщині пройшов збір 
підписів на підтримку ідеї про необхідність утворення НРУ. 23 квітня того ж 
року відбулися установчі збори ініціативної групи, на яких головою було 
обрано М. Джанду2. У склад Хустської групи, зокрема, ввійшли Н. Бечук, 
В. Йосипчук, О. Чічак, В. Піпаш із В. Бичкова, В. Вайнагій із Бедевлі, 
П. Дідух із Тячева, В. Марущинець, І. Бегеш з Іршави, М. Джанда, Й. Андьол, 
І. Довганич, М. Рокецький, Д. Скрип з Хуста та ін. Точне число рухівців 
визначити неможливо. Так, за нашими спогадами, у березні – червні 1989 р. у 
Великобичківській селищній бібліотеці (Рахівський район) відбулося кілька 
зборів заснованого тут осередку ТУМШу. Із десятків людей, котрі на них 
приходили, чимало вважало себе «рухівцями», а то й ототожнювали ТУМШ 
із Рухом.  

16 липня на «свіжому повітрі» – на лавицях для глядачів Хустського 
стадіону відбулася установча конференція Хустської міської територіальної 
організації НРУ. Її головою було обрано М. Джанду. Оскільки на той час в 
області  не було інших організацій НРУ, делегати одностайно проголосували 
про вступ до Львівської регіональної організації3.  

Другою виникла Ужгородська ініціативна група, яка  сформувалася на 
зборах, що відбулися 21 липня в клубі Закарпатської обласної організації 
Спілки письменників України (далі – СПУ). У них взяло участь близько 50 
осіб, в основному активісти ТУМШу – письменники, науковці УжДУ, 
музиканти, художники, вчителі. Головував на зборах секретар обласної 
парторганізації СПУ В. Басараб, а з доповіддю виступив поет, до речі член 
обкому КПУ, П. Скунць. 

                                           
1 Слово ветеранів з приводу Руху // Ленінська правда. – 1989. – 19 вересня. 
2 Поступ Руху у Хусті // Нова свобода. – 1991. – Січень. 
3 Там само. 
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В обговоренні взяло участь 7 осіб. Письменник Л. Балла, зокрема, сказав: 
«Органи, котрі нами керують, не можуть забезпечити керівництва, тому 
потрібен Рух». Інший письменник Ф. Кривін відзначив, що «Рух повинен 
зосередитися на охороні здоров’я, екології, продовольчій проблемі». А 
письменник Ю. Керекеш звинуватив райкоми, міськкоми у гальмуванні 
створення осередків ТУМШу, закликав брати за приклад львів’ян. 
Письменник І. Чендей вважав, що: «Рух повинен допомагати партії». Доцент 
УжДУ Й. Баглай зазначив: «Рух повинен займатися й соціально-
економічними питаннями», а інший викладач УжДУ С. Пойда розповів про 
те, як секретар Іршавського райкому КПУ І. Галас сказав, що «цю «заразу», 
тобто – ТУМШ, у район не «пустить». Інженер Ф. Мишанич відзначив, що 
«партійний апарат завів нас у біду». П. Скунць навів приклади 
українофобства, зокрема повідомив, як один із директорів ужгородських 
підприємств І. Ознобкін заявив: «По-українськи хай вони розмовляють у себе 
на кухні, а взагалі це потрібно лише тому «хламові» – письменникам!» На 
зборах одностайно було обрано «ініціативну групу» (мабуть – оргкомітет) для 
підготовки установчої конференції чисельністю 17 осіб, причому одне місце 
залишили для «представника» обкому Компартії1.  

Невеличку інформацію про створення ініціативної групи П. Скунць  через 
кілька днів опублікував у газеті «Закарпатська правда», яку підписав як 
голова ініціативної групи за створення Народного Руху Закарпаття за 
перебудову2. Це давало можливість зацікавленим у створенні Руху знати, до 
кого можна звертатися. 

Довідавшись про проведення зборів, в обкомі КПУ прийняли рішення, 
щоб у терміновому порядку провести нараду із секретарями МК та РК партії, 
аби «зорієнтувати» їх щодо «нейтралізації можливих спроб деструктивних 
елементів, а в разі створення ініціативних груп на місцях, взяти справу у свої 
руки»3. Також було вирішено провести зустріч членів ідеологічної комісії 
обкому з керівниками ініціативної групи4.  

Ідеологічним відділам та місцевим партійним комітетам було поставлене 
завдання: «пожвавити роботу по розвінчуванні антисоціалістичних та 
націоналістичних цілей екстремістського крила НРУ», організовувати 
«створення у трудових колективах альтернативних  «рухові» організацій»5. 
Тобто бачимо, що в Закарпатському обкомі КПУ вже тоді планували 
утворювати організації на кшталт прибалтійських «інтерфронтів». Водночас 
рекомендувалося: «у разі створення організацій НРУ на місцях, подбати про 
те, щоб до керівництва ними прийшли люди, спроможні спрямувати їх 
діяльність у конструктивне русло»6.  

Як показав подальший розвиток подій, у обкомі, райкомах, міськкомах 
Компартії суворо дотримувалися цієї тактики: якщо вдавалося тримати 

                                           
1 ДАЗО, ф. 1, оп. 33, спр. 74, арк. 22-25. 
2 Скунць П. Рух – це антизастій // Закарпатська Правда. – 1989. – 27 липня. 
3 ДАЗО, ф. 1, оп. 33, спр. 74, арк. 25. 
4 Там само. 
5 Там само, спр. 63, арк. 40-50. 
6 Там само, арк. 51. 
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процес створення НРУ під контролем, то допомагали, а коли це не вдавалося 
– застосовували тиск, шельмування у газетах тощо. 

11 серпня відбулася зустріч ідеологічної комісії обкому із членами 
Ужгородської ініціативної групи1. В ході діалогу, як зазначено у матеріалах 
ідеологічного відділу обкому, «П. Скунць узяв зобов’язання: а) не відступати 
від партійної лінії; б) співпрацювати із партійними і радянськими органами; 
в) не допускати екстремізму в діяльності НРУ»2.  

До кінця серпня відбулося  5 засідань ініціативної групи3.  На трьох із них 
– 18, 22 та 25 серпня – відбувалися (у три етапи) й установчі збори 
Ужгородської міськрайонної організації НРУ. На засіданні 18 серпня була 
обрана лише мандатна комісія на чолі із М. Бандусяком. У засіданні 22 
серпня взяли участь 56 осіб, із яких 42 подали заяви на вступ до НРУ4. На 
засіданні був присутній представник Львівської регіональної організації, 
водночас член оргкомітету Установчого з’їзду НРУ В. Бурлаков, котрий був 
невдоволений повільними темпами утворення Ужгородської організації. Він 
попередив ініціаторів створення Ужгородського Руху, що коли і надалі в 
Ужгороді тягтимуть (дослівно: «будуть неспроможні») із утворенням 
організації, то вся квота делегатів Установчого з’їзду від Закарпаття буде 
передана Хустській організації, голова якої – М. Джанда був присутній на 
ужгородському зібранні5.  

Після цього було ухвалено рішення про створення Ужгородської 
міськрайонної організації НРУ за перебудову та про її тимчасове входження 
до складу Львівської регіональної організації, обрано головою П. Федаку та 
делегатів на Установчий з’їзд НРУ, визначено дату проведення установчої 
конференції крайової організації НРУ6.  

Нарешті, на засіданні (третьму етапі зборів) 25 серпня було завершено 
утворення організації: обрано раду в складі: П. Федака, Я. Мойшевич, 
В. Олашин, Й. Баглай, Г. Божук, С. Пойда, М. Тиводар, Ф. Мишанич, 
М. Баник, І. Коцур, М. Бедей, сформовано ряд комісій7. Цікаво, що присутній 
на засіданні завідувач ідеологічного відділу обкому Компартії Іван Артьомов 
у своєму виступі висловив невдоволення тим, що «ініціативна група… 
відійшла від своїх обіцянок, бо приєдналася до Львова, виступила за 
відновлення греко-католицької церкви, національної символіки»8. 

Сам хід засідань ініціативної групи й установчих зборів Ужгородської 
міськрайонної організації НРУ та ініціативної групи викликали, після 
інформації І. Артьомова, обурення в обкомі  КПУ, де прийшли до висновку, 
що П. Скунць та ряд інших ініціаторів НРУ проявляють «непослідовність у 
своїх намірах», зокрема П. Скунць не дав «належної оцінки виступам 
окремих промовців, які скочувалися на позиції УХС, а також представнику 

                                           
1 Засідання ідеологічної комісії // Закарпатська Правда. – 1989. – 15 серпня. 
2 ДАЗО, ф. 1, оп. 33, спр. 63, арк. 48. 
3 Там само, спр. 59, арк. 17. 
4 Там само, ф. 2635, оп. 1, спр. 2, арк. 1-2, 8-10. 
5 Там само, арк. 1, 4. 
6 Там само, арк. 1, 3, 6; ф. 1, оп. 33, спр. 63, арк. 48.  
7 Там само, ф. 2635, оп. 1, спр. 3, арк. 1-2, 7-9. 
8 Там само, арк. 4. 
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Львівської регіональної організації В. Бурлакову, який висловив пропозиції: 
…провести мітинг,.. боротися за вилучення з тексту Конституції ст. 6, 
використовувати жовто-блакитний прапор і тризуб, бути готовим до 
проведення і політичних страйків»1. Тобто в обкомі поважали, що, і 
П. Скунць, і ініціативна група виходять з-під їх контролю.   

29 серпня відбулися наступні збори Ужгородського Руху, у яких взяло 
участь 82 особи. На цей день, як повідомив голова організації П. Федака, в 
ній уже налічувалося 64 члени,  а на  зборах заяви подало ще 28 бажаючих2. 

Таким чином, наприкінці серпня 1989 р. у Закарпатті діяли дві організації 
Руху: Хустська територіальна та Ужгородська міська. Обидві відносилися  до 
Львівської регіональної організації НРУ3. За оцінкою обкому Компартії у них 
нараховувалося близько 100 членів, зокрема представників творчої 
інтелігенції, інженерно-технічних працівників, лікарів4. Однак чисельність 
була насправді принаймні вдвічі більша. Тим більше, що представники обох 
груп встановили контакти з неформальними організаціями, осередками 
ТУМШу, ТУКЗу, із мукачівським Товариством ім. О. Митрака, активістами 
греко-католицького руху тощо. Так, хустські рухівці ще в червні налагодили 
зв’язки з ТУКЗом. У серпні 1989 р., разом із Вишівським осередком цього 
товариства, вони спільно очистили і впорядкували на Замковій горі у м. Хуст 
могили карпатських січовиків, які загинули у березні 1939 р. та могили вояків 
австро-угорської і російської армій часів Першої світової війни. У вересні 
того ж року поклали до могил вінки та спільно біля них помолилися5. 
Представники Товариства ім. О. Митрака з Мукачева взяли участь у засіданні 
Ужгородської ініціативної групи 22 серпня6. Голова ТУКЗу Ш. Фодо вступив 
у Рух. 

26 серпня  інтерв’ю з П. Скунцем опублікувала «Молодь Закарпаття», а 2 
вересня йому вдалося «пробитися» із публікацією про Рух на сторінки 
ужгородської міськрайонної газети «Вогні комунізму», однак на тій же 
сторінці за підписом редактора Є. Морозова була надрукована стаття, назва 
якої говорить сама за себе: «Рушили! Чи з тієї ноги?»7 

У суботу, 2 вересня 1989 р. відбувся перший рухівський мітинг у 
Закарпатті.  Його організувала Хустська територіальна організація  НРУ за 
перебудову на площі ім. Вакарова біля СШ № 1 м. Хуста.  

Мітинг був дозволений владою. Його темою було обговорення проектів 
законів про вибори народних депутатів УРСР та місцевих рад. На таку 
нечувану й небачену за роки радянської влади акцію зібралося кілька тисяч 
людей. Відкрив мітинг голова виконкому міської ради В. Джумурат. Надалі 
ведення взяв на себе М. Джанда. Виступили рухівці із Хустської організації 

                                           
1 Там само, ф. 1, оп. 33, спр. 10, арк. 48. 
2 Там само, ф. 2635, оп. 1, спр. 3, арк. 24-38. 
3 Там само, ф. 1, оп. 33, спр. 63, арк. 49. 
4 Там само, спр. 59, арк. 18. 
5 Поступ Руху в Хусті // Нова Свобода. – 1990. – Січень. 
6 ДАЗО, ф. 2635, оп. 1, спр. 3, арк. 4. 
7 Зубач В. Я єсть народ… // Молодь Закарпаття. – 1989. – 26 серпня; Скунць П. Чи потрібен 

Рух на Закарпатті? // Вогні комунізму. – 1989. – 2 вересня; Морозов Є. Рушили! Чи з тієї ноги? // 
Вогні комунізму. – 1989. – 2 вересня. 
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(Д. Скрип, В. Паранич, М. Рачок), Львівської регіональної (Ю. Мікольський), 
член «Меморіалу»  П. Чабан, УГС – О. Петрик (обидва теж зі Львова), а 
також секретар Хустського райкому Компартії І. Ваапова1. Учасники мітингу 
гаряче підтримали позицію рухівців, у т.ч., стосовно необхідності прийняття 
демократичного (альтернативного) виборчого закону, поновлення правдивої 
історії, зокрема часів Карпатської України тощо. Вперше в Закарпатті 
привселюдно було заявлено правду про Президента Карпатської України 
о. А. Волошина2. 

М. Джанда закрив мітинг запитанням: «Чи було на мітингу щось 
антирадянське, антисоціалістичне?» У відповідь пролунало багатотисячне: 
«Ні!» До речі, цей метод нейтралізації чи принаймні збивання з пантелику 
влади, щоб не давати їй можливості застосовувати звинувачення, 
використовувався на подальших рухівських мітингах надалі.  

8 – 10 вересня у Києві відбувся Установчий з’їзд Народного Руху України 
за перебудову. У його роботі взяли участь 1109 делегатів, які представляли 
280 тисяч членів Руху і з усіх областей, міст республіканського 
підпорядкування України, а також осередків Руху в Латвії та Литві3. Втім, є 
дещо інші дані – зібрані Компартією. Згідно з ними, на цей час 
функціонували близько 500 осередків Руху, які налічували 77 тис. учасників4.  

Закарпатська делегація, відповідно до наданої оргкомітетом квоти (від 
Закарпаття його членами були М. Джанда та П. Федака), складалася з 15-ти 
осіб. Позаяк установча конференція в області ще не відбулася, то одна 
частина була представлена Ужгородською ініціативною групою, інша – 
Хустською. До  складу делегації входили: Йосип Андьол (Хуст), Йосип 
Баглай (Ужгород), Михайло Джанда (Хуст), Іван Довганич (греко-
католицький активіст, Хуст),  Федір Мишанич (Ужгород), Василь Олашин 
(Ужгород), Олександр Орос (Ужгород, УГС), Володимир Піпаш (Рахівщина), 
Михайло Рокецький (Хуст), Микола Сергєєв (Виноградівщина), Дмитро 
Скрип (Хуст), Петро Скунць (Ужгород), Павло Федака (Ужгород), Іван 
Чендей (Ужгород), Павло Чучка (Ужгород)5. Як гість, у роботі з’їзду брав 
участь та виступив на ньому голова Товариства угорської культури 
Закарпаття Шандор Фодо. У виступі підтримав національно-визвольні 
змагання українського народу6. 

Хід з’їзду широко висвітлено в літературі. Прийняті на ньому Програма та 
Статут Народного Руху України за перебудову,  свідчили, що було утворено 
не партію, а громадсько-політичну організацію народнофронтівського типу, у 
яку було бажано об’єднати якнайбільше громадян, організацій, національно-
культурних товариств тощо.  

                                           
1 Поступ Руху в Хусті // Нова Свобода. – 1990. – Січень. 
2 Там само. 
3 Три дні вересня вісімдесят дев’ятого. Матеріали Установчого З’їзду Народного Руху 

України за перебудову. – К., 2000. – С. 308, 310, 426-479. 
4 Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х – початок 1990-х 

років. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1998. – С. 269-270.  
5 Три дні вересня вісімдесят дев’ятого... – С. 435-436. 
6 Там само. – С. 85.   
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Після повернення закарпатських делегатів із з’їзду НРУ процес 
заснування структур Руху в області значно активізувався. Так, 17 вересня 
відбулися установчі збори Великобичківської територіальної організації1.  
Наступного дня осередок був утворений в УжДУ2.  

Окрім всесоюзних та республіканських газет, величезний завуальовано-
критичний матеріал від РАТАУ «Що ж вирішив установчий з’їзд НРУ?» 
опублікувала 14 вересня найтиражніша газета області «Закарпатська 
правда»3. Через два дні вона передрукувала критичну статтю з головного 
органу ЦК КПРС, газети «Правда»4. 

16 вересня у Мукачеві, на стадіоні імені 50-річчя Жовтня пройшов другий 
у області екологічний мітинг, організований Товариством ім. О. Митрака. На 
ньому виступили з протестом проти будівництва Пістрялівського «монстра» 
35 промовців, у т.ч. П. Скунць та ще один рухівець з Ужгорода М. Матола5. 
Підтримка НРУ інтенсифікувала тяжіння мукачівської «антипістрялівської» 
громадськості до вступу до Руху. 

23 вересня 1989 р. в Обласному будинку культури профспілок відбулася 
установча конференція Закарпатської крайової організації НРУ за 
перебудову. Певне сприяння в її організації надали обком Компартії та 
Ужгородський міськвиконком6. Напередодні був утворений оргкомітет 
чисельністю 22 особи, у склад якого ввійшли як представники Ужгородської 
ініціативної групи, так і «посланці» обкому КПУ7. Обком «допоміг» із 
виготовленням запрошень, мандатів, іншої друкованої продукції, 
Ужгородський міськвиконком – виділенням залу, озвученням тощо. Втім, 
міськвиконком не дозволив трансляцію роботи на площу перед будинком 
культури8. Однак було санкціоновано проведення мітингу на стадіоні 
«Спартак»9. Водночас, Ужгородський міськком Компартії поставив завдання 
партійним комітетам підприємств, установ залучити до участі в мітингу через 
трудові колективи «компетентних, добре підготовлених людей»10. 

У роботі конференції взяло участь 220 осіб, котрі були визнані 
делегатами. Із них – 186 представників інтелігенції, 13 – робітників,  10 – 
студентів, 10 – пенсіонерів та 1 домогосподарка. Вищу та незакінчену вищу 
освіту мали 171 делегат. Комуністів було – 75, а комсомольців – 17. За 
національним складом: українців – 205, росіян – 7, угорців – 3, євреїв – 2,  
кабардинець – 1, караїм – 111. Це були люди, які приїхали з усіх районів. 
Однак чимало з них не були представниками місцевих ініціативних груп чи 

                                           
1 ДАЗО, ф. 2635, оп. 1, спр. 9, арк. 1-2. 
2 Там само, спр. 4, арк. 1-4. 
3 Що ж вирішив установчий з’їзд НРУ? // Закарпатська правда. – 1989. – 14 вересня. 
4 Одинець М., Тихомиров І. Куди рухається «Рух»? // Закарпатська правда. – 1989. – 16 

вересня. 
5 ДАЗО, ф. 224, оп. 48, спр. 28, арк. 21-23; Кандель А. Емоції і здоровий глузд // Закарпатська 

правда. – 1989. – 19 вересня. 
6 ДАЗО, ф. 1, оп. 33, спр. 10, арк. 76. 
7 Там само, ф. 2635, оп. 1, спр. 5, арк. 79. 
8 Там само, арк. 76. 
9 Там само. 
10 Там само, ф. 13, оп. 49, спр. 12, арк. 31. 
11 Дрогальчук В. Якщо «Рух» – це антизастій… // Закарпатська правда. – 1989. – 3 жовтня. 
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організацій НРУ, як це мало місце на переважній більшості інших обласних 
установчих конференцій, адже таких на цей момент у Закарпатті було лише 
дві – Ужгородська та Хустська. Тому їх правильніше було б називати не 
делегатами, а учасниками установчої конференції. Деякі були членами 
ТУМШу, Товариства ім. О. Митрака та ТУКЗу. Філій УГС та «Меморіалу»  в 
області на цей момент ще не було.  

Конференцію відкрив заступник голови ініціативної групи, доцент УжДУ 
Й. Баглай. Він, зокрема, відзначив, що метою створення Руху є сприяння 
вирішенню назрілих і нагромаджених десятиліттями політичних, 
економічних, екологічних, національно-культурних та інших проблем, а 
головні його принципи і гасла – захист прав людини, соціальна 
справедливість, демократизація, економічна, політична, культурна 
суверенність республіки у складі СРСР1. Із доповіддю «Про завдання 
Народного Руху України на Закарпатті» виступив П. Скунць. Питання 
упослідженого становища української мови порушували письменник 
Ю. Керекеш, професор УжДУ П. Чучка, соціально-економічні – професор 
І. Мешко, інженер Я. Мойшевич, міжнаціональні – кандидат історичних наук 
– М. Тиводар, екологічні – науковець М. Бедей та лікар Л. Костик, педагогічні 
– письменник Ф. Кривін, проблеми, пов’язані із будівництвом Пістрялівської 
РЛС – активістка об’єднання ім. О. Митрака Є. Деркач, а голова Хустської 
територіальної організації НРУ М. Джанда обстоював необхідність 
реабілітації Української греко-католицької церкви. Слово для обширної 
промови мав і другий секретар обкому КПУ С. Туряниця. Загалом виступило 
понад тридцять осіб2. Конференцію від єврейської меншини краю привітав 
професор УжДУ Я. Штемберг, а голова ТУКЗу Ш. Фодо, ще й, за нашими 
спогадами, прикріпив до синьо-жовтого прапора, що був на сцені, – угорську 
національну триколірну стрічку3.  

На конференції було прийнято два документи: «Резолюцію» та 
«Звернення до демократичних сил краю», у яких заявлялося про створення 
Закарпатської крайової організації НРУ, ставилися її завдання4. Також було 
обрано керівні органи. Головою організації обрано П. Скунця, заступниками 
голови – Й. Баглая,  П. Федаку, П. Чучку, а відповідальним секретарем – 
М. Вовка. У склад крайової ради, окрім зазначених, увійшло ще 19 осіб5. 
Хоча раді надавалося право «в міру виникнення регіональних організацій 
НРУ кооптувати у свій склад їх голів чи представників», помилкою, на наш 
погляд, було те, що всі члени ради, за винятком одного – хустянина 
М. Джанди, а також  ревізійної комісії (троє осіб), прес-групи (п’ятеро) були 
мешканцями м. Ужгород6. Із делегатів з районів були визначені 

                                           
1 Там само. 
2 ДАЗО, ф. 2635, оп. 1, спр. 5, арк. 2-63, 74; Дрогальчук В. Якщо «Рух» – це антизастій… // 

Закарпатська правда. – 1989. – 3 жовтня. 
3 ДАЗО, ф. 2635, оп. 1, спр. 5, арк. 19. 
4 Там само, арк. 64-65, 69-73. 
5 Там само, арк. 66-68. 
6 Там само, арк. 66-67. 
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«уповноважені», себто відповідальні за створення рухівських структур на 
місцях. 

Для авторитету НРУ мало значення те, що в його утворенні брав участь 
«цвіт» української інтелігенції, зокрема письменники, науковці, викладачі. 
Опонуючій компартійній пресі достатньо важко було у цій ситуації лити на 
Рух «бруд», адже доводилося пояснювати, чому такі поважні люди 
долучилися до заснування крайового НРУ. 

Наступного дня, 24 вересня, на ужгородському стадіоні «Спартак» 
відбувся численний мітинг, який провела Закарпатська крайова організація 
НРУ за перебудову. Для підтримки сюди приїхав автобус із львів’янами, 
котрі привезли десятки синьо-жовтих та малинових (козацьких) прапорів. На 
мітингу з гарячими промовами виступили П. Скунць, Й, Баглай, М. Джанда, 
Б. Дикий та інші активісти новоутвореної організації, а також бажаючі з 
присутніх. Учасників з утворенням обласного Руху привітав секретар 
Ужгородського міськкому КПУ І. Митровцій.  

Інформації про ці непересічні події з’явилися у пресі. Вже 26 вересня – 
негативна стаття у «Закарпатській правді»1. Вочевидь, після звернень людей, 
а, як вище зазначалося, серед засновників НРУ було чимало інтелектуалів, 
через тиждень – 3 жовтня, ця ж газета публікує статтю позитивного 
характеру2. Позитивні матеріали про конференцію та мітинг, із поданням 
документів, прийнятих на них, опублікувала 30 вересня «Молодь 
Закарпаття»3. Загалом проведені конференція та мітинг, їх рішення та 
публікації про них здійснили значний поштовх в утворенні структур НРУ на 
місцях.  

Таким чином, у ІІ пол. 80-х років у Закарпатті, пожвавився процес 
суспільно-політичного та національного відродження, який призвів до 
утворення 23 вересня 1989 р. Закарпатської крайової організації НРУ за 
перебудову. Вона стала яскравим прикладом організації 
народнофронтівського типу, у яку, при кількісній перевазі прихильників 
української національно-демократичної ідеології, об’єдналися і прихильники 
інших. Об’єднавчим мотивом було усвідомлення, що для боротьби з 
авторитарною владою, вирішення назрілих суспільно-політичних, соціально-
економічних та інших проблем необхідні спільні дії.  

Крайова організація НРУ надалі відіграла значну роль у боротьбі в 
Закарпатті за незалежність України, із «політичним русинством» та 
сепаратизмом, за проходження демократичних процесів, відродження 
історичної пам’яті народу, культури, традицій та духовності, легалізацію 
греко-католицької церкви, проведення у Закарпатті реформ.   

                                           
1 Дрогальчук В. Що хоче Народний Рух за перебудову // Закарпатська правда. – 1989. – 26 

вересня. 
2 Дрогальчук В. Якщо «Рух» – це антизастій… // Закарпатська правда. – 1989. – 3 жовтня. 
3 Зубач В. Рух, що тіло зве до дії // Молодь Закарпаття, Закарпаття. – 1989. – 30 вересня; 

Васильченко З. Залиште сон глибокий // Молодь Закарпаття. – 1989. – 30 вересня; Звернення 
учасників Закарпатської крайової установчої конференції Народного Руху України за перебудову 
до демократичних сил краю // Молодь Закарпаття. – 1989. – 30 вересня; Резолюція установчої 
конференції Закарпатської крайової організації Народного Руху України за перебудову // Молодь 
Закарпаття. – 1989. – 30 вересня. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 154

 
Федотова О.О. (Київ) 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР  
ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ  
ТА ПРАКТИКА КОНТРОЛЮ  
ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 

 
У статті розглядається сутність поняття “політична цензура”, 

аналізуються форми та методи контролю за періодикою та сферою 
книговидання. Доводиться наявність цензури у межах  інформаційного 
простору пострадянської України.   

 
Питання свободи в отриманні інформації напряму залежить від типу 

політичної системи суспільства. Свобода слова є наріжним каменем 
демократії. У цивілізованих країнах це, передусім, інструмент, що сприяє 
побудові правової держави, основним завданням якої є всебічне 
інформування громадян, налагодження умов для суспільного діалогу й 
дотримання основних прав і свобод. Недолік інформації або її перекручене 
подання створює ідеальні умови для маніпулювання суспільною свідомістю, 
сприяє насадженню егоїстичних, групових інтересів і підміні ними інтересів 
дійсно загальнонаціональних. Свобода слова, що сприймається як самоціль, 
втрачає стимули до розвитку. 

Концептуальні засади державної політики України (як визначено 
законодавчою базою) в інформаційній сфері формуються, виходячи з 
національних інтересів країни, збалансовуючи інтереси особистості, 
суспільства й держави. 

Інтереси особистості в інформаційній сфері вимагають забезпечення 
конституційних прав людини й громадянина на доступ до інформації, 
використання її за умов незабороненої законом діяльності в інтересах 
фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особи, а також на захист 
інформації персонального характеру та захист від інформації, що завдає 
шкоди особистості. 

У свою чергу інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають у 
забезпеченні інтересів особистості, закріпленні демократії, сприянні 
становленню правової соціальної держави, досягненні та підтриманні 
суспільної злагоди, духовного оновлення. 

Пріоритети держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов 
для динамічного розвитку національної інформаційної інфраструктури, 
забезпечення конституційних прав людини й громадянина щодо одержання й 
використання інформації; підтримання конституційного ладу, суверенітету, 
територіальної цілісності України, політичної, економічної, соціальної 
стабільності, законності й правопорядку; налагодження рівноправного й 
взаємовигідного міжнародного співробітництва, інформаційної безпеки. 

Конституція України гарантує кожному громадянину у ст. 34 право на 
свободу думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на 
вільне збирання, зберігання, використання й поширення інформації. Це 
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важливе конституційне положення повністю відповідає ст. 19 “Загальної 
декларації прав людини” та ст. 10 “Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини”1. 

Наша держава посідає одне із провідних місць у СНД за кількістю законів, 
спрямованих на розширення гласності та поінформованості суспільства. За 
визнанням міжнародних експертів, українське законодавство в галузі 
інформації дає можливість реалізувати право людини на свободу думки й 
слова, хоча, звичайно, потребує певних коректив, змін і доповнень. 

Закони України “Про інформацію” (1992 р.), “Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні” (1992 р.), “Про інформаційні агентства” 
(1995 р.), “Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів 
України, що стосуються захисту честі і гідності та ділової репутації громадян 
і організацій” (1993 р.) тощо створюють широке правове поле, визначають 
механізми реалізації конституційного права на свободу думки й слова, вільне 
вираження своїх поглядів і переконань, на інформацію. 

У той же час на парламентських слуханнях “Інформаційна політика 
України: стан і перспективи” (травень 1999 р.), “Проблема інформаційної 
діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної 
безпеки України” (січень 2001 р.) констатувалося, що “негативні тенденції в 
інформаційній сфері України не лише не подолані, а й набули загрозливого 
характеру для майбутнього країни”2. Останнє свідчить про те, що в Україні 
чинники політичного характеру не дають змоги реалізувати повною мірою 
права громадян на свободу в галузі інформаційної діяльності. 

Усе це потребує замислитися над перспективами розвитку 
інформаційного суспільства в Україні, для чого, передусім, необхідно 
розробити національну концепцію та стратегію, визначити потреби й 
можливості щодо масового використання інформаційних технологій, аби 
зберегти національну, інтелектуальну, культурну та мовну самобутність; 
забезпечити необхідну законодавчо-правову базу для істинної реалізації 
свободи слова. Адже саме наявністю останнього критерію визначається 
рівень демократизованості держави. І тут постає проблема цензурного 
контролю за інтелектуальними надбаннями нації. З того приводу окреслена 
проблема вбачається вельми актуальною. 

Завдання даної розвідки – на основі аналізу сутності політичної цензури 
розкрити її роль на різних етапах історії українського суспільства, показати 
специфіку ідеологічного контролю за друкованим словом та довести факт 
наявності цензури в Україні незалежно від існування відповідних 
цензорських установ. 

Оскільки політичний контроль у тій чи іншій формі існує в будь-якому 
суспільстві, він безпосередньо впливає на повноту та характер інформаційно-
комунікативних процесів. 

                                           
1 Соснін О. В. Інформаційна політика України: проблеми розбудови // Стратегічна панорама. 

– 2002. – № 3. – С. 29-34.  
2 Додонов О.Г., Горбачик О.С., Кузнєцова М.Г. Державна інформаційна політика і 

становлення інформаційного суспільства в Україні // Стратегічна панорама. – 2002. – № 1. – С. 2. 
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Об’єктивні витоки цензури завжди полягали в діапазоні та обсязі 
соціальної інформації, що циркулює в державі, та рівні її доступності для 
аудиторії. Як правило, не вся вона обнародується, бо частина її становить 
таємницю, яка вже сама по собі є об’єктивною причиною функціонування 
цензури та її гарантом на майбутнє. 

Суб’єктивними витоками цензури стають суперечки та конфлікти процесу 
спілкування між людьми, саме соціальне середовище. Зіткнення різних 
інтересів та потреб призводить до критики поглядів, точок зору, позицій і т.п., 
їх заперечення; міграції людей, їх депортації, незадоволення, що доходить 
іноді до революційного вибуху і т. ін. Усе це диктує проблему обмеження 
слова з тим, щоб суспільство могло розвиватися та одночасно бути 
керованим. Оскільки інформація – один із найважливіших інструментів 
управління суспільством, постільки різні влади по-різному вирішують 
проблему доступу аудиторії до неї, у зв’язку з чим постає питання обмеження 
свободи слова. 

Сама семантика слова “цензура” відноситься до числа самих нечітких; під 
нього можна підвести цілий ряд заходів, зважаючи на те, що елементи 
регламентації в комунікативній сфері завжди існували й існують. Сутність 
полягає в характері регламентації та ступені інтенсивності. Під означеним 
терміном розуміємо практично будь-яке втручання в процес створення й 
поширення тексту. 

Спеціаліст у галузі радянської цензури, російський дослідник А. Блюм, указує 
на велике розмаїття значення цього слова, починаючи з автоцензури (синоніми – 
самоцензура, внутрішня цензура, внутрішній редактор, внутрішній цензор) та 
закінчуючи цензурою видавництв, редакцій періодичних видань і інших каналів 
комунікації, які провадять ту або іншу політику; цензуру суспільної думки, що 
засуджує певні тексти з моральних або т.зв. “політкоректних” міркувань, 
“бібліотечну”, “книготорговельну”, “педагогічну” тощо аж до “сімейної”. 
Зважаючи на те, що цензура майже завжди відігравала лиховісну роль в історії 
людства, це слово викликало переважно негативну реакцію. 

Історично в цензури до 1917 р. склалися конкретні традиції, були вироблені 
різноманітні її види й форми, спрямовані на охорону основ держави, її інститутів, 
обмеження свободи слова й доступу до різного роду інформації, придушення 
інакодумства тощо. Історія цензури в Україні мала свої певні особливості, 
оскільки відрізнялася яскраво вираженим антинаціональним забарвленням. 

Радянська цензура, якої довгий час немовби не існувало, увібрала в себе цей 
накопичений у минулому досвід разом із його позитивом та негативом, а також 
виробила якісно нові власні форми та методи контролю. Офіційно “Велика 
радянська енциклопедія” (видання 1957 р.) стверджувала: “Цензура в СРСР має 
абсолютно інший характер, ніж у буржуазних державах. Вона є органом 
соціалістичної держави, її діяльність спрямована на охорону військової та 
державної таємниці в друці, а також на запобігання опублікуванню матеріалів, які 
можуть зашкодити інтересам трудящих”1. 

В іншому випуску енциклопедії поряд із згадкою про гарантоване 
Конституцією СРСР право свободи друку, сором’язливо нагадувалося, що 
                                           

1 Жирков Г. В. История цензуры в России ХІХ-ХХ вв.: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: 
Аспект Пресс, 2001. – С. 6. 
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“державний контроль встановлено для того, щоб не дозволити опублікування 
у відкритій пресі й розповсюдження засобами масової інформації відомостей, 
що можуть заподіяти шкоду інтересам трудящих”1. 

Радянська історична енциклопедія (видання 1974 р.) у своїй довідці про 
цензуру радянську взагалі не згадує. Слово “цензура” тоді вживалося тільки 
по відношенню до царської Росії та інших капіталістичних країн. У багатьох 
предметних покажчиках спостерігається аналогічна тенденція (наявні 
рубрики “Царська цензура”, “Буржуазна цензура”). Склалася парадоксальна 
ситуація: жорстка цілеспрямована цензура панувала, але офіційно її ніби не 
існувало, проте в країні до останнього моменту життєдіяльності інститутів 
радянської цензури видавалися цензурні директиви та здійснювався процес 
цензурування творів друку. 

У політичному словнику 1987 р. цензура (лат. сensurа – суворе судження, 
вимоглива критика) визначається як “система державного нагляду (контролю) 
за змістом, випуском у світ і розповсюдженням друкованих видань, 
театральних вистав, кінофільмів, радіо і телевізійних передач”2. Вказується, 
що цензура за своїм характером може бути загальною, військовою тощо. 

Зауважимо, що за офіційно прийнятим твердженням, у СРСР під 
цензурою розумівся контроль влади за змістом, виданням та 
розповсюдженням друкованої продукції, змістом сценічних, кіно, фототворів, 
творів образотворчого мистецтва, радіо, телепередач, а також приватного 
листування з метою запобігання поширенню небажаних і шкідливих 
відомостей3. 

Подібні трактування цензури в радянському дусі лише частково 
відповідали реальній картині, оскільки функції радянської цензури були 
набагато ширшими. 

А ось кілька визначень цього явища вже в пострадянський період. 
Політологічний словник 1993 р. дає пояснення терміна “цензура” як 
обмежувальних заходів по відношенню до свободи друку, а також установ 
(інституцій), котрі впроваджують у життя ці заходи4. 

У “Великій енциклопедії” 2006 р. видання з позицій сьогодення 
наводиться така характеристика згаданої дефініції: “Цензура – контроль 
офіційної влади за змістом, випуском у світ й поширенням друкованої 
продукції, змістом п’єс, кінофототворів, радіо- і телевізійних передач, а іноді 
й приватного листування, для того щоб не допустити або обмежити 
поширення ідей і відомостей, визнаних вищими інстанціями небажаними чи 
шкідливими. Розподіляється на попередню й наступну. 

Попередня цензура передбачає необхідність одержання дозволу на випуск 
у світ книг, постановку п’єс і т. п.; наступна цензура полягає в оцінці вже 

                                           
1 Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Ґенеза, 

2001. – С. 158. 
2 Політичний словник / За ред. В. К. Врублевського, Л. М. Кравчука, А. В. Кудрицького. – 4-е 

вид., перероб. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1987. – С. 838. 
3 Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Ґенеза, 

2001. – С. 158. 
4 Політичний словник / За ред. В. К. Врублевського, Л. М. Кравчука, А.В. Кудрицького. – 4-е 

вид., перероб. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1987. – С. 390. 
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опублікованих видань, поставлених п’єс і т. п. і прийнятті обмежувальних чи 
заборонних заходів по відношенню до тих, хто порушують встановлені 
вимоги. У всіх сучасних демократичних державах існує наступна (каральна) 
цензура, тобто залучення до відповідальності за поширення в засобах 
інформації наклепницьких відомостей (штраф, конфіскація й заборона 
видань, арешт тиражу й т. п.)”1. 

Британська енциклопедія твердить, що цензура – це “виправлення, 
заборона або замовчування промов та писань, засуджених як загрозливі для 
загального блага. Певною мірою вона простежується на всіх рівнях влади, але 
на сучасному етапі особливого значення набирає її зв’язок з урядом та 
нормами права”2. 

Американський учений Майкл Скемел формулює багатоступеневе явище 
цензури таким чином: “Цензура практично означає систематичний контроль 
за діяльністю одного, декількох або всіх засобів інформації за допомогою 
заходів конституційного, адміністративного, фінансового або насильницького 
характеру, що здійснюються або за прямою вказівкою державної влади або 
правлячої групи, або ж за потуранням з їхнього боку. Цензура може 
супроводжуватися насильством або обминати його; вона може бути 
всебічною або обмеженою; може бути пов’язаною або не пов’язаною із 
пропагандою. Однак, як мені здається, для того щоб визначити чи є в країні 
цензура, необхідно враховувати саму систематичність контролю над 
висловлюванням думок, а також свідомий характер такого контролю з боку 
держави”3. 

Як “систему контролю за суспільною думкою та інтелектуальним життям” 
розглядає цензуру відомий український історик Ю. Шаповал4. 

Загалом в історичній науці існують принаймні дві точки зору щодо 
розуміння явища цензури. Перший підхід полягає в розгляді цензури як 
контрольно-заборонної машини, що включає різні форми і методи впливу та 
пресингу. Це т.зв. державницький підхід, оскільки цензура розглядається на 
рівні складової частини держави. Прибічники згаданої концепції відносять 
цензуру до політичної й ідеологічної сфери, розмежовуючи цензуру державну 
й самоцензуру. 

Представники другого напряму, суспільного, не зводять цензуру до 
діяльності виключно державних структур та розглядають її як безпосередню 
частину суспільства. Ці вчені дотримуються тієї точки зору, що зводити 
цензуру до функцій конкретних установ не можна, оскільки цензура – 
встановлений режим суспільства, що регулює права людини, свободу слова й 
друку. 

Яскравим представником першого напрямку є російський учений 
А. Блюм. Проілюструємо його концепцію наступним твердженням: “Під 

                                           
1 Большая энциклопедия: В 62 т. – М.: Терра, 2006. – Т. 57. – С. 512. 
2 Ніказов В. Як боротися або запобігати цензурі через суд? // Телекритика. – 2004. – № 4. – 

С. 49. 
3 Там саамо. – С. 47. 
4 Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Ґенеза, 

2001. – С. 162-163. 
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цензурою в точному значенні слова варто розуміти систематичний, 
цілеспрямований і всеосяжний контроль, встановлений державою (в країнах 
зі світським режимом) або офіційною церквою (у теократичних державах) над 
діяльністю засобів інформації за допомогою окремих заходів більш-менш 
насильницького характеру. 

Неодмінною умовою існування цензури є особлива система 
адміністративних установ (цензурних комітетів, інституцій тощо). необхідних 
для виконання вказаного вище призначення. Інакше кажучи, про цензуру в 
точному розумінні слова можна говорити лише тоді, коли існує “контора”, 
що, за соціологічними законами (т.зв. законом Пітера) сама народжує собі 
роботу, виправдовуючи необхідність свого існування й усе більшого 
розширення. 

Адміністративні структури, створені на певний час і для конкретних цілей, 
мають містичну здатність до самозбереження. Інші значення самого слова 
“цензура” носять умовний, метафоричний характер. Через брак особливого 
терміна, що позначає всі відтінки послідовного стиснення слова, можна 
говорити про більш-менш тверде обмеження свободи висловлювань, 
регулювання й тиск на ЗМІ з боку різних структур, а головне – 
маніпулювання ними”1. 

Розуміння цензури як частини суспільства склалося в західній історичній 
науці, що характеризує другий напрям. У визначення меж поняття “радянська 
цензура” суттєве уточнення внесла Маріанна Текс Чолдін, яка ввела 
термінологічну дефініцію “всецензура”2. Відсутність законодавчої й правової 
бази в радянському суспільстві призвело до того, що будь-який твір міг бути 
оголошений ідеологічно шкідливим. Термін “радянська цензура” значно 
ширше політико-ідеологічних форм контролю партійно-державної системи, 
оскільки їх методи та засоби реалізації були значно різноманітнішими, тому 
більш тотожним дефініції “політична цензура” в її історичній радянській 
інтерпретації виступає поняття “всецензура”. Під останньою мається на увазі 
монополізація всіх сфер духовного та культурного життя суспільства на фоні 
репресивного викорінення будь-яких форм інакодумства (тоталітарна модель 
суспільства). Частиною такої владної системи виступає державна культурна 
політика. Політика, у свою чергу, є регулятивно-контрольною та 
організаційною зоною влади, що включає в себе такі елементи, як: ідеологія, 
економіка, церква та інші інститути суспільства. 

У 1973 р. подібна точка зору була висловлена в збірнику матеріалів 
“Радянська цензура”, підготовленому М. Дьюхірстом та Р. Фаррелом3. Однак 
варто зазначити, що цей підхід превалював у працях не західних дослідників, 
а колишніх радянських громадян, дисидентів. 

                                           
1 Блюм А. В. Запрещённые книги русских писателей и литературоведов. 1917 – 1991: Индекс 

советской цензуры с комментариями. – СПб., 2003. – С. 14. 
2 Цензура в царской России и Советском Союзе: Материалы конф. 24 – 27 мая 1993 г., 

г. Москва. – М.: Рудомино, 1995. – С. 8-11. 
3 Dewhirst M., Farrell R. The Soviet Censorship. Metuchen. – New-Jersey, 1973. – P. II-V, 11, 13, 

14, 15, 159-163. 
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Така тенденція у розвитку історіографії була підхоплена, про що свідчить 
монографія П. Рота “Совінформ. Сутність зв’язку та інформаційна політика 
Радянського Союзу”, де цензура розуміється як будь-який засіб обмеження 
свободи думки1. Це обмеження може бути з боку будь-якого владного 
керівництва – державного й партійного, а також реалізовуватися конкретною 
особою, котра має повноваження втручатися у творчий процес. Це свого роду 
протиставлення державної та партійної цензури. 

У межах названого напряму співіснують різні уявлення про місце цензури 
в суспільстві. Так, наприклад, російська дослідниця Є. Генієва визначає 
цензуру не лише як державне, а й більш широке суспільне явище, що 
базується на конкретному підґрунті. Зважаючи на те, що цензура існує всюди, 
у будь-яких суспільствах, як тільки з’являється суспільство, одночасно 
формується й система заборон. І, на думку вченої, суспільство не може 
існувати без певних обмежень2. 

Загалом цензура може розглядатися як явище, процес або конкретно-
історичний самостійний акт. Цензура виступає частиною й держави, і 
суспільства, а також окремим соціальним феноменом. 

Отже, світовий історичний досвід доводить, що цензура є необхідним 
атрибутом держави, того або іншого типу влади. Зазвичай інститут цензури – 
складова частина державного апарату, механізм дії якого багато в чому 
залежить від типу цієї держави. Зрозуміло, що в імперській країні, 
монорелігійному суспільстві цензура носить жорсткий характер. 

Чимало дослідників вважають, що в сучасних демократичних країнах 
цензури не існує. Проте така точка зору не відповідає дійсності. Подібний 
погляд на цензуру базується на звужених уявленнях про неї, обмежених 
функціями конкретної установи, якої в тих чи інших країнах може й не бути. 
Окреслена концепція вбачається досить спрощеною, оскільки цензура 
існувала до виникнення друкарського верстата та створення перших 
цензурних установ. 

От чому відтворення діяльності лише державних цензурних органів не 
може в повному обсязі відобразити масштаби цього явища. Усі кількісні 
характеристики штатного складу центрального та місцевого апарату цензорів, 
у тому числі й сумісників, що відрізнявся незмінно скромними показниками 
протягом десятиліть, аж ніяк не можуть бути показниками, як стверджують 
захисники цієї системи, її неспроможності. Насправді типова для СРСР 
атмосфера тотального ідеологічного контролю примушувала кожного 
редактора, кожного завліту, кожного адміністратора здійснювати цензорські 
функції. Таким чином, цензура як явище характеризується набагато 
різноманітнішими проявами, що виходить за межі традиційно-спрощеного 
уявлення про неї виключно в межах цензурних установ. Безпосереднім 
прикладом тому може бути “безцензурний” інформаційний простір сучасної 

                                           
1 Roth P. Sow-Inform. Nachrichtenwesen und Informationspolitik der Sowjetunion. Droste Verlag 

Gmb. H. Düsseldorf, 1980. – P. 14. 
2 Цензура в царской России и Советском Союзе: Материалы конф. 24 – 27 мая 1993 г., 

г. Москва. – М.: Рудомино, 1995. – С. 135. 
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України, що свідчить про наявність цензури й після скасування інститутів 
радянської цензури. 

Розгляд ситуації на терені країн СНД показує, що свобода слова, 
закріплена правовими гарантіями, існує в умовах боротьби всіх гілок влади за 
канали інформації, що з моменту їх захоплення перетворюються на потужні 
пропагандистські засоби. Тому фактична ліквідація державного інституту 
цензури ще не означає скасування політичної цензури. 

Авторитарний характер нової влади, боротьба номенклатури за 
досягнення політичних привілеїв викликали до життя нові форми цензури, 
що, у свою чергу, потребували відродження попередніх за своєю суттю, хоча 
й інших за видами структур, покликаних виконувати відповідне соціально-
політичне замовлення. Отже, після ліквідації СРСР, на пострадянському 
просторі змінилися форми, методи та види цензури, проте сам феномен 
політичної цензури зберігся. Останнє твердження має безпосереднє 
відношення до нашої держави. Протягом усієї історії розвиток цензури в 
Україні мав загальні риси: поєднання цензури та літературної критики, 
цензури та перекладу, цензури та редагування; вторгнення в цензуру та 
участь у ній керівних структур (наприклад, секретар райкому), а також 
вищого керівництва країною (князь, лідер партії, генсек, президент); 
взаємодія цензури зі структурами МВС, ЧК, ОДПУ, НКВС та ін.; постійна 
участь лояльної владі частини суспільства у цензурі через рецензування, 
доноси, відгуки, анонімки тощо. За наявності ряду факторів т.зв. суспільна 
думка перетворюється на один із механізмів цензурного режиму. 

Принципові зміни, що відбулися в нашому суспільстві за останні 
десятиліття, сприяли виникненню нових форм та методів цензури. У сучасних 
умовах на формування цензурного режиму безпосередньо впливають усі 
учасники комунікативного процесу, що виробляють та контролюють 
розповсюдження інформації, яка циркулює в країні, а саме: 

1) держава, її управлінські структури, бюрократичний апарат; 
2) капітал в особі його представників (підприємці, фінансисти, банкіри 

тощо); 
3) суспільство – через громадську думку, громадські організації; 
4) професійний апарат діячів комунікативного процесу: журналісти, 

видавці, редактори, редколегії тощо. 
Які ж тенденції й ознаки змушують вкрай насторожено й із побоюванням 

стежити за сучасним станом свободи слова?  
Упродовж листопада 2006 – лютого 2007 рр. Незалежна медіа-профспілка 

України провадила дослідження в межах проекту “Ефективний контроль за 
роботою органів держвлади на місцях – місцевим ЗМІ та журналістам 
України”, підтриманого Міжнародним фондом “Відродження”. Під час 
вивчення проблеми застосовувалися методи інтерв’ювання медіа-експертів та 
представників місцевих органів державної влади, а також анкетування 
журналістів у трьох областях – Донецькій, Львівській та Київській (із містом 
Київ). Усього було зібрано 143 анкети (48 у Львівській обл., 47 у Донецькій 
обл. та 48 у Київській обл. та м. Києві). 

Результати згаданого проекту примушують серйозно замислитися над 
кількома риторичними питаннями. Так, визнаючи в переважній більшості 
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факт наявності ідеологічної цензури, учасники опитування виділяють відомі 
нам із власної практики такі форми цензури, як: 

1) Вилучення редактором небажаної з його точки зору інформації з 
авторського матеріалу. 

2) Вимога з боку влади ознайомитися з журналістськими матеріалами до 
їх оприлюднення. 

3) Пряма вказівка журналісту від керівництва ЗМІ щодо потрібного 
контексту висвітлення. 

4) Відмова редактора оприлюднити матеріал через його зміст. 
5) Вимога з боку влади щодо публікації певних матеріалів. 
6) Заборона з боку влади оприлюднювати певний матеріал. 
7) Поширення в редакціях переліку небажаних для згадки осіб, подій, 

фактів. 
8) Пряма вказівка керівнику ЗМІ від представників влади щодо характеру 

висвітлення подій. 
Реципієнти зупиняються також і на характерних формах ідеологічного 

тиску, як от: 
1) Судові позови. 
2) Погрози журналістам, редакціям. 
3) Незаконні звільнення журналістів. 
4) Напади на редакцію. 
5) Напади на журналістів. 
6) Виселення редакцій. 
7) Припинення виходу газети, передачі. 
8) Вилучення фото-, аудіо-, відеоапаратури. 
9) Відмова від друку, розповсюдження ЗМІ. 
10) Вихід газет-двійників. 
11) Перешкоджання діяльності Інтернет – видань. 
12) Тиск на рекламодавців. 
13) Відмова від реєстрації ЗМІ. 
14) Відключення від ефіру. 
15) Вилучення, скупка, арешт тиражу. 
16) Вилучення ліцензій. 
Отже, до негативних факторів, що мають місце в сучасному 

інформаційному просторі нашої держави, загалом можна віднести: 
1) Використання т.зв. “адміністративного ресурсу” – застосування 

владними структурами різних методів і способів тиску на неугодні засоби 
інформації. Наприклад, обстеження приміщень редакцій, насильницьке 
виселення з орендованих або належних засобам інформації будинків, 
створення “виконавчо-схвалюючої” преси, субсидованої адміністрацією; 
відмова державних чиновників надавати інформацію, документи тощо. 

2) Методи економічного тиску, які також упроваджує адміністрація. 
Зокрема: нескінченні перевірки фінансової діяльності; малообгрунтовані 
позови в суд із приводу публікації статей, що зачіпають нібито “честь і 
достоїнство” того або іншого чиновника, що, у свою чергу, нерідко 
приводить до знищення газет та інших засобів масової інформації; тиск на 
підприємців, які розміщують рекламу в небажаних засобах інформації. 
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3) Підкуп – відкритий або замаскований власників того або іншого органу 
друку й створення корпусу журналістів, готових виконати будь-яке завдання. 

4) Застосування кримінальних методів боротьби з опозиційними 
журналістами аж до фізичного їх знищення. 

5) Використання в системі національного книговидання пріоритетних 
засобів підтримки зарубіжного видавця, зменшення в державних програмах 
розмірів фінансування національного книговидання. 

6) Недосконалість сучасної системи збереження державної таємниці 
шляхом замовчування певної інформації (екологічні проблеми) та її 
дозованого подання тощо. 

Окремим питанням є також тенденція засилля 92 % інформаційного, 
книговидавничого простору, преси матеріалами філій зарубіжних мас-медіа. 
Як справедливо наголосили свого часу керманичі Державного комітету 
інформації І. Чиж та О. Савенко, інформаційний простір “окупований в 
Україні чужоземними виданнями” і, таким чином, засоби мас-медіа 
працюють не в інтересах українського народу. 

Звідси, за визначенням знаного вченого П. Кононенка, маємо ту ситуацію, 
коли “…керівники державних органів управління миряться із цим, … хоча, не 
реформуючи старі моделі, нав’язані новій владі прибічниками старого світу, 
фактично консервують чи й відстоюють колишню політику насильної 
русифікації, їхня діяльність з боку влади та суспільства не піддається 
ретельному аналізу та правовій оцінці, а їхні симпатії та інтереси стають 
замінником державної політики”1. 

Таким чином, аналіз сутності політичної цензури дає підстави 
стверджувати про глибокі історичні корені названого феномена та розглядати 
його незалежно від наявності конкретних цензурних інститутів, яких у тому 
чи іншому суспільстві може й не бути. Розгляд питання свободи друкованого 
слова на тлі пострадянської України дає підстави констатувати, що після 
розпаду СРСР політична цензура виробила нові форми та методи обмеження 
інформаційного надбання суспільства. Завданням подальшої наукової 
діяльності у цій площині, на нашу думку, має стати збільшення фактичного 
матеріалу, створення не тільки реконструктивної картини еволюції цензури, а 
й теоретичного дослідження, в якому необхідно вказати на типи, етапи й види 
різноманітних проявів цензури та її впливу на духовну сферу життя українців. 
Вивчення історичних і сучасних аспектів становлення та розвитку політичної 
цензури друкованої продукції в Україні в перспективі не можуть розвиватися 
ізольовано, без урахування світового цензурного досвіду, частиною якого 
вона виступає. 

 
 
 
 

                                           
1 Кононенко П. П. Українська освіта у світовому часопросторі. – К.: Т-во “Знання” України, 

2007. – C. 37. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 164

 
 

УКРАЇНА – ЛЮДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Василик І.Б. (Київ) 

 
ВИДАВНИЧА І ПУБЛІЦИСТИЧНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО 

 
У статті показано роль Костя Левицького у створенні фахових 

юридичних видань у Східній Галичині в кінці ХІХ – початку ХХ століття; 
охарактеризовано редакторсько-організаційну діяльність К. Левицького й 
заснування ним пресових органів; проаналізовано його праці на економічно-
правову та суспільно-політичну тематику. 

 
Одним із виявів громадської активності відомого правника й політичного 

діяча Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Костя  Левицького була 
його видавнича й публіцистична діяльність. Вона виявлялась у редагуванні 
ним ряду суспільно-політичних і фахових часописів, а також у написанні 
низки брошур, у яких у доступній для широких верств населення формі 
роз’яснювались актуальні політичні, економічні й правові питання. Його 
досвід у цій галузі цікавий тим, що саме Кость Левицький, як адвокат, 
фактично був одним із перших засновників фахових правничих і пресових 
видань краю. Власне, це і визначило актуальність теми, адже саме преса й 
публіцистика були основними засобами формування громадянської й 
національної свідомості, ведення політичної агітації. 

Мета статті – показати роль видавничої і публіцистичної праці Костя 
Левицького як складової його громадсько-політичної діяльності. 

Завдання статті – показати роль Костя Левицького у створенні фахових 
юридичних видань; охарактеризувати редакторсько-організаційну діяльність 
К. Левицького й заснування ним пресових органів; проаналізувати праці 
К. Левицького на економічно-правову та суспільно-політичну тематику. 

Дана стаття побудована здебільшого на неопублікованих документах 
Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, багатьох 
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працях безпосередньо Костя Левицького, матеріалах тогочасних 
періодичних видань, працях діаспорних та сучасних дослідників.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. громадські діячі Східної Галичини 
усвідомлювали вагу й силу друкованого слова й почали активну діяльність 
на цьому полі, ставши засновниками друкованих органів у краї. 

Так, 1 квітня 1889 р. з ініціативи та зусиллями Костя Левицького, 
Олександра Огоновського, Антона Горбачевського, Євгена Олесницького і 
Степана Федака почав виходити правовий журнал “Часопись правнича”. 
Протягом перших десяти років існування журналу К. Левицький працював 
його незмінним редактором. Хоча відчувався брак дописувачів, були 
матеріальні та поліграфічні труднощі, все-таки журнал до 1892 р. виходив 
щомісяця і містив 16 сторінок, на яких К. Левицький і його колеги 
публікували розвідки з історії права, переклади основних законів Австро-
Угорської монархії українською мовою, а також вдосконалювали українську 
юридичну термінологію.  

У 1890–1891рр. у “Часописі правничій” К. Левицький опублікував такі 
праці: “Рішення найвищого трибуналу касаційного”, “Рішення найвищого 
трибуналу судового”, “В справі реформи поступованя неспорного”1. У цих 
статтях пояснювались останні розробки законопроектів і поправки та 
коментарі до них Міністерства юстиції. У часописі також публікувалися 
наукові розвідки з історії права. Так, у статті “Пам’ятник законодатний 
права руського з ХІ віку” К. Левицький проаналізував Руську Правду 
Ярослава Мудрого, яку вивчав ще в студентські роки2. У 1895 р. була 
опублікована його стаття “Квестіонар до збирання звичаєвого права на 
Руси”3.  

З 1892 р. журнал “Часопись правнича” почав виходити 1 раз у квартал, 
вже як друкований орган історико-філософської секції НТШ4. У третьому 
випуску “Часописі Правничої і економічної” за 1900 р. з’явився підзаголовок 
“Розвідки правничі секції історично-філософської НТШ”5. Через зайнятість в 
Українській національно-демократичній партії (далі УНДП) у 1900 р. Кость 
Левицький залишив посаду редактора журналу і ним став завідувач кафедри 
цивільного права Львівського університету, професор С. Дністрянський. 
Однак К. Левицький надалі тісно співпрацював із цим виданням.  

Протягом двох десятків років “Часопись правнича” відігравала роль 
головного фахового органу українських юристів у Галичині. В 1900 р. 
завдання часопису визначалися таким чином: “Ми повинні в науці права 
змагати до сеї ровені, якої від нас домагається становище в культурній 

                                           
1 Левицький І. Матеріали до української бібліографії. Українська бібліографія Австро-

Угорщини за роки 1887–1900. – Львів, 1911. – Т. ІІІ (роки 1892–1893). – С. 108. 
2 Левицький К. Правда Руська. Пам’ятник законодатний права руського з ХІ віку // Часопись 

Правнича. – Львів, 1895. – Вип. 3. – С. 142. 
3 Левицький К. Квесіонар до збирання звичаєвого права на Руси // Часопись Правнича. – 

Львів, 1895. – Вип. 2. – С. 131. 
4 Крип’якевич І. Історично-філософська секція НТШ під керівництвом Михайла 

Грушевського у 1894–1913 роках // Вісник АН України. – К., 1992. – № 5. – С. 86. 
5 Центральний державний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у Львові), ф. 309, 

оп. 1, спр. 21, арк. 2. 
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Європі, поступати дорогою, яку нам вказують наші відносини й наші 
суспільні потреби. Тому крім правничих питань із нашої минувшини не 
можемо позабутися про теперішні, – для нас важні питання того позитивного 
права, серед якого живемо, мусимо пізнати наше державно-правне 
відношення до тих держав, в яких маємо права горожанства, мусимо плекати 
права нашої народности [...], далі мусимо пізнати наші правні звичаї, наші 
дійсні відносини суспільні”1. 

З приводу видання “Часописі правничої і економічної” М. Грушевський 
відзначав, що цей журнал, як і його попередник, багато уваги приділяв 
діючому австрійському праву, менше висвітлював теоретичні питання і 
частково соціологічні, а також багато уваги відводилось бібліографії. 
Додатком до журналу була “Юридична бібліотека”, де публікувались 
об’ємніші курси з питань діючого права2. “Часопись правнича і економічна” 
виходила до 1908 р. Через фінансові труднощі журнал припинив своє 
існування.  

Важливу роль у формуванні новітньої української юридичної 
термінології відіграв виданий К. Левицьким у 1893 р. “Німецько-
український правничий словар”. К. Левицький працював над цим виданням 
майже 10 років (згодом, 1920 р. словник був перевиданий у Відні). Під час 
роботи над словником К. Левицький консультувався з Титом Реваковичем. У 
листі від 28 грудня 1882 р. до Т. Реваковича К. Левицький писав: “все ще 
дуже много лишається праці до видавництва такого словаря Правничого, 
котрий би міг послужити за постійне джерело при видавництві закону 
австрійського в руськім переводі, до практичного ужитку русинів і котрий 
відповідав би бодай в части вимогам розвою нинішньої нашої руської 
словесности”3.  

Розробка словника активізувалась у 1883 р., коли було створено комітет, 
до якого увійшли перекладачі та правники, які займалися перекладали 
австрійські закони українською мовою4. Під керівництвом К. Левицького 
перекладали австрійські закони також члени львівського товариства 
“Кружок правників”. На знак вдячності за співпрацю, листом-повідомленням 
від 7 лютого 1885 р. К. Левицький поінформував Т. Реваковича про його 
прийняття в почесні члени “Кружка правників”5. У передмові до словника 
автор зазначив, що “сила рідної мови лежить в любові самого народу до 
мови, бо лише той народ має будучність, котрий любить рідну мову”6.  

У зв’язку з недосконалим цивільним кодексом Австро-Угорської 
монархії виникав ряд проблем у задоволенні запитів і судових позовів 
особливо сільського населення Східної Галичини. З цим зіткнувся 
К. Левицький у своїй адвокатській практиці. Щоб з’ясувати, чому виникають 
                                           

1 Часопись правнича і економічна (Львів). – 1900. – Ч. 1. – С. 3. 
2 Левицький І. Матеріали до української бібліографії. Українська бібліографія Австро-

Угорщини за роки 1887–1900. – Львів, 1911. – Т. ІІІ (роки 1892–1893). – С. 121. 
3 ЦДІА України у Львові, ф. 664 (Ревакович Т), оп. 1, спр. 22 (листування з Левицьким К.), 

арк. 2. 
4 Там само, спр. 2, арк. 7. 
5 Там само, ф. 664 (Ревакович Т.), оп. 1, спр. 22 (листування з Левицьким К.), арк. 4. 
6 Левицький К. Німецько-український правничий словар. – Відень, 1920. – С. 5. 
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непорозуміння і розтлумачити основні моменти цивільного права, він 
написав книгу “Про неважність в новім процесі цивільнім. Розвідка з 
австрійського права процесового”, де говорив, що основними причинами 
непорозумінь було неправильне тлумачення певної справи. Оскільки сам 
кодекс був недосконалим, у багатьох випадках додаткове оскарження будь-
якого судового вироку нічого не вирішувало1.  

Іншим напрямом редакторської практики К. Левицького були суспільно-
політичні часописи народовецького, згодом – націонал-демократичного 
напряму. Так, К. Левицький був неофіційним редактором і видавцем 
політичного й господарсько-економічного часопису “Батьківщина”, 
головним редактором якого вважався К. Паньківський2. Так, на засіданні 
Головного виділу “Просвіти” від 11 грудня 1891 р. було ухвалено “увійти в 
переписку з редакцією народовецької газети “Батьківщина”, щоб та 
започаткувала постійну рубрику під назвою “Письмо з Просвіти”3. Цей 
часопис для членів “Просвіти” оформляли за зниженою передплатною 
ціною. У 1892 р. К. Левицький як член Головного виділу “Просвіти” вів 
переговори з Й. Олеськівим про видання “господарсько-промислової” 
газети, брак якої, на думку К. Левицького, на цей момент уже гостро 
відчувався. У січні 1894 р. “Просвіта” отримала від товариства “Дністер” 
авторські права на його друкований орган “Читальня” (редактор – 
К. Паньківський), що виходив, як місячник від 1893 р.  

На початку 1897 р. під редакцією К. Левицького почав виходити 
тижневик “Свобода” – політичний, просвітній і господарський часопис для 
селян народовецького напряму. Після утворення в 1899 р. УНДП “Свобода”, 
поряд із часописом “Діло”, стала офіційним органом партії, що призначався 
для широких верств населення. У зв’язку з появою “Свободи” “Просвіта” 
припинила наприкінці 1896 р. видання свого органу “Письмо з Просвіти”, 
щоб її члени могли передплачувати “Свободу”. Як свідчить лист 
К. Левицького до місцевих органів влади з повідомленням про початок 
випуску часопису “Свобода” і переліком складу його редакції, першим 
головним редактором і відповідальним за випуск тижневика був саме 
К. Левицький, господарсько-економічні питання в тижневику вів  
В. Король4. У “Свободі” була просвітня рубрика, в якій Головний виділ 
“Просвіти” містив свої звіти та оголошення. Як редактор “Свободи” 
К. Левицький присвячував багато уваги й місця висвітленню в часописі 
потреб і діяльності “Просвіти”5. Річна передплата на тижневик становила 
2 австрійські крони.  

Редактори “Свободи” запрошували друкувати статті наукового, 
політичного, соціально-економічного характеру відомих і шанованих у 

                                           
1 Левицький К. Про неважність в новім процесі цивільнім. Розвідка з австрійського права 

процесового. – Львів, 1900. – С. 3. 
2 Левицький І. Матеріали до української бібліографії. Українська бібліографія Австро-

Угорщини за роки 1887–1900. – Львів, 1911. – Т. ІІІ (роки 1892–1893). – С. 5. 
3 Андрухів І.О. Кость Левицький: сторінки життя. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 15. 
4 ЦДІА України у Львові, ф. 407 (редакція журналу “Свобода”, м. Львів), оп. 1, спр. 1 

(Повідомлення редакції про початок видавництва журналу і його керівний склад), арк. 1. 
5 Життя і Знання (Львів). – 1933. – Ч. 13. – С. 392. 
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тогочасному суспільстві правників, науковців, лікарів, священиків. Серед 
них: професор учительської гімназії у Станіславі М. Коцюба, священики  
М. Бачинський, С. Левицький, Д. Лепкий, М.Зубрицький, І.Нагребецький, 
Є.Цурковський, професор учительської семінарії в Тернополі  
А. Гладзинський, директор Мельницької школи З. Грушкевич, ветеринар 
В. Федорович, богослов і агроном Й. Раковський, адвокат Є. Калитовський 
та інші відомі діячі краю. Редакція мала своїх кур’єрів1.  

К. Левицький також активно співпрацював із редакцією “Діла”. Він не 
лише дописував до часопису, а й як адвокат виступав своєрідним “арбітром” 
у фінансових конфліктах редакції “Діла” і друкарні НТШ. Фінансові 
непорозуміння між редакцією “Діла” і друкарнею НТШ були особливо 
сильними в середині 1890-х років. У 1894 р. К. Левицький запропонував 
сторонам свою схему вирішення проблеми – заключити договір, за яким 
передбачалася публікація в друкарні НТШ часопису “Діло”, але спільно з 
бібліотекою кращих творів наступного 1895 р. за зниженою ціною2. Крім 
того, керівництво “Діла” через К. Левицького передало лист до НТШ з 
проханням виділити грошову позику3. У ІІ пол. 1895 р. конфлікт 
загострився. Листом від 21 листопада 1895 р. К.Левицький сповістив 
керівництво НТШ про те, що “Діло” друкуватиме статті його членів лише 
після сплати товариством всієї заборгованості4. Очевидно, НТШ виконало 
цю домовленість, тому що в листі К. Левицького до редакції “Діла” від 
1 вересня 1896 р. зазначалося, що часопис не має причин не приймати статті 
від членів НТШ5.  

Редакція “Діла” внесла зміни щодо умов своїх публікацій у друкарні 
НТШ на 1897 р.6 На січень 1897 р. уже редакція “Діла” мала фінансову 
заборгованість перед НТШ. На загальних зборах НТШ наприкінці 1896 р. 
вибухнув конфлікт навколо видання друкарнею НТШ часопису “Діло”, що 
мало на той час перед друкарнею значний грошовий борг, а також навколо 
ширшого питання про видання політичних часописів загалом. Кость 
Левицький виступив із різкою критикою спроб припинити видання “Діла” в 
друкарні НТШ, мотивуючи свою позицію тим, що діяльність НТШ має 
сприяти виконанню актуальних завдань українського національного руху.  

При голосуванні з’ясувалося, що позицію К. Левицького підтримали 
більшість присутніх на засіданні. Натомість проти неї виступили, зокрема, 
М. Грушевський та І. Франко, що керувалися почасти науковими 
міркуваннями, а почасти власною заангажованістю в міжпартійній полеміці 
між народовцями і радикалами. Внаслідок голосування М. Грушевський та 
ряд його прихильників навіть спробували відмовитися від керівництва в 
НТШ, це “був перший поважніший конфлікт Грушевського з тодішньою 

                                           
1 ЦДІА України у Львові, ф. 407 (редакція журналу “Свобода”, м. Львів), оп. 1, спр. 1 

(Повідомлення редакції про початок видавництва журналу і його керівний склад), арк. 9, 14. 
2 Там само, арк. 2. 
3 Там само, арк. 3. 
4 Там само, арк. 4. 
5 Там само, арк. 7. 
6 Там само, арк. 8. 
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українською політичною дійсністю в Галичині”1. Щоб вирішити цю справу, 
К. Левицький запропонував редакції “Діла” оплатити частину боргу 
грошима, а за решту розрахуватися шляхом т.зв. “взаємозаліку”, тобто на 
необхідну суму подати товари, що потрібні для видавництва газети (папір, 
фарбу і т. д.)2.  

Іншим напрямом видавничої діяльності К. Левицького було написання й 
публікація популярних брошур для народу, що здебільшого виходили в серії 
видань товариства “Просвіта”. У видавничій діяльності товариства почесне 
місце займали календарі “Просвіти”, і в цьому – заслуга їх редакторів 
К. Левицького, О. Партицького, Ю. Целевича, Ю. Романчука, В. Лукича, 
К. Паньківського, О. Борковського, І. Франка, В. Білецького, 
Я. Веселовського, Г. Хоткевича, Ю. Балицького та ін. В 1895 р. редакторами 
календаря “Просвіти” були П. Огоновський і К. Левицький. У ньому 
публікувалися статті про участь українців у крайовій виставці, яка 
проходила у Львові, про українську пресу та інші матеріали3. 

У праці “Наша свобода, або які ми маємо права” К. Левицький 
розтлумачував зміст політичних і економічних перетворень, які відбувалися 
в Австро-Угорській монархії загалом, і у Східній Галичині зокрема. У цій 
роботі він прокоментував значення конституції 1861 р. і визначив структуру 
діючих на той час органів законодавчої влади4. К. Левицький звертав увагу, 
що конституція є гарантом життя та свободи кожного громадянина держави. 
Одночасно К. Левицький продовжував займатися поясненням основних 
законопроектів імперії простому народу через видання своїх книг. У 1908 р. 
К. Левицький видав книгу під назвою “Перший рік парламенту загального 
голосування (1907–1908)”, в якій докладно описав систему цього 
законодавчого органу. Роботу парламенту протягом вказаного часу він 
поділив на 3 періоди: вступний (де українська фракція тільки проходила своє 
оформлення, становлення і розроблення програми), середній (у якому 
українська фракція висловлювала конкретні вимоги до уряду) і 
законодавчий (під час якого українці пропонували свій варіант проведення 
реформ)5.  

Чимало праць були написані К. Левицьким на економічно-правову 
тематику за рекомендацією Головного виділу “Просвіти”. Ще як секретар 
“Просвіти” К. Левицький брав активну участь в організації економічної 
діяльності місцевих осередків товариства. У передмові до своєї першої 
книжки такого характеру “Про закон о товариствах і право збору”, що була 
видана у Львові в 1884 р. (під псевдонімом Кость Антонович), він писав: 
“Треба нам основи просвітньої, треба нам читалень по всіх селах нашої 

                                           
1 Винар Л. Праця Михайла Грушевського в НТШ до 1897 року // Винар Л. Михайло 

Грушевський. Історик і будівничий нації. Статті і матеріяли. – К., 1995. – С. 176-177. 
2 ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 257, арк. 1. 
3 Андрухів І. Кость Левицький: сторінки політичної біографії // Вперед (Тисмениця). – 1990. 

– 1 лютого. – С. 2. 
4 Левицький К. Наша свобода або які ми маємо права. – Львів, 1888. – С. 10-12. 
5 Левицький К. Перший рік парляменту загального голосованя (1907–1908). – Львів, 1908. – 

С. 4. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 170

Галичини, по всіх містечках та містах”1. Наприкінці 1880-х рр. К. Левицький 
написав цілу низку книжок і статей на економічну тематику. Це, зокрема: 
“Наш закон громадський”, “Про каси позичкові”, “Про нові гроші”, “Про 
польові пошкоди”, де роз’яснювався  закон від 17 липня 1876 р. “Про 
охорону власності польової”2 тощо. Книги містили практичні поради: як 
створити позичкові каси, закладати крамниці, правильно торгувати тощо. 
Вони мали велике практичне значення для українського населення. 
Прикладом цьому є видання “Про каси позичкові разом з статутом 
товариства каси позичкової “Власна поміч”. Оскільки К. Левицький входив 
до дирекції і був автором статуту товариства “Власна поміч”, то він 
опублікував цей статут разом із порадами щодо заснування позичкових кас. 
У цій брошурі автор говорив про засоби створення позичкових кас і їхню 
користь для народу, адже саме в такій касі кожна фізична особа могла взяти 
під невеликий відсоток певну суму грошей на власні потреби і виплатити 
кредит вчасно і без збитку3. Актуальними на той час були поради 
К. Левицького щодо “придбання нерухомості при екзекуційній продажі”, 
тобто про отримання нерухомого майна при його примусовому продажу з 
аукціону. У присвяченій цьому роботі він пояснював: як і в кого краще 
купувати нерухомість, права власника на нерухомість і зобов’язання щодо її 
використання4. 

З 2 серпня 1892 р. в Австро-Угорщині було введено в обіг нові металеві 
гроші, які мали замінити існуючі. К.Левицький у книзі “Про нові гроші” 
вказав на особливості цих змін, описав, з якого металу зроблено монети і чи 
можливе зростання цін на товари першої необхідності у зв’язку з цією 
грошовою реформою. За К. Левицьким, така операція була здійснена для 
“упорядкування господарства держави” і була вигідна насамперед для 
людей, які надавали консалтингові послуги (консалтинг – надання 
консультацій підприємцям різних сфер, особливо поширене в закордонному 
підприємництві), займалися торгівлею з закордонними фірмами5. 

Ще однією працею К.Левицького на економічну тематику була книга 
“Про шпихліри і крамниці”, в якій зазначалося: “шпихлір в громаді – то є 
безпека на різні випадки і зарада на голод в тяжких роках”6. За автором, 
шпихліри були потрібні для того, щоб населення, відкладаючи щомісяця 
певну суму в касу, могло використати ці кошти в скрутний для громади час. 
А новим засобом заробляння грошей автор вважав крамниці, заснування 
яких було необхідне особливо для сільського населення. У роботі “Сільські 
каси позичкові і щадниці” К. Левицький розповів про їх значення і функції 

                                           
1 Левицький К. Про закон о товариствах і право збору. – Львів, 1884. – С. 2. 
2 Левицький К. Про польові пошкоди. – Львів, 1893. – С. 4. 
3 Левицький К. Про каси позичкові разом з статутом товариства каси позичкової “Власна 

поміч”, і обчисленєм відсоток 3%–12% від 5 зл., ав. до 100 зл. – Львів, 1889. – С. 11-12. 
4 Левицький К. О набуттю недвижимості при екзекуційній продажі. Студія з права 

цивільного. – Львів, 1892. – С. 3. 
5 Левицький К. Про нові гроші. – Львів, 1892. – С. 6. 
6 Левицький К. Про шпихліри і крамниці. – Львів, 1893. – С. 6. 
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зазначаючи, що “щадниця в громаді ублагороднює людей, відроджуючи в 
них духа ощадности, тобто охоту до життя справді господарського”1.  

У роботі К. Левицького “Про нові спілки господарські” розповідалося, 
яким чином створювати такі організації, які мають бути їх основні функції 
(прийом і збереження вкладів населення, нарахування відсотків і виплат), і 
як створювати відповідні філії2. Вкладники, а це могли бути як фізичні 
особи, так і юридичні, у таку спілку могли вкласти кошти на зберігання і за 
певний час їм за це набігали відсотки, які будь-коли можна було зняти з 
рахунку. У роботі “Про ґрунтовий катастер” К. Левицький роз’яснював 
порядок збору земльного податку й, зокрема, наголошував, що при оцінці 
ґрунтів необхідно враховувати й їх родючість, природнокліматичні умови та 
наявність інфраструктури у певній місцевості тощо3. 

У 1900 р. К. Левицький видав роботу “Про спис людності”, в якій вказав 
на необхідність перепису населення та пояснив методи проведення цієї 
процедури. Автор розповів, що кожен будинок у населеному пункті повинен 
мати свій номер і потрібно проводити перепис не тільки людей, а й 
домашніх тварин. Усі документи мають залишатись у старостві. Хто уникав 
цієї процедури або свідомо подавав невірні дані, сплачував штраф від 2 до 
4 крон, або карався арештом до 4 днів. Виручені штрафні гроші 
відправлялися у “фонд убогих в громаді”4. 

Після прийняття закону “Про будівництво для сіл, міст і містечок”, який 
почав діяти з 20 березня 1900 р. і поширювався на весь край, крім Львова і 
Кракова, де існували аналогічні закони, К.Левицький написав порадник на 
цю тему. В ньому вказувалося, що відповідно до закону, будівництво можна 
розпочинати тільки з дозволу громадської старшини, а не будь-де, як було до 
того часу5. К. Левицький давав певні рекомендації з техніки будівництва: від 
вибору місця для будинку – до оформлення інтер’єру. Такі рекомендації 
були цінними для сільського населення, оскільки в них давалась певна 
характеристика якісних будматеріалів, а також поради стосовно вибору 
місця для будівництва, якого типу будівлі практичніші для гірського регіону, 
скільки часу потрібно для осідання фундаменту і як слід будувати, щоб 
споруда витримала природні катаклізми, з якого матеріалу можна 
виготовити якісні і дешевші меблі і, зрештою, коли краще переселятись у 
нову оселю і як підтримувати її у належному стані. Це були ті питання, які 
найбільше хвилювали селян і в яких вони не завжди були компетентними.  

У книзі  “Порадник торгівельний”, виданій К. Левицьким у співавторстві 
з І. Петрушевичем, зазначалося, що в краї мало розвинена торгівля, експорт 
та імпорт і ведеться мізерний товарообіг. Дуже рідко в селах відкривалися 
крамниці, а в містечках, хоч і була невелика кількість більших крамниць, які 

                                           
1 Левицький К. Про сільські каси позичкові і щадниці. – Львів, 1894. – С. 49. 
2 Левицький К. Про нові спілки господарські. – Львів, 1904. – С. 7. 
3 Левицький К. Про грунтовий катастер. – Львів, 1895. – С. 13. 
4 Левицький К. Про спис людности. Староруські оповідання. – Львів, 1900. – Ч. V і VІ. – 

С. 15. 
5 Левицький К. Новий закон будівельний для сіл, поменших міст і місточок. – Львів, 1900. – 

С. 4. 
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належали товариству “Народна Торговля”, проте їх не вистачало для 
нормального економічного розвитку краю. “Порадник торгівельний” цінний 
тим, що в ньому було вперше проаналізовано стан торговельної справи серед 
українців Галичини, а також дано практичні поради, як її вести, враховуючи 
досвід інших країн світу. Автори наголошували, що умовою успішної 
торгівлі є насамперед освіченість, стартовий капітал, який дає змогу 
відкрити свою справу. Важливим чинником у торгівлі, зазначалося в книзі, є 
характер людини, її особистісні дані, тому запорукою успіху має бути 
терпеливість, наполегливість і чесність1. У 1906 р. К. Левицький під 
псевдонімом Кость Антонович опублікував книгу під назвою “Про рентові 
оселі або рентові господарства”, в якій пояснював, як можна отримати 
рентову позичку та яку юридичну підтримку надавало цьому чинне 
законодавство монархії2. 

Отже, важливою складовою частиною громадської діяльності 
К. Левицького була його видавнича й публіцистична праця. Можна виділити 
декілька її напрямів. По-перше, робота, пов’язана з юридичним фахом 
К. Левицького, головними здобутками якої було започаткування фахового 
органу українських правників Галичини під назвою “Часопись правнича” й 
забезпечення її наукового рівня шляхом співпраці з Науковим товариством 
імені Шевченка; видання німецько-українського словника юридичних 
термінів, що сприяло усталенню новочасної української правничої 
термінології, та написання ряду популярних брошур, де роз’яснювалися 
окремі питання законодавства, юридичної практики й політико-правового 
устрою держави. Другим напрямом була редакторсько-організаційна участь 
К. Левицького та його пізніша співпраця з редакціями галицьких політичних 
часописів народовецького, згодом – націонал-демократичного напряму, 
насамперед часописів “Діло”, “Батьківщина”, “Свобода”. Нарешті, третім 
напрямом було написання К. Левицьким доволі значного числа брошур на 
економічну та суспільно-політичну тематику, де широким верствам 
населення роз’яснювалися новітні методи економічної та підприємницької 
діяльності, способи самоорганізації й давалися практичні поради в цьому 
напрямі.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Левицький К., Петрушевич І. Порадник торговельний. – Львів, 1905. – С. 1. 
2 Антонович К. (Левицький К.) Про рентові оселі або рентові господарства. – Львів, 1906. – 

С. 3. 
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Фігурний Ю.С. (Київ) 

 
ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ  
В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ  

У ДОБУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ  

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У 1917-1921 рр.  
(до 70-річчя його трагічної загибелі) 

 
У статті досліджується державотворча діяльність Євгена Коновальця 

в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що він був видатною 
постаттю українського національно-визвольного руху першої половини 
ХХ ст. 

 
23 травня 2008 р. виповнилися 70-ті роковини трагічної загибелі Євгена 

Коновальця – організатора та керівника Організації українських 
націоналістів (ОУН). Символічно, що людина, яка майже все своє свідоме 
життя присвятила боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу, 
померла не від старості, хвороби, нещасного випадку тощо, а була підступно 
вбита ворогом. Саме в той фатальний день у Роттердамі, під час зустрічі в 
кав’ярні, таємний агент сталінської розвідки Павло Судоплатов підкинув 
вибуховий пристрій, який і знищив очільника ОУН. Після виконання цього 
успішного теракту можна багато розмірковувати і дискутувати про роль і 
місце особистості в історичному процесі тощо. Проте факт залишається 
фактом, смерть Є. Коновальця виявилася згубною як для ОУН (невдовзі вона 
розкололася, звівши нанівець свій потужний потенціал), так і для всього 
українського національно-визвольного руху (що в його особі втратив 
визнаного харизматичного лідера). Через деякий час обидва розлами 
бандерівський і мельниківський не тільки поглибили свої засадничі 
ідеологічні розбіжності, а й навіть почали взаємо поборювати один одного і, 
врешті-решт, програли змагання за відновлення української державності. 
Нещасливий збіг обставин? Ні, це закономірність, тому що будь-яка 
організація, партія, рух тощо, у яких все «зав’язано» на лідері, вожді – 
апріорі залежить від його харизми, примх, особистих симпатій, антипатій та 
його фізичного існування (життєдіяльності й смерті). Поки жив і працював 
Є. Коновалець – ОУН активно розвивалася і діяла, незважаючи на те, що як 
всяка політична організація, мала вдосталь своїх проблем. Але як тільки 
Провідника не стало, всі ті суперечності, які не вирішувалися тривалий час 
чи залагоджувалися лише завдяки його авторитету – зразу ж голосно заявили 
про себе, а як наслідок – розкол, розлам, взаємопоборювання і поразка. 

Вивчення державотворчої діяльності Євгена Коновальця в 
українознавчому вимірі є надзвичайно важливою науковою проблемою, 
вирішення якої вітчизняним вченим допоможе зрозуміти, усвідомити й 
проаналізувати ті засадничі тактичні й стратегічні помилки очільників 
національно-визвольного руху І пол. ХХ ст., які призвели до ганебного 
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програшу українців спочатку в 1917–1921 рр., а потім і під час Другої 
світової війни (1939–1945 рр.). Тому й актуальність цієї теми полягає 
насамперед у тому, щоб спробувати надати науково-виважену оцінку 
державотворчій діяльності Є. Коновальця в українознавчому вимірі, щоб 
його прорахунки не повторювали сучасні політичні українські діячі. 

Щодо новизни нашої наукової розвідки, то вона насамперед 
проявляється в недостатньому вивченні саме державотворчих аспектів у 
військово-політичній діяльності Є. Коновальця. Тому ми будемо намагатися 
в міру своїх сил і можливостей ліквідувати ці лакуни в біографії видатного 
українського патріота-націоналіста. Автор сподівається, що отримана в 
процесі дослідження нова аналітична інформація допоможе українцям не 
тільки осягнути значення непересічної особистості Є. Коновальця у 
вітчизняному етнонацієтворчому процесі, а й практично використовувати 
здобутки і втрати національно-визвольного руху 30–40-х років ХХ ст. у 
розбудові Української самостійної Соборної Держави на початку третього 
тисячоліття. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що в своєму українознавчому 
дослідженні послуговувалися насамперед одним із головних наукових 
методів – принципом історизму, тобто об’єктивним вивченням 
державотворчої діяльності Є. Коновальця. Також ми використовували у 
своїй науковій розробці порівняльно-історичний метод, коли аналізували у 
своїй науковій розвідці державотворчий потенціал тогочасної української 
політичної еліти, реальні здобутки й прорахунки вітчизняних інтегральних 
націоналістів і той конкретно-історичний внесок, який зробив Є. Коновалець 
у цей процес. Отже, шляхом порівняння ми знаходимо загальне та особливе 
в розвитку українського етнонаціонального державотворчого процесу і 
визначаємо причини цих подібностей і розбіжностей, базуючись при цьому 
на твердженні, що послідовний історичний розвиток 
етнонацієдержавотворчих явищ має загальносвітові тенденції та 
закономірності. 

Проведений нами послідовний і копіткий аналіз останніх джерел, 
досліджень і публікацій, у яких було започатковано розв’язання цієї 
проблеми і на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, що заявлена нами 
проблематика потребує подальшого вивчення. Ми назвемо лише деякі 
найважливіші, на наш погляд, праці, які торкаються цієї важливої 
українознавчої теми1.  

                                           
1 Полковник Євген Коновалець. Причинки до історії української революції. – 2-е вид. – Б.м., 

1948; Коновалець Є. Я б’ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки. Невідомі 
документи організації українських націоналістів. Рік 1930: Листування Голови Проводу ОУН 
Є. Коновальця і секретаря ПРУН В. Мартинця. – К., 2003; Вождеві у перші роковини: 
Є. Коновалець 1938–1939. – Саскатун, 1939; Євген Коновалець [Збірник документів і 
матеріалів]. – [Париж, 1938]; Шлях Коновальця. – Б. м., Б. р.; Бойко Ю. Євген Коновалець і 
Осередньо-Східні Землі. – Б. м., 1947; Олесь О., Кандиба О. Євген Коновалець: Нарис про 
життя, чин і смерть великого українського патріота. – Б. м., 1948; Дві постаті одна ідея. – 
Париж, 1948; Є. Коновалець в десяту річницю смерти: Матеріяли до академії. – Б. м., 1948; 
Кутько Я. Пекельна машина в Роттердамі. Історія убивства полк. Євгена Коновальця на основі 
тогочасних матеріялів та сучасних свідчень. Частина перша. На авансцені. – Ню Йорк; Детройт; 
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Попри всі перераховані вище праці проблематика дослідження 
державотворчої діяльності Є. Коновальця в українознавчому вимірі, на жаль, 
поки що залишається малодослідженою і потребує свого подальшого 
вивчення. 

Розпочинаючи комплексний аналіз військово-політичної праці видатного 
українця в ім’я здобуття Україною незалежності й державності, треба 
насамперед розглянути його життєвий шлях та найважливіші етапи 
становлення цієї непересічної особистості. 

Народився Євген Коновалець 14 червня 1891 р. у селі Зашків Львівського 
повіту (тепер Жовківський район Львівської області) неподалік Львова, у 
патріархальній сім’ї місцевих учителів сільської народної школи Михайла 
Коновальця і Марії з дому (родини) Венгжиновських. Ветеран вітчизняного 
націоналістичного руху П. Дужий вважає символічним, що влітку того ж 
року українські студенти з Великої України поклялися на могилі Тараса 
Шевченка в Каневі боротися за вільну Україну і вони незабаром утворили 
першу модерного європейського типу українську націоналістичну 
організацію «Братство Тарасівців», до складу якої увійшли Іван Липа, 
Микола Міхновський, Борис Грінченко, а також В. Боровик, М. Кононенко, 
М. Коцюбинський, В. Самійленко, В. Степаненко, Є. Тимченко, 
О. Черняхівський, В. Шемет та інші1. 

У 1901–1909 рр. Євген навчається в українській академічній гімназії у 
Львові. Після її закінчення він стає студентом юридичного факультету 
Львівського університету (1909–1914 рр.). Невтомно студіюючи 
юриспруденцію, юнак, як зазначає П. Дужий, на добровільних засадах 
проходить ще й курс історії України у професора М. Грушевського, хоча 
того від студентів-правників ніхто не вимагав. З цього приводу ветеран 
наголошує: «Погодьмося: прагнення знати минуле свого народу могло 
пов’язуватися з виявом патріотичних почуттів. Але для студента 
Є. Коновальця, крім того, либонь, особливою спонукою вивчати рідну 
минувшину могла бути й вагоміша причина: адже, очевидно, що без знання 
й осмислення історичних фактів неможливо належним чином збагнути 
сучасне, а отже, й передбачити майбутнє»2.  

                                                                                                 
Скрентон, 1952; Частина друга. За лаштунками підпілля. – Ню Йорк; Детройт; Скрентон, 1953; 
Частина третя. П’ята колюмна Валюха. – Ню Йорк; Детройт; Скрентон, 1953; Славному з 
Славних. В п’ятнадцяті роковини смерти Полк. Євгена Коновальця 1938–1953. – [Париж, 1953]; 
Ріпецький С. Українське січове стрілецтво: Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк, 1956; 
Мірчук П. Євген Коновалець (У 20-річчя смерти). – Торонто, 1958; Кучабський В. Корпус 
січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917–1967. – Чікаго, 1969; 
Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974; Юнацький Є. Шляхом на Роттердам. – Буенос-
Айрес, 1983; Життя і смерть полковника Коновальця: документи, матеріали, спогади, 
щоденники, листи… – Львів, 1993; Дужий П. Євген Коновалець – непохитний поборник 
Соборної України // Дужий П. Роман Шухевич – політик, воїн, громадянин. – Львів, 1998. – 
С. 23-45; Сватко Я. Євген Коновалець і справа його життя. – Львів, 2001; Сватко Я. Євген 
Коновалець – творець ОУН. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Львів, 2003; Кучабський В. Золоті 
ворота: Історія січових стрільців 1917–1919. – Львів, 2004. 

1 Дужий П. Євген Коновалець – непохитний поборник Соборної України // Дужий П. Роман 
Шухевич – політик, воїн, громадянин. – Львів, 1998. – С. 24. 

2 Там само. 
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Олег Кандиба (Ольжич), поет, учений і політик, який добре знав 
Є. Коновальця, характеризуючи студентський період його життя, зазначав: 
«Євген Коновалець був живим, веселим юнаком. Але ясний, життєрадісний дух 
не виключав у ньому поваги думки, скупчення і бажання чинів. Бере участ[ь] у 
таємних гімназійних гуртках, а студентом стає разом зі стома товаришами перед 
судом на голосному процесі за українські демонстрації на львівському 
університеті. На обрії громадяться поволі хмари світової війни. Галицька молодь 
відчуває напруження і хоче чинно зустріти події та можливості, що вони 
принесуть. Студентство на своєму з’їзді висуває гасло самоздійснення і кличе 
українську суспільність до мілітаризації. Закладаються «Січі». Євген Коновалець 
бере участь у всіх цих акціях. Але він – скромна людина діла, справу очолюють 
блискучіші одиниці. Його час ще не прийшов, він – там, у сірій мряці 
майбутнього, де в тяжких змаганнях і небезпеках розвіються легкі, поверхові 
натури, а лишаються тільки тверді й незрушні, як скелі»1. 

Отже, у 1910–1911 рр. Євген брав активну участь у боротьбі патріотично 
налаштованого студентства за український університет у Львові, під час якої 
1.07.1910 р. від рук польського шовініста загинув український студентський діяч 
Адам Коцко. У 1912 р. Є. Коновалець став секретарем Львівської філії 
«Просвіти», тісно співпрацював з друкованим органом організації місячником 
«Письмо з Просвіти» і був членом «Академічної громади». У 1913 р. 
Є. Коновалець як один із лідерів українського студентського руху був обраний 
до складу головної управи Українського студентського союзу, де належав до 
національно-демократичної секції, і вже незабаром він стає членом Української 
Національно-Демократичної Партії (УНДП). У тому ж 1913 р. Є. Коновалець як 
представник від студентства входив до «Тіснішого народного комітету» УНДП 
(голова – Кость Левицький), на засіданнях якого провідні галицькі політики 
обговорювали і приймали важливі рішення з найактуальніших питань 
українського політичного життя в Австро-Угорській імперії2. 

Таким чином, характеризуючи перші свідомі кроки Євгена в дорослому 
житті, ми можемо зазначити: по-перше, вже майже з десяти років, з часу початку 
його гімназійного навчання (1901–1909 рр.), він поступово долучається до 
українського патріотичного руху; по-друге, під час навчання у Львівському 
університеті (1909–1914 рр.) Є. Коновалець не тільки стає активістом 
львівського студентського руху, а й свідомим і дієвим членом УНДП; по-третє, 
ми не можемо погодитися з думкою О. Ольжича, що в той час Є. Коновалець 
«скромна людина діла, справу очолюють блискучіші одиниці», на нашу думку, 
саме у цей т.зв. „студентський період” життя і діяльності майбутнього керівника 
ОУН, він починає формуватися як політичний діяч, спілкування з досвідченими 
галицькими політиками, на наше переконання, допомогло 22–23-річному юнаку 
виробити тверді патріотичні погляди щодо безперспективності існування 
українського етносу поза межами власної національної держави. 

У 1914 р. розпочалася Перша світова війна (1914–1918 рр.) – збройне 
протистояння між військовими блоками найбільших світових держав-
антагоністів початку ХХ ст. – Центральним чи Четверним (у складі Німеччини, 
Австро-Угорщини, Туреччини і Болгарії) та Антантою (Англія, Франція, Росія), 

                                           
1 Олесь О., Кандиба О. Євген Коновалець: Нарис про життя, чин і смерть великого 

українського патріота. – Б. м., 1948. – С. 17-18. 
2 Довідник з історії України. В трьох томах. – К., 1995. – Т. 2. – С. 79. 
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у яке поступово було втягнуто 38 держав із загальним населенням понад 1,5 
млрд (три чверті тогочасної людності планети Земля) і коштувало життя 
мільйонам землян. Це протиборство тривало понад 4 роки, і не тільки 
зруйнувало такі могутні імперії як Австро-Угорську, Німецьку, Турецьку, 
Російську, а й надало можливість цілому ряду етносів Східної, Центральної та 
Південної Європи вибороти зі зброєю в руках власну державність і розбити, 
врешті-решт, колоніальні ланцюги. Українці теж отримали реальний шанс і 
намагалися його реалізувати. Нашим західним сусідам полякам це вдалося, а 
українцям – ні! Чому? Тому що доба соціальної революції й визвольних змагань 
українського народу за свою державність (1917–1921 рр.) виявила як героїв і 
фахівців, так і зрадників і непрофесіоналів, а ще й байдужих (які керувалися 
народним прислів’ям «моя хата скраю, я нічого не знаю»). Якщо перших, на 
превеликий жаль, було дуже мало, то других і особливо останніх – хоч греблю 
гати. Усе це і призвело до ганебної поразки українців.  

23-літній юнак, який тільки-но завершив навчання в університеті, з початком 
воєнних дій зразу ж (2 серпня 1914 р.) був мобілізований до австрійської армії 
(Ландверу), а саме, до 19 полку Крайової оброни Львова. Так відбулося 
прощання Євгена з мирним життям і розпочалися сірі військові будні 
перебування на східному (російському) фронті, баталії, сутички і, врешті-решт, 
під час кровопролитних боїв на горі Маківка, що поблизу Тухлі (тепер Львівська 
обл.) у червні 1915 р. він, молодий офіцер, потрапляє до російського полону. 
Спочатку, в ІІ пол. 1915 – І пол. 1916 р. Є. Коновалець перебував у таборі для 
військовополонених у Чорному Яру, що між Царицином (тепер Волгоград) і 
Астраханню, а вже з кінця 1916 р. – у таборі в самому Царицині1. 

Ось так цей період життя Є. Коновальця описує О. Кандиба (Ольжич): 
«Власне тут, у таборі полонених, остаточно окреслює і спрямовує себе духово 
Євген Коновалець, до прийдешніх великих завдань. В полоні, перше в Чорному 
Ярі, далі в Царицині, віднаходить він давніх товаришів, зокрема Андрія 
Мельника і укладає з ними пляни на майбутнє. Полонені старшини українці 
мають готувати себе до недалекої служби власній нації та її збройній силі. Євген 
Коновалець передбачає розвал російської імперії і хоче зробити все в його силах, 
щоб його можна було належно використати. В цьому передбаченні і 
попередженні подій вперше виразно виступає провідницька природа Євгена 
Коновальця. Старшини відбувають правильні військово-наукові курси, вчаться 
московської мови, перекладають на українську мову військові підручники і 
статути»2. 

На початку 1917 р. у Російській імперії відбувається т.зв. «Лютнева» (за 
старим, юліанським літочисленням, а за новим, григоріанським, – «Березнева») 
революція, яка повалила 300-літню династію Романових і остаточно знищила 
царизм. «В’язниця народів» зникла з лиця землі, і кожен із раніше поневолених 
російським імперіалізмом етносів отримав реальний шанс перетворитися в націю 
і вибороти зі зброєю у руках власну, за влучним висловом Євгена Маланюка, 
«державну бронзу». 

Ця доленосна подія ще більш надихнула військовополонених українців і 
вселила у їхні гарячі серця і гострий розум надію й віру у звершення віковічних 

                                           
1 Довідник з історії України. – Т. 2. – С. 7-9. 
2 Олесь О., Кандиба О. Євген Коновалець: Нарис про життя, чин і смерть великого 

українського патріота. – Б. м., 1948. – С. 18. 
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прагнень українського народу – відновлення Української Самостійної Соборної 
Держави. Є. Коновалець разом з колишніми галицькими старшинами легіону 
Українських січових стрільців – А. Мельником, І. Смолою, Р. Сушком, 
В. Кучабським, Ф. Черником розгорнув плідну пропагандистську й 
організаційну роботу в таборі військовополонених серед українців. Проте події 
почали розвиватися з калейдоскопічною швидкістю, тому Є. Коновальцю стало 
зрозумілим, що треба тікати з табору і пробиратися в Україну, а саме, до 
«золотоверхого» Києва, що він успішно і здійснив1. 

Знову надамо слово О. Кандибі: «Березнева революція окрилює їх роботу. 
Над Дніпром поволі вагітніє українська державність. От-от вона зажадає їх сил 
та захоплення військовим ділом. І ось одної грудневої [за іншими джерелами, 
вересневої – Ю.Ф.] ночі 12 старшин з Євгеном Коновальцем та Андрієм 
Мельником на чолі вихоплюються з табору полонених і в сніговому бурані 
простують десятки кілометрів до самітньої станції, щоб поставити себе, нарешті, 
до розпорядження українському урядові»2. 

Таким чином, аналізуючи наступний, другий період життєдіяльності 
Є. Коновальця (1914–1917 рр.), ми прийшли до таких висновків: по-перше, на 
Східному фронті Першої світової війни поводив себе гідно й за спини колег-
вояків не ховався; по-друге, потрапивши у російський полон, не знітився, не 
розгубився, не опустився, а підтримував свій моральний і фізичний стан на 
нормальному рівні, й щоденно працював над собою; по-третє, з крахом 
царського режиму в Росії разом з однодумцями обмірковував ситуацію, яка 
склалася і виробив свій план дій; по-четверте, повернувшись до Києва, він 
зрозумів, що саме в цьому сакральному для всіх українців місті буде 
вирішуватися майбуття українського народу та української державності, тому і 
не намагався повернутися до Галичини (хоча, чесно кажучи, це було важко 
зробити, але, разом з тим зауважимо, що хто до цього прагнув, то він знаходив 
будь-які можливості, щоб добратися додому). 

У цей час на українських етнічних землях, які входили до складу Росії та 
Австро-Угорщини, розпочалася т.зв. «Доба української соціальної революції та 
вітчизняних визвольних змагань 1917–1921 рр.» Дещо нагадаємо читачам, як 
вона розпочиналася. 16 березня (3 березня за юліанським (старим 
літочисленням) календарем) 1917 р. на дев’ятий день початку Березневої 
російської демократичної революції (яка розпочалася саме 8 березня (23 лютого 
за ст. літ.) 1917 р.) у Києві на розширених зборах представників Товариства 
українських поступовців (ТУП), виступаючі порушили питання щодо 
формування представницького органу, який би представляв інтереси 
українського народу в нових політичних умовах. Наступного дня, 17 березня (4 
березня за ст. літ.) 1917 р. за ініціативою провідних політичних діячів 
тогочасного українства – лібералів Євгена Чикаленка, Сергія Єфремова та 
Дмитра Дорошенка (ТУП), разом із соціал-демократами на чолі з Володимиром 
Винниченком і Симоном Петлюрою (УСДРП) підтриманих представниками 
інших політичних, наукових, освітніх, кооперативних, студентських організацій 
було створено громадське об’єднання – Центральну раду. 20 березня (7 березня 
за ст. літ.) вже було обрано президію Української Центральної ради (УЦР), а вже 

                                           
1 Довідник з історії України. – Т. 2. – С. 79. 
2 Олесь О., Кандиба О. Євген Коновалець: Нарис про життя, чин і смерть великого 

українського патріота. – Б. м., 1948. – С. 18. 



 
Україна – людина 

 

 179

через два дні – 22 березня (9 березня за ст. літ.) вона опублікувала звернення «До 
українського народу», у якому висловлювалося сподівання, що, врешті-решт, 
український народ власноруч творитиме свою долю. Згодом до УЦР 
приєдналися Микола Ковалевський, Павло Христюк і Микита Шаповал, які 
представляли Українську партію соціалістів-революціонерів (УПСР). Головою 
УЦР було заочно обрано Михайла Грушевського, котрий незабаром повернувся 
із заслання (кандидатура Дмитра Дорошенка не пройшла), а його заступниками – 
Федора Крижанівського, Дмитра Дорошенка й Дмитра Антоновича. Проте до 
початку квітня 1917 р. УЦР фактично була непостійною громадською 
організацією, що переважно діяла лише у Києві, а реальну владу як у ньому, так 
майже по всіх найбільших українських містах мали губернські комісари 
Тимчасового російського уряду, що перебував у Петрограді. Проте все 
кардинально змінюється з часу проведення у Києві 19–21 квітня (6 – 8 квітня за 
ст. літ.) 1917 р. Всеукраїнського національного конгресу політичних, 
громадських, культурно-просвітницьких, студентських, профспілкових 
організацій. На нього зібралося 900 делегатів з усієї колишньої царської України, 
які обговорили нагальні проблеми національно-територіальної автономії. 
Конгрес обрав 150 представників до УЦР й остаточно затвердив її очільником 
М. Грушевського. Для вирішення поточних справ було сформовано комітет, 
який з часом трансформувався у Малу раду. Так розпочався процес 
перетворення УЦР із тимчасового комітету в представницьку організацію, яка 
намагалася стати репрезентантом етнічних українців колишньої Російської 
імперії. Уже 18 травня (5 травня за ст. літ.) 1917 р. був скликаний І 
Всеукраїнський військовий з’їзд, що тривав 4 дні (18–21 травня). На ньому були 
присутні 700 представників від військових організацій та частин російської армії 
та Балтійського і Чорноморського флотів, а також і запілля (тилу), які 
представляли 158 тис. українських вояків у колишньому імперському війську. 
З’їзд підтримав ухвали Всеукраїнського національного конгресу щодо 
національно-територіальної автономії України у складі демократичної Росії, 
визнав УЦР єдиним компетентним органом, призваним вирішувати всі справи, 
що торкаються України, його відносин з Тимчасовим урядом та доручив своїм 
представникам вступити до УЦР. Майже через місяць так само вчинили близько 
тисячі делегатів Українського з’їзду селян, згодом повне сприяння УЦР виказав і 
Всеукраїнський робітничий з’їзд. Апофеозом загальноукраїнської підтримки 
УЦР став ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд, який відбувся навіть всупереч 
забороні військового міністра Тимчасового уряду Росії О. Керенського 18–23 
червня (5–10 червня за ст. літ.) 1917 р. В його роботі взяли участь 2500 делегатів, 
які представляли близько 2 млн українських вояків. Делегати прийняли ухвалу 
розпочати заходи щодо створення власних Українських Збройних сил – загонів 
вільного козацтва й обрали Тимчасову Військову Раду у складі 130 осіб, яка 
повністю увійшла до складу УЦР. В останній день засідань – 23 червня (10 
червня за ст. літ.) 1917 р. було оприлюднено І Універсал УЦР, який законодавчо 
утвердив автономію України. Те, що він вперше був оприлюднений саме на ІІ 
Всеукраїнському військовому з’їзді, на нашу думку, має не тільки дуже важливе, 
а й символічне значення, оскільки навіть ігноруючи проблему створення власних 
збройних сил, провідні діячі УЦР М. Грушевський і В. Винниченко змушені 
були враховувати націєдержавотворчі потуги українських військовиків, і 
підштовхувані ними, видали, врешті-решт, І Універсал УЦР, у якому, між 
іншим, вперше лунали громовицею слова: «Однині самі будемо творити наше 
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життя». Ми переконані, що це було справжнім початком запровадженням не 
просто автономії, а незалежності України, і як наслідок, вже 28 червня (15 
червня за ст. літ) 1917 р. було створено перший національний уряд – 
Генеральний секретаріат на чолі з В. Винниченком, а в ньому посаду 
Генерального секретаря (міністра) у військових справах зайняв С. Петлюра. 
Проте непослідовність провідників УЦР проявилася вже в наступному, ІІ 
Універсалі, який був проголошений 16 липня (3 липня за ст. літ.) 1917 р. В ньому 
УЦР відмовлялася від національної автономії до Всеросійських установчих 
зборів, які мали відбутися хтозна-коли і лише по завершенні І Світової війни. 
Найбільш свідомі українські патріоти, очолювані М. Міхновським, намагалися 
зупинити опортуністично-зрадницький курс УЦР (тому що втрачався такий 
дорогоцінний час для розбудови незалежної української державності, допоки в 
Петрограді був при владі слабкий, але демократичний Тимчасовий уряд, а по 
всій території колишньої Російської імперії панував революційний безлад, то для 
України це був шанс, бо коли в Пітері запанували більшовики з їх 
організованістю, цілеспрямованістю, безпощадністю, безпринципністю, 
фанатичністю тощо, то українцям з їх неорганізованістю, роз’єднаністю, 
м’якотілістю, принциповістю, ідеалізмом, наївністю тощо залишалося 
сподіватися тільки на диво. Проте повстання полку імені гетьмана П. Полуботка, 
яке відбулося 17–20 липня (4–7 липня за ст. літ.) 1917 р., на жаль, зазнало краху. 
Отже, можливість пришвидшити збройним шляхом український державотворчий 
процес було втрачено. Нерішучість повстанців під час військового перевороту, 
коли їм майже вдалося оволодіти Києвом, сліпа віра в авторитет УЦР і її голови 
М. Грушевського, керівників Українського генерального військового комітету 
(УГВК), а разом з тим невіри у свої власні сили і можливості – це призвело до 
поразки. Усе літо й осінь 1917 р. керівники УЦР продовжували загравати з 
Тимчасовим урядом Росії, оскільки вони, а особливо її голова – М. Грушевський 
вірили, що тільки разом з російськими демократами українці розбудують 
автономну Україну й заживуть заможно і щасливо. Це їх непослідовність, 
недбалість, м’якотілість, непрофесіоналізм, особливо в розбудові власної 
держави, нехтування засадничними державотворчими принципами, наприклад, 
стосовно створення професійної національної армії призвели, врешті-решт, до 
ганебного фіналу УЦР у квітні 1918 р.1 

Проте повернемося до нашого героя і надамо слово Є. Коновальцю, який на 
відміну від автора, що не є свідком тих подій, був не тільки очевидцем, а й 
реальним учасником доби соціальної революції й українських національно-
визвольних змагань (1917–1921 рр.). З цього приводу він писав: «З'їжджаючись 
до Києва з різних московських таборів із постановою служити в українській 
правильній армії (думка про творення легіону виринула тільки згодом, коли 
українська правильна армія показалася фіктивною), ми не тільки не мали ніяких 
«амбітних плянів», але навпаки були надмірно наївними ідеалістами. Ми були 
дуже молоді й дуже недосвідчені. Все воно вкупі: ідеалізм, молодість, недосвід і 
наївність – почали мститися на нас із перших наших починів на київському 
ґрунті. Найбільше попеклись ми на нашій вірі у провідників тодішнього 
українського революційного руху. Вони користувались у наших очах 

                                           
1 Див.: Фігурний Ю. Військова політика Центральної Ради у контексті українського 

державотворення // Українська Центральна рада: поступ націєтворення та державобудівництва. 
– К., 2002. – С. 188-199. 
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недосяжним авторитетом. І хоч як болюче відчували ми їхню нехіть до нашої 
ідеї, самостійної та незалежної Української Держави, а проте ми не 
зневірювались у них. Та швидко ми були примушені ставитись критичніше до 
діяльности діячів Центральної Ради, бо бачили наглядно, що їхня політика 
вводить у краю, замісць ладу, щораз більшу анархію, яка не тільки виключає 
організацію війська, але веде державу до неминучої руїни»1. 

Ось у таких несприятливих умовах розпочав свою діяльність в ім’я 
української державності Є. Коновалець. Тим часом, у Петрограді у ніч з 7 на 8 
листопада (з 25 на 26 жовтня за ст. літ.) 1917 р. було повалено демократичний 
Тимчасовий уряд, і владу захопили більшовики (Російська соціал-демократична 
робітнича партія (більшовиків). Через 13 днів, а саме 20 листопада (7 листопада 
за ст. літ.) 1917 р. УЦР розродилася ІІІ Універсалом. Згідно з цим ганебним 
(інакше його не назвеш) документом Україна ставала частиною Федеративної 
Російської республіки (офіційно проголошеної 14 вересня (1 вересня за ст. літ.) 
1917 р., і якої вже не існувало в природі) і одержувала найменування – 
Українська Народна Республіка (УНР). Майже через рік, а саме 14 листопада 
1918 р. вже гетьман Павло Скоропадський проголосив федерацію Української 
держави з майбутньою небільшовицькою демократичною Росією, тим самим 
підписавши собі вирок як провідному українському державному діячеві. У 
зв’язку з цим виникає риторичне запитання, що це за хвороблива манія 
вітчизняних політиків, включати Україну до складу неіснуючих державних 
утворень? На нашу думку, це було виявом політичної неспроможності 
тогочасних українських діячів… 

Але попри все, незважаючи на зрадницьку політику УЦР, патріотично 
налаштовані українські військовики намагалися врятувати таку кволу українську 
державність, створюючи військові підрозділи для її захисту. Так у жовтні-
листопаді 1917 р. Є. Коновалець разом з Р. Дашкевичем та іншими українськими 
старшинами – членами Галицько-Буковинського комітету працювали над 
створенням Галицько-Буковинського куреня січових стрільців. 26 листопада (13 
листопада за ст. літ.) 1917 р. в українській пресі Києва та інших міст України 
з’явилася відозва «Тимчасової Головної Ради Галицьких, Буковинських і 
Угорських Українців», яка закликала добровольців ставати в ряди військової 
формації під назвою «Галицько-Буковинський курінь січових стрільців». 
Зокрема, у ній зазначалося: «…Ми галицькі, буковинські і угорські українці, 
сини єдиного українського народу, в цей важкий час, почуваючи свою 
відповідальність перед будучими поколіннями, не можемо бути тільки 
глядачами, а повинні взяти якнайдіяльнішу участь у творенні нового ладу на 
Україні і в закріпленні тих всіх свобод, які виборов собі український народ. 
Сповняючи цей наш святий обов’язок, ми повинні створити таку силу, яка 
змогла б допомогти українському народові здобути і закріпити те все, що було 
проголошено в Третім універсалі. В порозумінні за згодою Генерального 
Військового Секретаріяту – Головна Рада галицьких, буковинських і угорських 
українців приступає до переводження організації військових частей з галицьких, 
буковинських і угорських Українців…» Відозву підписали Іван Лизанівський 
(голова), Григорій Лисенко (товариш (замісник) голови), Федь Черник 

                                           
1 Полковник Євген Коновалець. Причинки до історії української революції. 2-е вид. – Б. м., 
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(секретар), члени: Микола Низкоклон, Іван Чмола, Євген Коновалець і Роман 
Дашкевич1. 

Цей підрозділ у своєму становленні пройшов болючий період революційної 
анархії (листопад–грудень 1917 р., початок січня 1918 р.) та переформатування 
на засадах організаційної структури легіону Українських січових стрільців 
(УСС), який успішно воював у складі Ландверу на Східному фронті супроти 
російської армії (друга половина січня 1918 р.). Так, 19 січня (6 січня за ст. літ.) 
1918 р. відбулися курінні збори-віче всіх стрільців, де було вирішено ліквідувати 
революційні комітети, виборність старшин, відновити сувору дисципліну і 
послух командирам та перейменувати Галицько-Буковинський курінь січових 
стрільців у І Курінь січових стрільців, який згодом перетворився в одну з 
найбоєздатніших військових частин Дієвої Армії УНР. З цього приводу надамо 
слово вченому Степану Ріпницькому: «Установлено однак новий чинник в 
організації куреня, що аж до кінця існування січових стрільців відіграв вирішну 
ролю в їх історії, а саме т.зв. „Стрілецьку Раду", яка мала на майбутнє 
вирішувати всі справи ідеологічного, політичного, а також організаційного 
значення. В її склад входив командант січових стрільців, команданти сотень та 
підібрані ними старшини. На місце команданта куреня сот. О. Лисенка, 
назначено командантом Січових стрільців Євгена Коновальця… З тою хвилею 
стали Січові стрільці всеукраїнським військом. І такою всеукраїнською, 
військовою формацією, і своєю ідеологією, і своїм особовим складом були 
СІЧОВІ стрільці весь час свойого існування»2. 

Якщо Тимчасовий уряд лише залякував УЦР, то більшовики діяли швидко і 
радикально. Вже 24–25 грудня (11–12 грудня за ст. літ.) 1917 р. у Харкові 
відбувся альтернативний з’їзд Рад (інспірований Москвою), який проголосив 
встановлення радянської влади в Україні й визнав діяльність УЦР поза законом. 
Незабаром більшовицька Росія направила обмежений контингент своїх військ, 
щоб допомогти українським робітникам і селянам ліквідувати «буржуазну» 
УЦР. На початку січня 1918 р. головнокомандувач більшовицької армії 
В. Антонов-Овсієнко віддав наказ перейти в наступ. Дуже швидко вона, майже 
без великих зусиль (не було кому оборонятися) оволоділа Катеринославом 
(тепер Дніпропетровськ), Олександрівськом (тепер Запоріжжя), Полтавою, 
Лубнами і наблизилася до Києва. Тим часом УЦР видала ІV Універсал, 
датований 22 січня (9 січня за ст. літ.), але фактично складений в ніч з 24 на 25 
січня (з 11 на 12 січня за ст. літ.), який проголосив, що УНР розриває зв’язки з 
більшовицько-радянською Росією та стає вільною та самостійною державою: 
„Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого 
незалежною, вільною, сувереною Державою Українського народу”. Проте і в 
цьому доленосному документі діячі УЦР показали свою боягузницьку 
малоросійську сутність: «Сьому найвищому нашому органові [Установчим 
Зборам – Ю.Ф.] належить рішати про федеративний зв'язок з народніми 
республіками бувшої російської держави»3. 

А час летів, військові колони більшовиків, швидко просуваючись залізницею, 
захоплювали станцію за станцією і майже у кожному великому місті т.зв. «п’ята 

                                           
1 Ріпецький С. Українське січове стрілецтво: Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк, 

1956. – С. 222. 
2 Там само. – С. 224-225. 
3 Кучабський В. Корпус Січових стрільців… – Чікаго, 1969. – С. 573-576. 
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колона» піднімала антиукраїнські повстання. 29 січня (16 січня за ст. літ.) 1918 р. 
воно вибухнуло і в Києві, де російські робітники захопили військовий завод 
«Арсенал» і намагалися повалити владу УЦР ще до приходу Червоної армії. 
Якби так сталося, то це б мало фатальні наслідки для українського національно-
визвольного руху. Проте І курінь Січових Стрільців під керівництвом 
Є. Коновальця жорстоко придушив антидержавницький заколот у Києві в кінці 
січня – на початку лютого 1918 р., тим самим вигравши декілька дуже важливих 
днів. Це дало змогу українським дипломатам 9 лютого (27 січня за ст. літ.) 
1918 р. підписати дуже важливий для долі України Брестський мирний договір з 
Центральними державами (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і 
Болгарією), які визнали незалежність УНР і зобов’язувалися надати УЦР 
військову допомогу в обмін на поставки великої кількості продуктів для цих 
країн. Якщо врахувати, що цей міжнародний договір був підписаний лише за 
кілька годин до того, як надійшла інформація про захоплення столиці УНР 
більшовицькими військами М. Муравйова, то розуміємо, яку історичну роль 
відіграв у цих подіях І курінь Січових Стрільців під командуванням 
Є. Коновальця1. 

Залучившись підтримкою союзників за три тижні лютого, українці вигнали 
більшовиків із своїх земель. А вже 1–2 березня 1918 р. І курінь Січових 
Стрільців на чолі з Є. Коновальцем спільно із Запорізьким корпусом та 
Гайдамацьким кошем Слобідської України визволили Київ. Але повернення 
лідерів УЦР до влади засвідчило, що вони не зробили висновків із власних 
помилок. Учений О. Субтельний свідчить: «Її політика викликала розчарування 
майже в усіх верствах населення України. Неукраїнці засуджували розрив 
зв'язків між Україною та Росією, незаможні селяни не отримали очікуваної 
землі, у заможних селян і великих землевласників націоналізація їхніх володінь 
викликала лють, а всі разом засуджували Центральну Раду за введення в країну 
жорстоких німців. Зі свого ж боку німці теж втрачали терпець до молодих і 
малоспроможних політиків, які переважали в Центральній Раді. Вони швидко 
пересвідчилися, що вона не мала практично ніякого адміністративного апарату 
для збору тих мільйонів тонн продуктів, що їх так відчайдушно потребували 
голодні німецькі та австрійські міста. Безперервні кризи, сутички й дебати між 
соціалістичними партіями у Центральній Раді переконали німців у тому, що 
«молоді українські утопісти» неспроможні правити. Тому 28 квітня, якраз коли 
Центральна рада складала конституцію Української держави, до зали ввійшов 
німецький загін і розпустив збори. Наступного дня Центральна Рада впала»2. 

Є. Коновалець особисто попереджав М. Грушевського про можливий 
військовий переворот, але останній вважав це лише балачками. Коли ж 29 квітня 
1918 р. прихід до влади гетьмана Української Держави П. Скоропадського став 
доконаним фактом, лише січові стрільці під керівництвом Є. Коновальця до 
останнього намагалися захистити вже нікому не потрібну УЦР та її «мудрого» 
керівника. Як наслідок їхньої принциповості, 1 травня 1918 р. на вимогу 
німецького командування вони були роззброєні і розформовані. Є.Коновалець 
залишився в Києві і намагався в міру своїх сил і можливостей вплинути на 
гетьмана, щоб П. Скоропадський провадив більш виважену українську, а не 
проросійську політику. На жаль, це йому не вдалося зробити повною мірою, 

                                           
1 Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ.  – К., 1993. – С. 433-434. 
2 Там само. – С. 434-435. 
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разом з тим, у кінці серпня 1918 р. Є. Коновалець отримав дозвіл 
П. Скоропадського на формування окремого загону Січових Стрільців з місцем 
базування у Білій Церкві, і цей проект він успішно здійснив. 

З часом гетьман все більше підпадав під вплив російських монархістів, 
перетворюючись у їхніх руках на слухняну маріонетку. Стривожений цим, 
Є. Коновалець на початку листопада 1918 р. спочатку через Д. Дорошенка, а 
згодом і особисто вів переговори зі П. Скоропадським про умови надання 
українськими національно-демократичними силами (Українським Національним 
Союзом – УНС – офіційної опозиції), Окремим Загоном Січових стрільців тощо) 
підтримки гетьманського уряду та наголошував на недопустимості укладення 
ймовірного федеративного союзу з неіснуючою демократичною Росією. Проте 
все було даремно. 14 листопада 1918 р. П. Скоропадський видає грамоту про 
федерацію Української Держави з Росією. У свою чергу лідери УНС створюють 
тимчасовий верховний орган УНР – Директорію – у складі В. Винниченка 
(голови), С. Петлюри, Ф. Швеця, О. Андрієвського, А. Макаренка та 
розпочинають антигетьманське повстання, у якому вирішальну роль відіграв 
окремий загін Січових стрільців під керівництвом Є. Коновальця. Саме Січові 
стрільці розгромили під Мотовилівкою (18 листопада 1918 р.) найбільш 
боєздатні гетьманські війська (дружини російських монархістів), тим самим 
вирішивши питання про владу. Є. Коновалець до останнього намагався зберегти 
П. Скоропадського для українського національного руху. Ризикуючи власним 
життям, він вів переговори в оточеному Києві, але безрезультатно. 14 грудня 
1918 р. П. Скоропадський відрікається від влади, і до Києва вступають повсталі 
війська Директорії. Проте радіти було зарано. Між керівниками Директорії 
розпочинаються чвари, взаємопоборювання. Після деякої стабілізації періоду 
гетьманщини, Україна знову стрімко пірнає у вир безвладдя, безладу, 
революційної анархії й хаосу. Кожна партія, політична сила намагається 
нав’язати суспільству своє містечкове бачення української перспективи. Лише 
одиниці мислять загальноукраїнськими критеріями, і серед них Є. Коновалець. 
Коли ще напередодні антигетьманського повстання до Білої Церкви приїхала 
делегація Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) з пропозицією 
Січовим стрільцям повернутися до Галичини й там стати на захист рідних 
земель від польських нападників, то вона отримала таку відповідь: «Стрілецька 
Рада, яка зібралася зараз наступного дня, після довгого та основного 
обміркування, рішила не їхати до Галичини. При приниманні цього рішення 
заважили найбільше такі міркування: 1) Із самого початку формування січового 
стрілецтва виховувано Січових стрільців в тому дусі, що вони є революційним 
військом, яке має стояти на сторожі української державности, і тому не можна 
відтягати його далеко від центру саме тоді, коли ця державність є явно 
загрожена. 2) У складі Січових стрільців знаходиться велика скількість 
наддніпрянців, які бачили столицю України в Києві та які до справ Великої 
України відчували більший інтерес, ніж до справ Галичини, тим паче в такому 
переломовому моменті та, що тому наказ про виїзд до Галичини міг викликати 
огірчення й зменшити їх запал і боєздатність. 3) Саме становище на Великій 
Україні є того роду, що з моментом вибуху революції в Центральних Державах 
провал гетьманщини є майже певний та, що при відсутності в той час Січових 
стрільців на Україні цей протигетьманський рух приняв би московсько-
большевицький характер. 4) Із утратою наддніпрянської бази Галичина буде 
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втрачена для українців навіть і тоді, коли галицькі війська відберуть Львів, тому, 
що поміж: Польщею й Большевією сама Галичина ніяк втриматися не зможе»1. 

Отже, відкидаючи вузькопартійні, релігійні інтереси тощо, військова 
формація Січових стрільців під керівництвом Є. Коновальця стала на захист 
суверенності й соборності України. А тим часом керівники Директорії не могли 
вирішити з ким співпрацювати: з буржуазною Антантою, чи з пролетарською 
Росією, а в своїй революційності навіть намагалися бути ще радикальнішими за 
більшовиків. Надамо слово безпосередньому свідку тих подій, майбутньому 
ідеологу інтегральних націоналістів Д. Донцову: «23 грудня [1918 р. – Ю.Ф.]. В 
колах Директорії – безлад і прострація. Винниченко грозить відходом. 
Експансивний Швець хоче або застрелитися, або когось застрелити. Невідомо чи 
встані Петлюра опиратися Винниченкові. Дідушок оповідав, що в Директорії 
якесь божевілля. Кляне її. На міністрів призначено хлопчаків, або туманів. 
Міністр закордонних справ, Чеховський, не знає ні одної чужої мови, поза 
Україною ніде не бував… 31 грудня. Директорія йде вліво. Вакханалія. Всіх 
викидають з посад, хто не є соціялістом. Нічого не розбудовують, рабське 
малповання большовизму. Страх перед рішучими заходами проти червоних»2. 

Це вже було у березні-квітні 1918 р., коли до Києва повернулися діячі УЦР… 
Той же Д. Донцов, розуміючи всю абсурдність і критичність ситуації, шукає з неї 
якийсь вихід і зондує можливість військового перевороту. Найкраща 
кандидатура для проведення цієї акції, на думку Д. Донцова, Є. Коновалець: «5 
січня. О 10-ій рано у Коновальця. З ним говорив годину. Розмова була для мене 
надзвичайно цікавою. Порушили ми справу, для мене найцікавішу. Можливість 
є і – дуже легко. Плян удався б напевно. Дальше треба було відповісти на 
питання: як провінція, а спеціяльно Полтавщина? Партії? Росіяни?)… Пізно 
увечері продовження наради з Коновальцем у мешканні Р-х. Міхновський, 
Шемет, я приймали Коновальця в кабінеті господині при чорній каві. Отже, над 
партіями можна легко перейти до порядку денного. Спірітус мовенс скрайнього 
(лівого) напрямку [В. Винниченко – Ю.Ф.] міг би піти геть сам. Натомість 
справа з військом і з місцевою адміністрацією, здавалось, найповажнішою і 
найменш певною. В усім, що ми почули, бреніла якась трівога. Унтертон був: 
нема з ким будувати державу. Коновальцеві вирвалося характеристичне 
признання: "з соціялістами держави не збудувати"! Дуже важке для нього 
питання – кілько війська можна б вислати на Полтавщину? Всі ми прийшли до 
одної думки: середина не є життєвою. Прийде або – большевизм, або – тверда 
рука. Обіцяв полковник обговорити все з найбільш міродатною особою 
[С. Петлюра – Ю.Ф.] і подати йому до відома наші пляни. Думаю, що в суті річи 
аргументація Коновальця була така: для військової диктатури потрібно війська, а 
військо… 9 січня. 3 нашого проекту з Коновальцем нічого не виходить. Згодом 
будуть змушені самі прийти до того. Коли я приїхав в березні до Києва, лянсував 
ідею "твердої руки" в пресі. Потім, ще перед переворотом 29 квітня, говорив на 
цю тему у "Празі" з Петлюрою, який тоді не грав офіційної ролі, але як Голова 
Земств, мав велику популярність і вплив. Думав, що він міг би очолити рух 
проти соціялістичної дурійки. Не вдалося. Тепер – не вдалося теж»3. 

                                           
1 Полковник Євген Коновалець. – С. 14. 
2 Донцов Д. Рік 1918, Київ. – Торонто, 1954. – С. 95, 96. 
3 Там само. – С. 97, 98. 
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Ось так не зумів 26-річний Є. Коновалець вийти із стрункої шеренги січових 
стрільців, скинути дезорганізовану Директорію, стати диктатором і тим самим 
спробувати порятувати українську державність, шансів було мало, але все ж 
вони були. Є. Коновалець пізніше писав: «Коли б тоді я мав був той розум і 
досвід, що тепер: мені закидали, що загострюю відносини репресіями проти 
замаскованих центрів большевицької агітації, а то треба було не панькатись, а то 
треба було не відмовлятися від диктатури, яку мені давали, тільки самому брати 
її!»1. Так розмірковував уже майже 30-річний Є. Коновалець у приватних 
розмовах зі своїми приятелями у перші роки еміграції, десь близько 1920–
1921 рр. Які міцні українці заднім числом, але час не повернеш. Це тільки на 
шахівниці можна переграти програну шахову партію, а в реальному житті 
залишається лишень кусати свої лікті. 

Є. Коновалець продовжував активно боротися за збереження української 
державності, протягом 1918–1919 рр. командував спочатку дивізією, потім 
корпусом і, врешті-решт, групою Січових стрільців під час бойових дій супроти 
Червоної та Білої армій. Після прийняття 6 грудня 1919 р. на нараді Головного 
отамана С. Петлюри з представниками уряду УНР та військовим керівництвом 
Дійової армії рішення про розформування українських регулярних частин, 
Є. Коновалець з погодження Стрілецької ради видав наказ про саморозпуск 
підрозділів Січових стрільців. У листопаді 1919 р. він потрапляє у польський 
табір для військовополонених у Луцьку, а весною 1920 р., звільнившись з 
ув’язнення, перебирається до Чехословаччини. Є. Коновалець намагався у 
порозумінні з С. Петлюрою організувати з колишніх бійців Української 
галицької армії й українських полонених колишньої царської армії з таборів у 
Італії боєздатне військове формування та робив спроби організувати збройне 
підпілля на окупованих українських землях, але зрозумівши їх 
безперспективність, розпочав пошук нових методів боротьби за відновлення 
української державності2.  

Отже, характеризуючи наступний етап державотворчої діяльності 
Є. Коновальця ми прийшли до таких висновків. До здобутків Є. Коновальця 
треба віднести: по-перше, він взяв активну участь у створенні військової 
формації Київських січових стрільців; по-друге, під його безпосереднім 
керівництвом І Курінь січових стрільців знешкодив антиукраїнське повстання 
арсенальців, вигравши декілька важливих днів і надавши цим самим українським 
дипломатам можливість підписати у Бресті дуже важливий мирний договір з 
Центральними державами; по-третє, Січові стрільці під керівництвом 
Є. Коновальця стали головною ударною силою в антигетьманському повстанні; 
по-четверте, очолювані ним січові стрільці забезпечили у Києві, у грудні 1918 – 
січні 1919 рр., хоч якийсь лад і спокій, порятувавши столицю України хоча б на 
деякий час від революційної анархії та істерії. До помилок і прорахунків 
Є. Коновальця треба віднести: по-перше, Є. Коновалець, як і інші свідомо 
мислячі українські політичні діячі-патріоти, не змогли перетворити гетьмана 
П. Скоропадського на справжнього лідера українського народу, хоча 
Є. Коновалець і намагався це зробити (відновивши військову формацію січових 

                                           
1 Кутько Я. Пекельна машина в Роттердамі. Історія убивства полк. Євгена Коновальця на 

основі тогочасних матеріялів та сучасних свідчень. Частина перша. На авансцені. – Ню-Йорк; 
Детройт; Скрентон, 1952. – С. 35. 

2 Довідник з історії України. – С. 80. 
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стрільців), але всі свої можливості, на нашу думку, він не використав; по-друге, 
зрозумівши, що революційна Директорія веде Україну в безодню хаосу і 
безладу, Є. Коновалець не зробив кардинальних кроків, щоб зупинити це 
безвладдя, не прийняв пропозицію очолити військовий переворот і стати 
диктатором та врятувати українську державність. 

Таким чином, проаналізувавши державотворчу діяльність Є. Коновальця 
доби соціальної революції й українських визвольних змагань (1917–1921 рр.), ми 
прийшли до таких висновків: по-перше, Є. Коновалець взяв активну участь у 
творенні військової формації т.зв. Київських січових стрільців, яка була одним з 
найкращих підрозділів Дієвої армії УНР; по-друге, під орудою Є. Коновальця 
Січові стрільці ліквідували повстання арсенальців, тим самим подовживши 
термін перебування при владі УЦР у Києві і давши змогу українським 
дипломатам підписати важливий для України Брестський мирний договір з 
Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією; по-третє, Січові 
стрільці під керівництвом Є. Коновальця стали головною військовою силою у 
поваленні Гетьманату; по-четверте, під час бойових дій у 1918–1919 рр.  
Київські січові стрільці, очолювані Є. Коновальцем, мужньо воювали на всіх 
фронтах за збереження української державності. 

Щодо помилок, невдач і прорахунків та недоопрацювань на державотворчій 
ниві Є. Коновальця, то це, на нашу думку: по-перше, Є. Коновалець разом з 
провідними діячами українського національно-визвольного руху 
(В. Винниченко, С. Петлюра та ін.) не змогли допомогти П. Скоропадському 
усвідомити себе справжнім українським, а не російським чи космополітичним 
лідером, консолідувавши навколо особистості гетьмана всі патріотично 
налаштовані українські сили, тим самим зберігши Українську гетьманську 
державу, та порятувавши Україну й українців від більшовицько-радянської 
експансії; по-друге, в січні 1919 р., коли яскраво проявилася вся нікчемність 
лідерів Директорії, Євген Коновалець не знайшов у собі сміливості й мужності 
здійснити військовий переворот, стати диктатором і спробувати врятувати 
Україну від анархії, безвладдя та зовнішніх і внутрішніх деструктивних 
військово-політичних акцій. 

Попри всі здобутки і прорахунки Євгена Коновальця як чільного 
вітчизняного державотворця, ми переконані, що все своє свідоме життя він 
присвятив боротьбі за здобуття і відновлення Української Самостійної Соборної 
Держави! 
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Мяло П.І. (Запоріжжя) 

 
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ В. ЕЛЛАНА- 
БЛАКИТНОГО ПРОТЯГОМ 1919 р. 

 
У статті автор досліджує громадсько-політичну діяльність одного з 

лідерів партії боротьбистів, аналізуючи комплекс причин, які спонукали 
його до співпраці з більшовиками та переходу на націонал-комуністичні 
позиції. 

 
Протягом десятиліть ім’я В. Еллана-Блакитного не було відоме 

широкому колу українських читачів. До сьогодні майже відсутня 
історіографія, присвячена його життю та громадсько-політичній діяльності. 
Як українські, так і закордонні вчені з різних причин, за поодинокими 
винятками, фактично ігнорували його діяльність.  

Між тим, В. Еллан-Блакитний по праву належав до еліти українського 
суспільства, причому не тільки за формальними ознаками: за посадою чи 
соціальним статусом. Як підкреслює український вчений М. Фролов, 
В. Еллан-Блакитний у 1920-1925 рр. мав неабиякий вплив на партійний загал 
України і був дуже популярною особою, особливо серед революційно 
налаштованої української молоді1. 

Саме В. Еллан-Блакитний, як один із керівників боротьбистської партії, 
був ініціатором процесу «организационно-идеологической консолидации 
коммунистических сил города и села Украины», захищаючи при цьому 
певну самостійність України2. Коли спроба об’єднати всі ліві українські 
партії під егідою боротьбистів провалилася, він намагався реалізувати свої 
погляди в лавах КП(б)У. 

Революційні події 1917–1920-х рр. змушували визначитися всіх без 
винятку громадсько-політичних діячів, і В. Еллан-Блакитний зробив свій 
вибір, вважаючи, що саме більшовики здатні забезпечити  сталий  розвиток 
України, захист її прав та свобод. 

Як зауважує Г. Касьянов, В. Еллан-Блакитний відносився до 
нечисленних, але впливових сил, які вимагали національного 
самовизначення (соціалістичного) України і дійсно прагнули культурного 
відродження нації3. 

У даній статті головну увагу автор зосередив на характеристиці 
громадсько-політичної діяльності В. Еллана-Блакитного у 1919 р. Протягом 
саме цього року його погляди зазнали остаточної еволюції від національних 
ідеалів до сприйняття комуністичної ідеї. 

                                           
1 Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.): становлення і 

функціонування. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – С. 200. 
2 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), 

ф. 43, оп. 1, спр. 50, арк. 1. 
3 Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична 

доля. – К.: Глобус, 1992. – С. 71. 
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Якщо на початку Української революції В. Еллан-Блакитний виступав з 
націоналістичних позицій, давши поетичну клятву на вірність Україні – 
«Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі», то протягом 
1918-1919 рр. поступово приходив до думки про неможливість здобуття 
незалежності України без допомоги радянської Росії1. Ставши націонал-
комуністом, В. Еллан-Блакитний щиро намагався поєднати несумісні речі – 
національну самобутність з більшовицькою ідеологією.  

Як підкреслює український дослідник О. Бриндак, сутність націонал-
комунізму має дуалістичний характер. З одного боку, його виникнення було 
зумовлено сприятливим радикальним середовищем і недієздатністю інших, 
більш помірних партійних сил, з іншого – безсумнівним є запозичення або 
експансія ліворадикальних ідей, крайні форми яких не мали широкої бази в 
українській суспільно-політичній думці, із загальноросійського руху2. 

Саме тому В. Еллан-Блакитний виступав за радянську владу в Україні, 
але без диктатури КП(б)У, яка проголошувалася диктатурою пролетаріату. 
Можна сказати, що він вважав більшовиків для України «меншим злом». 

Як зазначає О. Любовець, націонал-комуністична доктрина, 
прихильником якої став В. Еллан-Блакитний, намагалася об’єднати ідею 
українського національного визволення з більшовицькою політичною 
доктриною. Появу цієї альтернативи слід розглядати як реакцію на 
поширення серед населення України радянських настроїв і спробу за умов 
посилюючих впливів більшовиків зберегти владу в “українських руках”3. 

Політична трагедія боротьбистів, і особисто В. Еллана-Блакитного, 
полягала в тому, що вони щиро вірили обіцянкам ЦК РКП(б), яке насправді 
застосовувало до них тактику «батога і пряника».  

Загалом, ще у 1917 р. УПСР, а точніше її ліва частина, яка згодом 
оформилася в боротьбистську партію, була не проти більшовицьких ідей, але 
рішуче відкидала ті засоби, якими вони їх досягали. Так, у листопаді 1917 р. 
газета «Боротьба» зазначала відносно більшовицького уряду у Росії:  «Їх ідеї, 
лозунги і домагання, які і для нас У.П.С.Р., наприклад, та й сміло можна 
сказати, і, для Укр.Центр.Ради, в більшості цілком пріємлемі, пройшли б і в 
усій Росії до життя, зробились би фактом і то без крові, без заколоту, без 
знесилення революції і зміцнення контрреволюції. На національне питання 
більшовики і ті, хто з ними був, і українська демократія, пролетаріят України 
не дивляться ріжно. Але ми противники  більшевистській тактики, їх форми 
переведення в життя своїх ідей»4.  

Більшовики думали інакше. Відкриваючи перший з’їзд КП(б)У 5 липня 
1918 секретар ЦК КП(б)У Г. Пятаков, характеризуючи суспільно-політичну 
ситуацію в Україні, наголошував: «Положение осложняется тем, что помимо 
борьбы с Германо-Гетьманским правительством, придется вести не только 

                                           
1 Еллан В. (Блакитний). Твори в двох томах. – К., 1958. – Т. 1. – С. 68. 
2 Бриндак О.Б. Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної 

системи в Україні в 20-ті роки ХХ ст. – Одеса, 1998. – С. 9. 
3 Любовець О.М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив 

революційної доби (1917-1920 рр.): Дис. … докт. іст. наук. – К., 2006. – С. 397. 
4 Боротьба. – 1917. – № 12-13. – Листопад. – С. 3-4. 
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идейную, но и вооруженную борьбу с другими партиями, продолжающими 
называть себя социалистическими»1.  

Більшовики вважали всі ліві українські партії дрібнобуржуазними, 
націоналістичними, не довіряли їм і намагалися домогтися їх зникнення з 
політичної арени. Тільки під тиском обставин, на кшталт розгортання 
масового селянського антибільшовицького руху чи захоплення України 
Денікіним, КП(б)У була змушена йти на тимчасові поступки. 

Але в українських політичних діячів лівого ґатунку практично не 
залишалося вибору. Це чітко розумів В. Еллан-Блакитний. У 1919 р. під час 
боротьби з Денікіним i Петлюрою, він пише брошуру «Диктатура 
пролетаріату чи всенародна влада?», де ставить питання так: або диктатура 
буржуазії, що прикривається гаслом «всенародної влади», або – диктатура 
пролетаріату, «посередині бути не можна, як не можна сидіти між двома 
таборами під час бійки»2.  

Саме 1919 р. був визначним як для самого В. Еллана-Блакитного, так і 
для партії лівих українських есерів загалом. У цьому році відбувся ряд 
важливих подій, які сприяли остаточному встановленню радянської влади в 
Україні: укладення воєнно-політичного союзу радянських республік, 
перемога над А. Денікіним і С. Петлюрою, обрання нового складу ЦК та 
уряду, прийняття першої Конституції Української Соціалістичної Радянської 
Республіки.  

У 1919 р. В.Еллан-Блакитний був уже впливовим громадсько-політичним 
діячем, членом ЦК партії боротьбистів і головним редактором партійної 
газети «Боротьба». Саме в цьому році з участю В. Еллана-Блакитного 
відбулося остаточне організаційне оформлення партії боротьбистів, 
завершилася невдачею її спроба стати центром усіх лівих сил в Україні та 
вступити до Комінтерну, відбувся ряд переговорів та, врешті-решт, укладена 
угода про співпрацю з більшовиками.  

У березні 1919 р. V з’їзд УПСР констатував, що «тот процесс, который 
прошел в партии после четвертого партийного съезда окончательно 
конкретизировался в постановлениях 5 партийного съезда, придающих 
партии ярко коммунистический характер»3. 5 з’їзд УПСР одночасно був і 
першим з’їздом УПСР (К). 

У серпні 1919 р. до партії приєдналися представники Української соціал-
демократичної робітничої партії (незалежні ліві) і вона отримала назву 
Українська Комуністична Партія (боротьбистів).  

Вона була найчисленнішою серед легальних опозиційних щодо 
більшовиків партій (понад 15 тис. членів) та мала значний вплив серед 
українського селянства та української національної інтелігенції. 
Боротьбисти брали участь у повстанському русі проти денікінців і 
погодилися на союз з більшовиками, увійшли до Всеукрревкому і 
співробітничали з ними в ревкомах та радах. Вони відстоювали незалежність 
України, наполягали на існуванні окремої Української Червоної армії. 

                                           
1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 2, арк. 5. 
2 Адельгейм Е. Василь Еллан. Критичний нарис. – К., 1959. – С. 10. 
3 ЦДАГО України, ф. 43, оп. 1, спр. 19, арк. 3. 
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Сам В. Еллан-Блакитний у 1919 р. жив дуже напруженим життям. Ряд 
статей, виступів, публічна полеміка з більшовиками з приводу подальшої 
стратегії розвитку революції, розкрили його талант публіциста, організатора 
та трибуна.  

В. Еллан-Блакитний встигав усе: писав вірші (у 1919 видано збірник 
віршів «Червоний вінок»), організовував роботу (з його безпосередньою 
участю  виникла боротьбистська партія), політична діяльність (у січні 
1919 р. він – член Центрревкому, а трохи згодом – уповноважений 
представник ЦК УКП(б) у виконком ІІІ Комінтерну)1.  

Так, на початку 1919 р., він очолив делегацію ЦК боротьбистів, яка 
прибула до м. Харкова для проведення переговорів з українським 
радянським урядом. Внаслідок переговорів боротьбисти розпустили свою 
«Головну раду», а їх збройні сили стали приєднуватися до Червоної армії. Це 
значно прискорило перемогу над Директорією та було значною перемогою 
більшовиків. Тоді В. Еллан-Блакитний щиро сподівався, що більшовики 
врахували свої попередні помилки і здатні забезпечити розвиток України. 

У лютому 1919 р., коли радянські війська зайняли Київ, а Директорія 
УНР переїхала до Вінниці, В.Еллан-Блакитний вітав перемогу радянської 
влади, відзначаючи, що «важким тернистим шляхом прийшли робітники і 
трудове селянство України до свята остаточної перемоги Радянської влади»2.  

У той же час В. Еллан-Блакитний очікував від більшовиків подальших 
кроків, спрямованих на демократизацію суспільства, а саме – «утворити 
міцні Ради робітників і трудового селянства, віддати долю країни і революції 
в руки багатьох мільйонів працівників міст і сіл». Він щиро сподівався, що 
радянська влада «забезпечить всі соціальні здобутки робітників і селян: 
землю за селянами, фабрики і заводи за робітниками…»3  

Повіривши обіцянкам більшовиків, В. Еллан-Блакитний стверджує, що 
«при соціалістичному ладі не буде місця національній ворожнечі, бо під 
самим поняттям соціалізму мислиться такий устрій, при якому всяке 
насильництво людини над другою буде неможливе, всяка неволя – чи то 
соціальна, чи національна – буде усунена»4. 

В. Еллан-Блакитний активно пропагує комуністичну ідею, щиро 
сподіваючись на те, що розклад українських партій з виокремленням з них 
«лівих», сприяє перемозі революції. Таку роботу він проводив і в УПСР і 
цьому ж сприяє в інших партіях, як наприклад, у УПЛСР (меншість), 
видаючи її членам партійні посвідчення УПСР. За це він навіть потрапив  на 
партійний суд,  який протягом 27 березня – 8 квітня 1919 р. розглядав цю 
справу, звинувачуючи В. Еллана-Блакитного та А. Приходька у видачі 
партійних посвідчень не членам партії. У своїх поясненнях він наголошував, 
що робив це для того, щоб перенести процес розкладу партії Л.С.-Р. 
(безперечно, корисний для революції) на місця5. 

                                           
1 Там само, спр. 91, арк. 7-8. 
2 Еллан В. (Блакитний). Твори в двох томах. – К., 1958. – Т. 2. – С. 211. 
3 Там само. – С. 212. 
4 Там само. – С. 214. 
5 ЦДАГО України, ф. 43, оп. 1, спр. 28, арк. 2. 
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До речі, у травні 1919 р. – УПЛСР (меншість) таки оформилася в окрему 
партію – УПЛСР (борбистів), а згодом її лідери також вступили до КП(б)У. 

Після захоплення влітку 1919 р. А. Денікіним України боротьбисти 
пішли у підпілля, створивши свій всеукраїнський ревком у складі В. Еллана-
Блакитного, А. Любченка та І. Михайличенка.  

У цей період В. Еллан-Блакитний брав участь у створенні підпільної 
друкарні в Одесі, керував повстанням проти гетьмана в Полтаві, під час 
наступу Денікіна, переховуючись у сторожці на Байковому цвинтарі, 
керував київським боротьбистським підпіллям. Після поразки денікінців він 
редагує орган ЦК боротьбистів «Боротьба». 

Але пройшло зовсім небагато часу і він побачив, що більшовики так і не 
зробили висновків з минулих поразок. Їх угода з боротьбистами фактично 
була розірвана. 

По-перше, більшовики не бажали ні з ким ділитися владою. Як відзначав 
С.Кульчицький, радянську владу в Україні взимку 1918-1919 рр. більшовики 
змушені були встановлювати в союзі з лівоесерівськими партіями 
українського і загальноросійського походження. Спроби поглинання їх у 
1919 р. не увінчалися успіхом: надто слабкі були позиції більшовиків в 
українському суспільстві і надто впливовою виявилася партія боротьбистів. 
У той же час більшовики не полишали таких спроб. У тезах про 
боротьбистську партію, прийнятих на нараді ЦК КПУ у жовтні 1919 р., 
підкреслювалося: «Необходимо не только не поддерживать 
организационного самостоятельного существования боротьбизма, но и 
всеми мерами стремиться к возможно большему организационному 
исчезновению этой партии как самостоятельного целого»1. 

По-друге, різке невдоволення більшовицьких лідерів викликала будь-яка 
критика їх дій, особлива точка зору, яка відрізнялася від офіційної лінії. Так, 
каменем спотикання була позиція боротьбистів щодо земельного питання. 
В. Еллан-Блакитний, аналізуючи аграрну політику радянської влади, 
прийшов до наступного висновку: «Земельная политика коммунистов, 
большевиков, как в прошлом этапе революции на Украине, так и сейчас, 
базируется не на анализе украинской действительности, а главным образом 
на опыте советской России, исторически-бытовой уклад и социальная 
структура которой отличается от условий Украины… Целесообразная форма 
на Украине земельного строительства советского хозяйства в значительной 
степени дискредитирована политической безтактностью /положение на 3-м 
Всеукраинском съезде Советов/ и абсолютной неприспособленностью к 
украинским условиям»2.  

Всі пропозиції боротьбистів були відкинуто, про що В. Еллан-Блакитний 
з гіркотою пише в статті «Життьові корективи», опублікованій у газеті 
«Боротьба» від 22 липня 1919 р. «Внесені в той час на 3-му з’їзді Рад 
України i при переговорах фракцією боротьбистів до загалом правильної 
тактичної лінії керуючої партії корективи були видкиденi... Разом з тим 

                                           
1 Там само, ф. 1, оп. 20, спр. 101, арк. 6-7. 
2 Там само, ф. 43, оп. 1, спр. 40, арк. 2. 
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почалася, як наслідок цього, ціла лінія дрібних, але дошкульних помилок у 
справі земельній, продовольчій, національній і т.п. Повстання, розвал, 
партизанщина, погрози провалу революції примушує зараз найбільш 
незасліплених т.т. большевиків, які зіткнулися реально з отими «місцевими 
умовами» України, бити тривогу і озиратися на пройдений шлях, вимагаючи 
як необхідного виправлення помилок, допущених у минулому»1. 

Сподівання В. Еллана-Блакитного були марними. Справжню, а не 
декларовану політику більшовиків якнайкраще характеризує інструкція 
КП(б)У про роботу в селі. Вона показує, що В. Еллан-Блакитний та його 
товариші по партії щиро помилялися, вважаючи, що прорахунки, які 
здійснюють більшовики, надходять від незнання місцевої специфіки. 
Більшовики чітко та цілеспрямовано проводили політику досягнення 
повного контролю над Україною, тому зауваження боротьбистів залишилися 
непоміченими. Звичайно, визнаючи свою слабкість, більшовики могли 
робити вигляд, що прислухаються до критичних зауважень, але як тільки 
ситуація змінювалась на краще, вони поверталися до неї.  

Засоби, які інструкція рекомендує для встановлення радянської влади на 
селі та підриву кулацького впливу, дуже нагадують єзуїтські: «…искусно 
вкрапливая в серую крестьянскую массу пролетарские элементы возможно и 
необходимо заставить самих беспартийных крестьян столкнуться друг с 
другом, богачей с бедняками, бедняков и середняков с богатыми … и таким 
путем поставить класс против класса, организовать на почве классовой 
борьбы против кулаков всю остальную деревню. Когда это будет 
достигнуто, все остальное будет не страшно. Никакой натиск, никакой 
нажим, никакое отношение свысока к середняку и бедняку не допустимы, 
как недопустимо издевательство, насмешка, глумление над религиозными и 
прочими мелкобуржуазными пережитками и предрассудками». 

Наприкінці інструкції прямо наголошувалося, що заради досягнення 
головної мети, а саме – об’єднання України та Росії «временно возможно 
идти на уступки в вопросах второстепенных – национальном, религиозном, 
терпеливо, осторожно, умело подходя к уничтожению этих пережитков»2. 

Навесні 1919 р., коли розгорнувся масовий антибільшовицький рух, 
КП(б)У змушена була, причому за прямої директиви ЦК РКП(б), піти на 
поступки й співробітництво з іншими партіями, які перейшли на радянську 
платформу. Представники цих партій були включені до ВУЦВК, 
Раднаркому, перебували в складі рад та їхніх виконкомів тощо. Під тиском 
обставин більшовики зробили вигляд, що змінили свою позицію та 
врахували зауваження боротьбистів щодо національного, земельного та 
продовольчого питання. 29 листопада 1919 р. ЦК РКП(б) прийняв 
резолюцію про радянську владу в Україні, пізніше схвалену Восьмою 
Всеросійською партійною конференцією, яка працювала протягом 2-4 
грудня 1919 р. Засуджуючи помилки, допущені в Україні в 1919 р., 
більшовики передбачали внести зміни в національну і земельну політику. 

                                           
1 Цит. за: Шаповал Ю.І. Людина і система (Штрихи до портрету тоталітарної доби в 

Україні). – К., 1994. – С. 21, 23. 
2 ЦДАГО України, оп. 20, спр. 8, арк. 35-45. 
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Саме тому 17 грудня 1919 р. була підписана «Угода про міжпартійну 
співпрацю КП(б)У з УКП (боротьбистів).  

Як бачимо, погляди В. Еллана-Блакитного протягом 1919 р. зазнали 
значної еволюції, що, врешті-решт, привело його до вступу у КП(б)У та 
розпуску партії боротьбистів у березні 1920 р. 

Така еволюція поглядів В. Еллана-Блакитного була зумовлена як 
розумінням того факту, що Україна майже не мала шансів самостійно 
захистити свою незалежність, так і співпрацею з більшовицькими лідерами, 
на кшталт Х.Г. Раковського і В.П. Затонського. Також значною мірою 
вплинула на зміну його світогляду подорож В. Еллан-Блакитного у 1919 р. 
до Москви, тривалі розмови з В. Леніним і відомими діячами Комінтерну.  

В. Еллан-Блакитний розумів, що реальної альтернативи, крім радянської 
влади, в Україні вже не існувало. Він намагався, співпрацюючи з 
більшовиками, забезпечити захист національних інтересів України  

В. Еллан-Блакитний, як і деякі інші члени партії-боротьбистів, згодом 
ввійшов до складу політичної еліти КП(б)У. Але якщо він прагнув до 
подальшого розвитку української державності, то центр вимагав чіткого 
слідування своїм вказівкам та прямого підпорядкування матеріальних, 
економічних та інтелектуальних ресурсів України.  

Не маючи реальних важелів впливу на державну політику, боротьбисти 
та В. Еллан-Блакитний не змогли реалізувати свою модель національно-
державного будівництва в Україні, програвши в боротьбі за владу 
більшовикам. 
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Каріх І.В. (Харків) 
 

ПРИНЦИПИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ  
В УКРАЇНІ 

 
У статті з’ясовуються основні принципи трансформації сучасної 

освіти в Україні. Визначаються структура і зміст гуманітарної освіти. 
 
У процесі формування українського соціуму сучасного європейського 

типу особливе місце мають займати постулати системи освіти, зокрема в 
сфері гуманітарної освіти визначальне значення мають наступні чинники:  

На цю проблему особливу увагу звернув ІІ Міжнародний конгрес 
„Українська освіта в Україні й у світовому часопросторі”, який відбувся 25-
27 жовтня 2007 р. Конгрес зокрема визнав, що: інтегративною основою всієї 
системи освіти має бути ідея: українській суверенній державі необхідна 
ідентична національно-державницька основа виховання і навчання. Отже, по 
суті справи, маємо заклик покласти в основу системи освіти, зокрема 
гуманітарної, національну ідею, але головна проблема полягає в тому, що 
необхідно визначити, що таке „ідентична” ідея або національно-
державницька основа, адже зрозуміло, що різні дослідники, різні педагоги і 
політики вкладають у це поняття інколи досить специфічний зміст, 
починаючи від того, що це має бути орієнтація на загальнолюдські цінності 
та універсальні принципи моралі, з одного боку, а з другого, що це має бути 
орієнтація виключно на цінності українського етносу, на поставлення осердя 
політико-державницьких процесів в Україні, саме перетворення 
українського етносу в державницький етнос. В обох випадках ми маємо 
перегини: в одному випадку в бік нехтування національними цінностями і 
переорієнтацією на певні абстрактні загальносвітові орієнтири, а з іншого 
боку, – вільно чи мимовільно ми починаємо відсікати неукраїнські цінності, 
нехтуючи надбаннями тих етносів, які мешкають в Україні протягом 
декількох поколінь, а то і багатьох століть, і водночас цінностями 
європейської культури, європейської цивілізації, котра спирається 
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насамперед на християнські ідеї, ідеали, на ті моральні цінності, до творення 
яких прилучалась і прилучається Україна, як питома європейська держава. 

Тим більш прикрою є та обставина, на що звертає увагу академік 
П.П. Кононенко, що „тим часом маємо сповзання на рейки старої імперсько-
антиукраїнської системи. А звідси – наслідки: 

1) Українська освіта знаходиться у стані системної кризи;  
2) Українська освіта потребує глибокої всебічної реформи; 
3) Одна з причин – те, що освіта в суверенній Україні мала розвиватися 

на засадах: а) об’єктивно-наукових, зокрема на принципах історизму та 
джерелознавства; б) національно-державницьких; в) гуманістично-
патріотичних. Вона ж зупинилась на моделях старого суспільства з його 
орієнтацією на ідеологічний та класово-партійний, імперський т.зв. 
інтернаціоналізм з його нігілістичним ставленням до комуністичних 
пріоритетів людини, до національних інтересів і пріоритетів кожного 
народу. Нині до цього додався ще й фетиш інтерглобалізму”1. 

Отже, уже ці риси, нехай можливо і з перебільшенням, констатують, що 
певні тенденції в розвитку української освіти, особливо гуманітарної, 
постають реальними загрозами не лише гуманітарній безпеці України, а й її 
національній безпеці загалом, оскільки аж ніяк не сприяють консолідації 
суспільства, вихованню почуття патріотизму, вихованню почуття відданості 
рідному народу і власній державі, розвитку традиційної української моралі з 
її ідеалами сім’ї, батька-матері, рідної хати, сакральних священних квітів, 
священних сакральних птахів, як і рослини, птахи, тварини для інших 
народів постають просто як елементи природного довкілля, а для України 
вони набувають вищого, а інколи навіть містичного звучання, як-то 
чорнобривці, ластівки, бджоли, вовчики-братики, лисички-сестрички тощо, 
тобто мова йде про те, що дійсно ця проблема, проблема принципів сучасної 
гуманітарної освіти потребує поглибленого аналізу та визначення шляхів її 
вдосконалення, можливо, навіть реформування. 

Зрозуміло, що подібні процеси мають відбуватися комплексно, як у 
річищі реформування змісту освіти та предметної її даності в сфері 
організаційній, з точки зору організації самої системи освіти й управління 
нею у сфері політичній, тобто прийнятті принципових рішень і ухвал на 
вершині всіх гілок української влади і, звичайно ж, у сфері законодавчій 
(тобто створенні відповідних правових умов), яка б оптимізувала систему 
освіти, яка б робила її дійсно національно-державною в широкому розумінні, 
не етнічно-державною, а національною, у контексті української, тобто для 
всіх громадян України, незалежно від їхнього етнічного походження, 
віросповідання, професії, економічного статку тощо. 

У цьому контексті, звичайно, не можна погодитися з тією моделлю 
гуманітарної освіти, яку викладає Д. Чернілевський, доктор технічних наук, 
професор Вінницького соціально-економічного інституту Університету 
„Україна”, звертаючи увагу на те, що в основі цього напряму освіти має 

                                           
1 Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство. – 2007. – 

№ 4. – С. 39. 
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лежати духовність, моральні категорії – совість, сором, феномен культури, 
любов, доброчесність, відданість, соборність, милосердя тощо. Він робить 
абсолютно нелогічний висновок: „хоча кожен народ і має свій ідеал, проте 
він несе на собі відбиток загальнолюдського ідеалу, відображення всього 
кращого, що створене іншими народами в галузі виховання з урахуванням 
ідей і досвіду світової практики. Адже всі народи цінують розум, здоров’я, 
працьовитість, любов до Батьківщини, чесність, хоробрість, великодушність, 
доброту, скромність та ін. В особистісному ідеалі всіх народів головне – не 
національна приналежність, а загальнолюдські цінності [підкреслено 
Д. Чернілевським]”1. Тут істину практично поставлено з ніг на голову, 
звичайно, етнічні цінності мають певні аналоги опертя, але саме тому вони є 
етнічними і визначають сутність даної спільноти людей, що вони відмінні 
від інших аналогічних за типологією цінностей, включаючи як за формою, 
так і за змістом. Зовсім не є переконливим твердження, що всім народам 
притаманні здоров’я, працьовитість, розум, скромність, доброта. Історія знає 
аж занадто багато прикладів, коли багато етносів, подібні та їм схожі 
поняття просто-напросто ігнорували й будували свій лад на пригніченні 
інших етносів, на грабунках, на знущанні, на насильстві, на відбиранні 
майна і багато-багато іншого. Такий підхід зовсім не сприяє тому, щоб 
глобалізація об’єднувала людей, скоріше навпаки, така глобалізація нівелює 
специфіку різних етносів, специфіку різних культур і призводить до чогось 
аморфного, могемного, „без роду, без племені”. Такий підхід, на жаль, 
поширений і це той випадок, коли за політичними гаслами сучасності 
намагаються приховати намір відчуження певного етносу й носіїв, 
представників певного етносу та представників цього етносу, власних 
специфічних національних цінностей. 

Тут важко не погодитися з висновками В.П. Андрущенка, що 
„глобалізація – явище суперечливе. З одного боку, воно створює можливості 
й переваги для суспільного прогресу, з іншого – розподіляє далеко 
нерівномірно як між народами і державами, так і між представниками тих чи 
інших соціальних груп. Останнє призвело до посилення нерівності, як в 
національному вимірі, так і між країнами та світовими регіонами...” і далі 
„відповідаючи на виклики глобалізації, ми маємо сформулювати 
професіонала, який би одночасно був патріотом своєї Батьківщини, 
висококультурною людиною й засвоїв весь спектр гуманітарної культури”2.  

Принципи гуманітарної освіти насамперед витікають із тих засад, на яких 
формується освіта загалом, а саме: яке місце вона має займати в суспільстві 
як система певних соціальних інституцій з усіма необхідними атрибутами, 
подібно до того, як система, як соціальна інституція постає наука, культура, 
промисловість, сільське господарство тощо. 

Освіта насамперед виконує функцію накопичення попереднього досвіду 
людства і відтворення його від покоління до покоління. Тим досягається 

                                           
1 Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізації // Українознавство. – 2007. – 

№ 4. – С. 178. 
2 Див.: Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю. – К: Знання України, 

2005. – С. 418, 425. 
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головна мета освіти – перетворення кумулятивної сукупності знань від 
сукупного людського знання, загальнолюдського, до знань конкретного 
індивідууму. Оскільки система освіти дає змогу відтворювати наукові 
здобутки, практичні прийоми, технології не лише в місці їх виникнення чи 
від автора самого винаходу, а через поширення на спільноту, яка бажає 
отримати нові знання в будь-якій країні світу, будь-якої національності 
тощо, тим самим освіта робить загальнолюдське набуття особистісним 
набуттям, а особистісні здобутки, особливо в сфері науки і технологій через 
систему поширення знань і через систему акумуляції знань робить 
загальнолюдським набуттям. 

Освіта унормовує нагромаджене знання з точки зору насамперед двох 
критеріїв, з одного боку, його достовірності, а з іншого боку, – його цінності 
насамперед світоглядної. Достовірність потрібна насамперед для наукового 
знання, тобто – це об’єктивне знання про світ, яке вже доведене, тобто стало 
своєрідною нормою і таким чином набуте знання може бути використане у 
тій чи іншій сфері діяльності і після набуття певної освіти, якщо 
дотримуватися певної системи використання такого знання у вигляді 
експерименту, у вигляді виробництва, у вигляді технологій, у вигляді 
освітніх методів та підходів. Унормовано світоглядно-ціннісний вимір, 
важливий насамперед для духовних конструкцій типу релігії, моралі, 
національного світогляду, менталітету тощо. Зрозуміло, що це не є суто 
наукове знання, це є індивідуальний та етнічно набутий спадок, який має 
цінність саме для носіїв цієї релігії, світогляду, носіїв цієї мови, культури, 
цих традицій. І зрозуміло, що освіта в католицьких університетах 
відрізняється від освіти в православних академіях, освіта в Метрисе 
відрізняється від освіти в Пагодах, відтворення моральних цінностей має 
один смисл і завдання, наприклад, у мусульманських країнах і дещо інший у 
країнах з потенсальськими цінностями тощо. Але головне у цій особливості 
освіти, що мова йде про унормоване знання як з погляду наукових здобутків, 
так і з погляду певних світоглядних цінностей. І в тому, і в іншому випадку 
знання мають конкретного носія, конкретного споживача та конкретні 
засоби й методи передачі такого знання, таких норм. 

В умовах глобалізації освіта звертає увагу на пріоритетні напрями 
духовно-практичної, теоретико-пізнавальної та предметно-перетворюючої 
діяльності людства. Духовно-практичні або світоглядні знання покликані 
дати можливість носіям одних культур порозумітися з носіями інших 
культур, у кращому разі не переходячи від однієї системи цінностей до 
іншої, набути бажання бути толерантним щодо іншої культури та іншої 
системи цінностей, адже саме протистояння різних світоглядних систем 
нерідко виступають основною причиною для багатьох релігійних та 
етнічних конфліктів і воєн у сучасному світі, для терористичних актів, для 
расової та ідейної зверхності представників одних світоглядних систем над 
іншими до відвертих терористичних актів, як антипод таких цінностей – це 
намагання носіїв певної системи цінностей самоізолюватися, тобто 
відгородитися від інших ціннісних систем. Як засвідчує історія, такий підхід 
безперспективний, оскільки викидає на узбіччя цивілізаційного процесу 
таких самоізолятів, як релігійні чи кастові самоізоляти, чи т.зв., острівні 
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ізоляти, які постають в силу певних природних умов – гірське розмежування 
чи водне, що утруднює контакти певної спільноти з усім іншим світом. 
Теоретико-пізнавальні ідеали орієнтують суб’єкт освітнього процесу на 
сприйняття саме наукового знання, знання, яке можна експериментально 
підтвердити, знання, яке можна використати з певною позитивною 
евристикою, знання у тих сферах пізнання, заглиблення в які не пов’язані із 
загрозами для самого існування людства, загрозами для людської цивілізації, 
як це бувало не раз і не два в минулому (атомна енергетика, біологічна 
зброя, хімічна зброя – це все створювалося на основі певних знаннєвих 
набутків, з тим, щоб потім їх поставити на мілітарну основу, фактично проти 
людини). Предметно-перетворююча діяльність людства або практика 
орієнтує на високі економічні технології, на енергозберігаючі технології, на 
безвідходні технології, на нанотехнології, що особливо і стало предметом на 
початку ХХІ ст., на використання нових матеріалів насамперед, які 
створюються на кременевій основі тощо, на інформаційні технології і 
відповідні засоби зв’язку та комунікативні можливості тощо, все це 
знаходить своєрідне відображення у предметній структурі середньої школи й 
особливо в структурі підготовки спеціалістів та бакалаврів у структурі вищої 
освіти, яка вже орієнтована на обслуговування не потреб індустріального та 
постіндустріального суспільства, тобто суспільства з екстенсивною 
економікою, а суспільства інформаційного типу з орієнтацією на інтенсивні 
виробничі технології. На жаль, у цьому відношенні, як і в плані набуття 
демократії та створення відповідної політичної системи суспільства, Україна 
знаходиться також у перехідному стані від стадії екстенсивної 
індустріальної епохи до епохи інформаційної або те, що називав Адвін 
Тохлер – суспільства третьої цивілізаційної хвилі.  

Процес передачі знань від одного покоління до іншого демонструє 
неперервність розвитку людського духу, спадкоємність набутого досвіду в 
сфері практики, духовності, культури пізнання. Водночас існує процес 
передачі знань не тільки в часі, а й у просторі, приблизно у синхронному 
варіанті часу, особливо це прикметно у ХХ ст. і тепер у ХХІ ст., коли за 
допомогою світової павутини, взагалі сучасних інформаційних технологій 
будь-яке знання, яке введене в систему інформаційних технологій і будь-яка 
людина, яка має доступ до цих інформаційних систем, може отримати будь-
які знання практично з любої точки планети. У цьому є величезна перевага, 
але в цьому, здається, численні загрози для існування людини загалом і 
конкретного індивіда загалом. Переваги насамперед криються в тому, що 
людство відчуває себе цілісним суб’єктом як історичного процесу, так і 
сучасної цивілізації, тобто в світовому часопросторі. Негативні наслідки 
пов’язані з орієнтацією не лише на унормоване знання, як ми вже зазначали, 
або наукове – достовірне, або ціннісне – суб’єктивно-культурне, але й на 
будь-яке знання, яке можуть помістити в світову павутину будь-хто, тут і 
порнографія, і паразнання, і жахливі приклади насильства, розбою, і 
аморальні деструктивні речі. Це, звичайно, вже пов’язане не з тим, що 
людина отримує позитивні здобутки як наукові, так і світоглядні, але може 
опинитися під впливом здобутків відверто негативних, метонаукових, 
антигуманних, антисвітоглядних. Очевидно, це та проблема, яка існує і на 
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глобальному рівні, і яка вже потребує, а в подальшому ще більше буде 
потребувати доступу до нагромадженого знання і паразнання, як вберегти, 
особливо молоду людину від негативного впливу бурхливого 
інформаційного потоку, але це окрема проблема і її, звичайно, пробують 
нині розв’язати. 

Сфера освіти також передбачає формування в структурі суспільства 
особливої професійної страти людей, функція яких полягає у відтворенні 
знань і передачі їх іншим суб’єктам навчання. В цьому контексті вони 
істотно впливають на збереження ідентичності соціуму і наданні йому 
стимулів для подальшого розвитку, тобто опори на власні інтелектуальні та 
духовні традиції та запозичення позитивного досвіду і новітніх 
інтелектуальних здобутків з-поза меж власного суспільства. Така соціальна 
страта – це педагоги, освітяни всіх рівнів, починаючи від найперших кроків 
дитини вдома, у сім’ї, у дитячому садку, через середню освіту, через освіту 
вищу і далі через постійну освіту й самоосвіту, включаючи для осіб, які 
мають найбільші і наукові, і світські, і духовні регалії, але які розуміють, що 
процес освіти – це процес, який має тривати від першого й до останнього 
дня людини. В означених вимірах освіти, її значення в розбудові сучасного 
українського суспільства визначається наступними обставинами, освіта 
насамперед має бути гуманітарною і гуманізованою. Гуманітарна освіта 
спрямована переважно на відтворення процесів освіти духовних цінностей зі 
сфери науки, культури, пізнання, соціальних цінностей тощо. Інакше 
кажучи, в структурі освіти має бути цілий блок системних дисциплін, котрі 
розкривають сутність сфер діяльності, пов’язаних з осмисленням суті 
людини та місця її в світі, ставленням людини до світу і людини до людини 
– це найвищий зміст гуманітарної освіти. Але водночас гуманітаризація 
освіти передбачає, що людиновимірною має бути будь-яка сфера освіти, 
будь-який напрям освіти, починаючи від технологічних, фізико-
математичних, природничих, так і економічних, інформаційних та інших 
напрямків. Тобто процес освіти має бути спрямований не на створення 
антилюдських, антигуманних знань і відповідних орієнтацій, на створення 
тих чи інших засобів, котрі утруднюють життя людини, котрі спрямовані 
навколо неї, а ті, які орієнтують на високе сприйняття людини, як не лише 
суб’єкта пізнання і суб’єкта освіти, але як смисл людської діяльності взагалі. 
Тут важко щось додати, оскільки, крім уже згаданих екстенсивних засобів 
виробництва та екстенсивної сільськогосподарської діяльності, практично 
всі значущі відкриття спочатку проходили апробацію у сфері засобів 
знищення людини, починаючи від дистантних засобів пересування, типу 
лука і стріл, порох, інші рушії і закінчуючи нашими днями, коли на 
озброєнні вже з’явилися такі види знищення, котрі за своєю потужністю 
перевершують навіть термоядерні сили, мова йде, зокрема, про 
використання природних процесів для т. зв. вакуумних бомб, ініціювання 
землетрусів, ініціювання різких кліматичних змін для досягнення 
антигуманних цілей. І, нарешті, гуманізація і гуманітаризація освіти, повинні 
утверджувати активну життєву позицію суб’єкта освіти, як такого, який не 
тільки сприймає певні людські наукові здобутки і світоглядні цінності, а й 
пропускає їх через власну свідомість і дає внутрішню оцінку і самооцінку 
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потенцій цих здобутків, набутків і морального права використовувати їх не з 
гуманітарною метою. 

Тому нагальною постає потреба зміни загальної парадигми освіти в 
напрямі її людиновимірності, деідеологізації та об’єктивності. Не секрет, що 
ще в багатьох випадках не різко роблять опору на концепції, доктрини, 
підходи, які не витримали випробування часом, які є відверто 
заідеологізованими, які є відверто ненауковими, але які заангажовані на 
певний ідеологічний вплив на суб’єкт освіти, на певну структуру його 
переконань, стандартів життя, поведінки. Це особливо стосується залишків 
т.зв. концепцій тоталітарних суспільств, а їх ХХ ст. знає чимало, і те, що 
низка підручників сучасного типу несе на собі відверті сліди цих 
ідеологічних стандартів. Так само несприйнятливі є ті самі освітні напрями, 
які спираються на відверто однобічну інтерпретацію тих чи інших 
історичних процесів, на відверту фальсифікацію в напрямі расизму, 
людиноненависті, антисемітизму тощо. Це те, що суперечить меті 
гуманітарної освіти. Варто також нагадати, що Конституція України 
однозначно стверджує, що жодна з ідеологій не може бути визнана єдино 
правильною, що суспільство, при загальній орієнтації на ідею, яка прийнятна 
для всіх громадян, не тільки повинна, а й має допускати співставлення, 
конкуренцію, змагання різних ідеологій з тим, щоб виявити, котра з них 
найбільш людиновідповідна, людиномістка й людиновимірна. 

Очевидно також, що нові парадигмальні підходи вимагають 
реформування змісту та методів програмних курсів середньої та вищої 
освіти, саме в контексті орієнтації на сучасний стиль мислення, на 
відтворення і творення загальнонаціональної та локальних ідентичностей 
українського суспільства, на поглиблення змісту програмних курсів освіти, а 
також про перегляд самої предметної структури освіти, адже не випадково, 
що нині нерідко готуються фахівці за застарілими переліками 
спеціальностей, тобто за тими спеціальностями, від яких сучасне 
промислове, технологічне і сільськогосподарське виробництво або повністю 
відмовилось, або відмовляється, а структура відповідних фахівців триває. 
Інакше кажучи, предметна орієнтація і перелік спеціальностей має 
орієнтуватися як на вимоги сучасного інформаційного суспільства, так і на 
вимоги того суспільства, яке буде поставати з інформаційного суспільства і 
яке буде трансформуватися в гуманістично-трансформаційне суспільство, 
тобто з орієнтиром на майбутні процеси, які визначаються ідеалами сталого 
розвитку цивілізації загалом, на ідеях взаєморозуміння і 
взаємотолерантності різних культур і спільнот всередині людської 
цивілізації на тому, щоб людська діяльність ніяким чином не призводила до 
подальшої руйнації довкілля навколишнього природного середовища, 
оскільки цим самим порушується основне право людини, а саме – право на 
сприятливе для людського життя, здоров’я і достатку довкілля як природне, 
так і соціальне. 

Безперечно, освітній процес має бути орієнтований як на національні 
інтереси України, так і на забезпечення основних прав людини і 
громадянина, як зазначає Ю. Понур: „національні інтереси українського 
народу – це фундаментальні матеріальні, інтелектуальні, духовні та інші 
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життєво важливі цінності українського народу як носія суверенітету і 
єдиного джерела влади в Україні, інтегральний вираз співпадаючих 
особистих, етнічних, суспільних та загальнолюдських цінностей та інтересів, 
універсальна форма прояву і визначальний чинник самопізнання, 
самотворення й самореалізації людської сутності...”1 Водночас основні права 
людини, згідно з відомою Декларацією Прав людини, – це насамперед право 
на життя, право на освіту, на охорону здоров’я, право на свободу совісті, 
волевиявлення тощо. Тобто в обох випадках, коли мова йде про національні 
інтереси й основні права людини, мова йде якраз про гуманітарні цінності й 
про цінності національно державні. В цьому контексті гуманізація, 
гуманітаризація освіти і мають стати тим засобом, який утверджує в 
суспільстві відповідні духовні, політичні, світоглядні та інші цінності, і 
пов’язані з втіленням у життя цих двох начал – начал української держави й 
інтересів, і начал громадянина України, також його інтересів як людини, і як 
громадянина. 

З цього випливає, що зміст освіти має бути просякнутий патріотичними 
та демократичними цінностями. У першому випадку – це відданість 
загальнонаціональним цінностям, в іншому – це намагання утвердити в 
українському суспільстві демократичні підходи до його організації, з 
проблемами розбудови громадянського суспільства, демократичними 
виборами, захисту прав і свобод людини тощо. Тобто саме з тими 
процесами, які інтенсивно реалізовуються в Україні за всі роки її 
незалежності, особливо в роки ХХІ ст. 

На жаль, не все в ці роки було зроблено належною мірою і в напрямі, 
який найповніше відповідав захисту національних інтересів України і 
захисту прав та свобод її громадян. Як тут не згадати тезу, якою попереджав 
своїх сучасників, і фактично нас з вами, видатний український педагог 
Григорій Ващенко. У свої праці „Проект системи освіти в самостійній 
Україні”, яка вперше вийшла в Мюнхені 1957 р., підсумковим висновком 
була думка про те, що мають робити українці після здобуття незалежності, 
зокрема в сфері „розбудови національної культури після перемоги над 
недругами українського народу. Може статися так, що вороги будуть 
переможені – зазначав Григорій Ващенко, – а коли прийде справа до 
мирного будівництва на Україні, наш нарід виявить повну непідготованість і 
це кінець кінцем може призвести до того, що нами знову опанують якісь 
спритні чужинці”2. Цей пророчий висновок певною мірою стверджується, 
коли ми глянемо і на політичні рухи всередині України, на політичні 
об’єднання, які нерідко орієнтуються зовсім не на інтереси України, на ті 
інформаційні, культурні, політичні впливи, яких Україна зазнає практично з 
усіх боків, які намагаються нав’язати їй свої цінності, свої переконання, свої 
стандарти і способи життя, з елементами втрати моральних чеснот, з 
елементами насилля, з елементами манкуртизму тощо. В цьому контексті 

                                           
1 Понур Ю. Українознавче визначення та конкретизація змісту категорії „національні 

інтереси українського народу” // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 135. 
2 Ващенко Г. Твори. – К.: „Школяр” – „Фада” ЛТД, 2000. – Т. 4: Праці з педагогіки та 

психології. – С. 68. 
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зрозуміло, що не розбудова адекватної системи освіти, і насамперед 
гуманітарної освіти, стала своєрідним „сприятливим” чинником для того, 
щоб подібні впливи могли прижитися на українському ґрунті й прорости тут 
бур’яном та чортополохом, який постійно засмічує наше українське поле. 

Яким же чином нормативно-правове забезпечення гуманітарної освіти в 
Україні відповідає загальним, вищенаведеним принципам реалізації 
гуманітарної освіти. Розглянемо це відповідно до вікової структуризації 
освітнього процесу і розпочнемо насамперед з дошкільної освіти в Україні. 

Стратегія дошкільної освіти в Україні спрямована на розвиток  
оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, профілів 
та форм власності, відповідно до освітніх та національно-культурних потреб 
населення, яка забезпечить якісну дошкільну освіту з відповідними 
фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами. 
Здійснюється це через мережу дошкільних навчальних закладів, через 
наукові та методичні установи й органи управління освітою, а також, власне, 
через сім’ю.  

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 13 липня 2000 року 
№ 1879-ІІІ „Про проект закону України про дошкільну освіту та виховання”, 
схваленому у першому читанні, формування дошкільних навчальних 
закладів здійснюється на таких принципах: 

доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються 
системою дошкільної освіти; 

рівність умов та реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, 
різнобічного розвитку кожної дитини; 

єдність розвитку виховання, навчання та оздоровлення дітей; 
єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу; 
наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною 

освітою;  
світський характер дошкільної освіти; 
особисто орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; 
демократизація та гуманізація педагогічного процесу. 
Надзвичайно важливим є наголос на тому, що в даному Законі освітня 

стратегія спрямована на виховання у дітей любові до України, шанобливого 
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та 
рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей 
інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. 

Даний варіант стратегії дошкільного виховання вже ближчою мірою 
наближений до тих ідеалів виховання, які обґрунтовував у свій час Григорій 
Ващенко. Зокрема, вчений вважав, що на цьому етапі має бути головним 
завданням виховання патріотизму, яке має починатися з першого року 
розв’язання життя дитини і проходити стадії від стихійного патріотизму до 
патріотизму свідомого. Стихійний патріотизм формується самою сімейною 
атмосферою – словом і піснею матері, ставленням батьків до дітей і до 
інших людей, пошанування вічних цінностей тощо. Як зазначає вчений, 
„український патріотизм мусить бути здоровим, побудованим на засадах 
християнської моралі і позбавленим будь-якого шовінізму; навпаки, у нашої 
молоді треба всіма засобами виховувати пошану до інших не ворожих нам 
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народів, здібність діяти спільно й організовано в інтересах своєї та інших 
дружніх націй”1. Особливу увагу педагог звертає на такі чинники в 
дошкільній освіті і вихованні насамперед – це мова і, особливо пісня й казка, 
поряд це стає смисловою основою для формування у дитини свідомої любові 
до України. Поряд з казкою, оповіданням і піснею, як чинниками виховання 
дитини, стоїть гра „пісня і гра мають свій повний сенс і могутній вплив на 
психіку дитини переважно тоді, коли дитина живе не ізольована, а в 
товаристві інших дітей. Крім того, товариство й само по собі є дуже 
важливим чинником у вихованні в дітей любові до Батьківщини”2. Тим 
самим Григорій Ващенко наголошує на абсолютну потрібність постійно 
відчувати оточення близьких людей, тобто товаришів, які складають певне 
товариство, воно може бути і корисним, і шкідливим. Тому, з одного боку, 
не можна занадто обмежувати волю дітей, а з другого боку – необхідно 
доглядати за товариством і, зокрема, на які цінності воно орієнтується, тобто 
якого впливу зазнає та чи інша дитина. Тому, наголошує педагог, „для 
розвитку в дітей любові до своєї нації, треба прагнути до того, щоб між 
людьми не було сварок, щоб серед них завжди панував бадьорий і радісний 
настрій, щоб діти відчували радість товариського єднання”3. І загалом 
радість від переживання людського оточення, і радість від захоплення 
рідним краєм, стає для дитини, а в подальшому і дорослої людини чи не 
найсвітлішими хвилинами його життя. Григорій Ващенко це ілюструє на 
прикладі життя Тараса Шевченка і, зокрема, наголошує, що світлість 
вражень від рідної природи і від дитячого життя, і водночас контраст із 
жахливим життям самого поета та його народу в умовах царизму чи не було 
це основою великої любові Шевченка до своєї Батьківщини. 

Зрозуміло, що набагато структуризованішими та змістовно визначеними 
є виміри гуманітарної освіти в середній школі як базовій, так і повній. 
Звернемося до основних документів у цій сфері. 

Як відомо, мережа загальноосвітніх навчальних закладів включає такі 
типи: 

1) середня загальноосвітня школа (І, ІІ, ІІІ ступенів, або поєднує їх); 
спеціалізована школа (школа-інтернат); 

2) гімназія (ІІ-ІІІ ступенів); 
3) ліцей (ІІІ ступінь); 
4) колегіум (ІІІ ступінь); 
5) загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують 

соціальної допомоги; 
6) спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 
7) загальноосвітня санаторна школа-інтернат (І-ІІІ ступенів); 
8) школа соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих 

умов виховання; 

                                           
1 Ващенко Г. Твори. – К.: „Школяр” – „Фада” ЛТД, 2003. – Т. 5: Хвороби в галузі 

національної пам’яті. – С. 192. 
2 Там само. – С. 197. 
3 Там само. – С. 198. 
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9) вечірня (змінна) школа (ІІ-ІІІ ступенів). 
Згідно з Постановою Верховної Ради України від 23.07.1998 № 53-ХІV 

„Про проект Закону України про загальну середню освіту”, стратегія в цьому 
напрямі спрямована на максимальне охоплення загальною середньою 
освітою всіх громадян України шкільного віку, забезпеченням рівного 
доступу до загальної середньої освіти, наступності та безперервності якісної 
освіти, підтримку галузі відповідними фінансовими, матеріальними, 
людськими та організаційними ресурсами. Як бачимо, концептуальні риси 
середньої освіти практично не визначені, визначено лише державні гарантії 
щодо забезпечення відповідної категорії громадян освітою та організаційним 
і фінансовим її забезпеченням, підтримкою. Про сам же зміст середньої 
освіти набагато повніше уявлення дає „Державний стандарт базової повної 
середньої освіти”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
14 січня 2004 року № 24. Щодо гуманітарного змісту названого Державного 
стандарту можна показовими складниками визначити наступні елементи. 

Так, у такій освітній галузі як „мови і літератури”, передбачено, зокрема, 
у змістовному вимірі, освоїти знання про особливості національної 
культури, звичаї, традиції, свята; визначних діячів; суспільно-політичні 
події; державну символіку; побут населення міст, сіл; культурні й 
архітектурні пам’ятки, музеї, театри тощо. Найбільш відомі фольклорні 
твори рідного народу – лексеми, фразеологізми, афоризми, як відображення 
народного досвіду, особливості національного характеру, їх етнокультурний 
колорит. Аналогічно при вивченні іноземних мов, як спеціальності, у цій же 
освітній галузі передбачено засвоїти відомості аналогічного типу, але щодо 
тієї країни, мова якої вивчається. Стосовно літературної лінії, то 
передбачено освоїти сутність літератури, як складника культури народу, її 
вплив на формування національної самосвідомості та її місце у світовій 
культурі, розкрити зв’язок літератури з іншими видами мистецтв, а також 
відтворення в літературі історії країни, народних традицій, звичаїв, обрядів, 
духовного пошуку інтелігенції в різні часи тощо. У старшій школі 
передбачено розкрити найважливіші світоглядні, етичні, естетичні та інші 
поняття, ідеї, відомості, пов’язані з національною та світовою культурою, 
відображення в мові особливостей бачення світу, способу життя та 
мислення, особливостей культури, характерних для певного народу. Наголос 
робиться також на усвідомлення системи світоглядних, культурознавчих, 
естетичних, етичних, історичних відомостей й відображених у мові, що 
вивчається. 

В освітній галузі „суспільствознавство” основним завданням є підготовка 
учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації його 
особистості в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу 
знань, формування відповідних компетенцій, формування національних та 
загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших 
народів, правової свідомості тощо. В цій сфері привертає увагу, зокрема, 
такий змістовний блок, як становлення націй і українське національне 
відродження, рідний край в епоху індустріальної цивілізації, цінності, 
толерантність, мораль, людина і культура, багатоманітність культури, 
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культурна спільність людей. Згадано також такий змістовний підрозділ як 
основи приватного права України. 

Підсумовуючи національно-державницький зміст інваріантної складової 
базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів 
можна констатувати, що він представлений абсолютно недостатньо і то лише в 
таких освітніх галузях як „мови і літератури” та „суспільствознавство”. У всіх 
інших базових розділах, як то „естетична культура”, „математика”, 
„природознавство”, „технології”, „здоров’я і фізична культура” відповідні 
складові українознавчого ґатунку практично не представлені. Це зайвий раз 
засвідчує, яка складна і трудомістка робота вимагає зусиль педагогів, науковців, 
освітян і управлінців у сфері освіти по трансформації змісту освіти в базовій і 
повній середній школі у напрямі відповідності її тим фундаментальним 
завданням, які були окреслені вище, а саме – захист національних інтересів 
України та захист основних прав людини. 

Певні позитивні зрушення спостерігаються „У державному стандарті 
початкової загальної освіти”, схваленій Постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2000 року № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних 
закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”. Насамперед 
зміни торкаються структуризації самих освітніх галузей, які тепер виглядають 
наступним чином: „мови й літератури”, „математика”, „здоров’я і фізична 
культура”, „технології”, „людина і світ”, „мистецтво”. Як бачимо, з’явилося дві 
нові назви: „технології” і „людина і світ”, а також „мистецтво”, яке певною 
мірою розширило попередню складову „естетична культура”, але практично 
переважно ці сфери відображають попередні галузі, пов’язані з 
„природознавством” та „суспільствознавством” за змістом. Так, в освітній галузі 
„мови і літератури” представлена лінгвоукраїнознавча лінія, яка включає два 
змістовних концентри: 1) тематичні групи слів – назви предметів і реалій 
матеріальної та духовної культури українського народу; 2) усталені вирази – 
українські народні прислів’я, приказки, загадки, лічилки, скоромовки, потішки, 
пісні, казки, легенди тощо, як відображення народного досвіду українського 
характеру. Водночас приємно, що в такій освітній лінії, як „українська мова в 
школах, з навчанням мовами національних меншин” лінгвоукраїнознавча лінія 
представлена набагато ширше. Це і український мовленевий етикет, українські 
імена та прізвища, дитячі імена, українські клички тварин, українські 
національні іграшки та ігри, пісні, веснянки, заклички, лічилки, українські казки, 
приказки, прислів’я, українська хата, обереги, український національний одяг, 
звичаї та свята українського народу, визначні українські постаті та діячі 
культури України, символи Української держави – герб, прапор, гімн, Київ – 
столиця України. В зв’язку з цим виникає природне запитання, чому в 
україномовних школах українознавча лінія набагато менша, ніж у школах з 
навчанням мовами національних меншин? Невже українським дітям за 
походженням, які навчаються в україномовних школах, немає потреби знати про 
етикет, імена, символи, про іграшки і про українську хату тощо? Це 
сприймається неоднозначно також і тому, що в школах, де навчання 
відбувається мовами національних меншин, представлені і відповідні 
лінгвонародознавчі лінії, котрі торкаються відповідних аспектів життя, саме 
конкретної етнічної спільноти, яка живе в Україні і представники якої є 
громадянами України. 
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В освітній галузі „людина і світ” спираються на такий базовий принцип: 
„відповідність цінностей українського суспільства в особистісній формі їх 
існування, тому до галузі включені не лише елементи знань про навколишній 
світ і місце в ньому людини, і певні способи діяльності, але й досвід 
особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, 
зокрема, етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських”. Очевидно, що 
дана більш національно державно орієнтована, ніж згадана вище галузь 
„суспільствознавство”. Так, зокрема, в напрямі культури передбачається вивчити 
культурно-історичного середовища (пам’ятки писемності, національні герої, 
визначні діячі культури, пам’ятки архітектури і народного мистецтва тощо). В 
даній освітній галузі також окремий розділ „Наша Батьківщина – Україна” 
ставить за мету всебічно розкрити такі особливості нашої країни, як її 
розташування, різноманітність природи, господарська діяльність, населення 
України, охорона природного довкілля тощо. Особливо приємно, що до цього 
освітнього напряму включений також розділ „Рідний край”, зокрема, про його 
місце на карті України, про різноманітність природи рідного краю, про 
господарську діяльність населення свого краю, про охорону природного 
довкілля, тобто вивчення довколишнього світу не обмежується лише вивченням 
живої і неживої природи, загальних уявлень про всесвіт, а й завершується 
освоєнням знань про Україну, як велику Батьківщину, і про рідний край, як малу 
Батьківщину, як гніздо, як Батьківщину, де мешкає сім’я, рід, близька спільнота 
людей, тобто село, місто, поселення з усіма витікаючими звідси наслідками. Це 
питання вимагає особливого розгляду, оскільки існують дві парадигми, відносно 
того, яким чином освіта має бути національною і як вона має відповідати 
національним інтересам України. В повному контексті підходи до цієї проблеми 
виступають наступними. Зрозуміло, що в умовах існування певної держави, 
освіта має бути в контексті пріоритетів саме цієї національної держави. У 
Франції має бути французька освіта, в Англії – англійська, у Німеччині – 
німецька, у Полінезії – полінезійська. Це, до речі, блискуче в свій час 
обґрунтовував і довів великий педагог Костянтин Ушинський, який вів мову 
„про специфічно характеристичну систему виховання, але водночас освіта не 
має бути ізольованою від цінностей інших етносів і інших культур, інакше вона 
перестає бути творчою, креативною, такою, яка здатна до поділу власними 
цінностями з іншими культурами, і водночас до сприйняття цінностей інших 
культур. Тому особливої уваги вимагає національний аспект українського 
виховання, на що особливу увагу звертає Анатолій Погрібний. Він звертає увагу, 
що однією з важливих ознак людської натури є почуття національного, а тому 
національний зміст українського виховання має бути національним вихованням, 
що, у свою чергу, веде до встановлення громадянсько-патріотичної свідомості. 
Мова йде про такі етапи, як етнічне, національно-політичне і громадянсько-
патріотичне самоусвідомлення. Таким чином, виходимо до проблеми ідеалу 
виховання, інакше кажучи, до тієї мрії давніх філософів-утопістів, коли існує 
ідеальне суспільство, яке створюється ідеальними людьми і які створюють 
ідеальне суспільство. Ці та інші обставини спонукають зробити такий висновок: 
„найголовнішими природними правами людини є право на життя, на волю, на 
гідність. Всі інші, включаючи й право відстоювати свої права, вважаються 
похідними. Гарантом прав, свобод і обов’язків людини є Конституція правової 
держави. Права й обов’язки є зворотними сторонами одного й того ж механізму, 
правового регулювання стосунків між людьми і утвердження їх рівності: 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 208

спираючись на власну волю і керуючись власними правами, людина водночас 
визнає свої обов’язки, що випливають з прав інших людей”1. 

Даний висновок ґрунтується на загальних державотворчих і світоглядних 
позиціях, котрі були сформульовані нашими видатними педагогами ще на 
початку розбудови України. Так, академік П.П. Кононенко, розмислюючи над 
значенням Референдуму 1 грудня 1991 р., звернув увагу на наступні обставини, 
котрі мають безпосереднє відношення до проблем освіт: „тим самим, народ 
визначив необхідність нового етапу і в розвитку освіти: не комуністичної, 
національної, духовної, заснованої на здобутках вітчизняної та зарубіжної 
педагогіки, інтелектуальної і демократичної, конституційно гарантованої в її 
розвитку всіма засобами держави та суспільства. 

Фундаментом, методологічно-філософською основою, найважливішим 
засобом та джерелом формування характерів громадян, органічним компонентом 
усіх ланок та всіх форм системи освіти є національне виховання. 

Національне виховання є аналогом державного і передбачає врахування 
місцевих, певного роду регіональних, етнічно-культурних, мовних особливостей, 
але базується на принципі і пріоритеті єдності держави, народу, мови, 
матеріальної і духовної культури, а отже, на єдності принципів, змісту та форм 
системи освіти. Тому його мета – формувати гармонійно розвинені особистості, 
які спроможні органічно поєднувати свої права та інтереси з правами та 
інтересами середовища, нації, держави, орієнтуватися на найвищі 
загальнонародні, загальнолюдські права, духовні та культурно-естетичні 
цінності. 

Основою національного виховання є стверджені віками принципи 
національної педагогіки як народної (народна творчість), так і створений 
світочами вітчизняної науки, культури, літератури”2. 

Особливу увагу академік П.П. Кононенко звертає на те, що система освіти в 
Україні за змістом і формою має бути: 

1. Національною.  
Це означає, що основою і гарантом системи є Конституція України – 

основний державний закон. Усі ланки національної школи є ланками 
загальнодержавної системи освіти, діють в її інтересах, розвиваються на основі 
українознавства, як державної політики й філософії; обов’язковою для всіх має 
бути базовий зміст освіти; державна українська мова та історія і культура; слід 
використовувати поетичні традиції, мови і культури всіх національних меншин 
та специфіку регіонів. 

2. Гуманістичною.  
Змістом і головною метою виховання та навчання є гармонійно розвинена 

особистість. Досі тип і форма освіти визначалися пріоритетами і культом 
держави. Віднині мають має бути орієнтація на єдність народу, людини, 
держави, на процес виховання і пізнання світу, як на самопізнання і 
самореалізацію кожного індивіда, вибореним шляхом до щастя та здійснення 

                                           
1 Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання // Концептуальні 

засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 
1997. – С. 96. 

2 Кононенко П. Концепція національної системи освіти // Концептуальні засади 
демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – 
С. 23-24. 
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мети – своєї й загальнонародної)1. Визначити концентри – національний і 
гуманістичний фактично є визначальним для системи освіти будь-якої 
розвиненої країни, котра в основу виховання підростаючого покоління ставить 
саме дві головні вимоги. Перша вимога – це загальнодержавні інтереси, інакше 
кажучи цінності, пріоритети і смисли існування тієї чи іншої держави, а з іншого 
боку – людиновимірність, тобто ставлення людини до себе самої, ставлення 
людини до іншої людини і ставлення людини до суб’єктів соціальних груп, 
зокрема, до членів сім’ї – батька, матері; до членів родини – дідусь, бабуся, брат, 
сестра й інші родичі; до членів спільноти – дитячий садок, школа, двір; до членів 
певної географічної структури – село, містечко, поселення; до членів певної 
соціальної групи – робітники, селяни, службовці, юристи, управлінці тощо; до 
членів регіональних управлінь; до членів і до системи державних структур 
загалом.  

 
 
 

Січкаренко Г.Г. (Київ) 
 

СКЛАДНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 
ХРОНІКА ОДНОГО РОКУ 

 
На основі аналізу законодавчих актів, архівних джерел висвітлюються 

складності процесу реформування вищої освіти у середині 1990-х рр., 
поворот у ставленні державних органів управління до проблем вищої школи 
України. 

 
Друге десятиліття поспіль відбувається модернізація вищої освіти 

України, яка обумовлюється як потребами розвитку суспільства, так і 
структурними перетвореннями самої освіти, її суперечностями, які виникли 
на початку реформування після здобуття незалежності. Звернення до аналізу 
процесів того періоду допоможе глибше зрозуміти сучасні процеси й 
перспективи вищої школи.  

Серед насичених подіями дев’яностих років минулого століття, коли 
вища освіта знаходилася на перехідному етапі до ринкової економіки 
особливо виділяється 1995 рік – знаковий чи, навіть, поворотний у житті 
освіти. Саме тоді на державному рівні була надана офіційна оцінка стану 
вищої освіти, визнані конкретні напрями її модернізації, що визначило хід 
подій на кілька наступних років. Виходячи з аналізу законодавчих актів, 
документів архіву Міністерства освіти і науки України, в запропонованій 
статті акцентується увага на труднощах процесу реформування вищої 
школи у середині 1990-х рр. В узагальненому вигляді поставлена проблема 
має певне висвітлення у вітчизняній науковій літературі2. Однак, на наш 
                                           

1 Там само – С. 29. 
2 Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. – К.: Знання, 

2005. – 327 с.; Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення й культури в Україні. – 
К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – 416 с.; Огаренко В.М. Розвиток недержавної вищої школи в 
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погляд, більшості з них не вистачає критичного аналізу. Отже, виходячи з 
багатофакторності й складності процесів розбудови вищої освіти в Україні 
доцільним є поглиблення розробки даної тематики. 

Зі здобуття незалежності України реформування вищої освіти 
відбувалось на базі Закону „Про освіту” (червень 1991 р.), Державної 
програми „Освіта (Україна ХХІ століття)” (листопад 1993 р.), інших 
нормативно-правових актів. Однак соціально-економічна криза, різке 
скорочення фінансування вищої школи загальмували й спотворили ход 
освітніх реформ. І хоч у вищій освіті відбувалися суттєві перетворення 
(введення інституту приватної освіти, ступеневої системи підготовки 
фахівців, ліцензування й формування мережі вищих навчальних закладів, 
демократизація управління тощо), вона знаходилась у стані глибокої кризи. 
Бюджетного фінансування вистачало тільки на мізерні зарплати й стипендії. 
З вищої школи звільнялися висококваліфіковані фахівці, руйнувалися 
наукові школи, матеріально-технічна база, бракувало інформаційного, 
навчально-методичного забезпечення навчального процесу тощо. Звернення 
до керівництва держави не приносило результатів. Ставало питання 
припинення роботи навчальних установ. Відбувалися масові акції протесту 
освітян. Все це примусило, нарешті, державні органи управління 
повернутись обличчям до проблем освіти.  

Поворотною у цьому сенсі датою став 1995 рік. У лютому вперше були 
проведені парламентські слухання „Про стан освіти в України”, у липні 
виходить Постанова Президії Верховної Ради „Про хід виконання Постанови 
Верховної Ради України "Про рекомендації учасників парламентських 
слухань про стан освіти в Україні" від 17 лютого 1995 р.”. Побачили світ 
укази Президента „Про Основні напрями реформування вищої освіти в 
Україні” (вересень), „Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів 
освіти” (жовтень) тощо. Це говорило про визнання на державному рівні 
необхідності кардинальних змін в освітній галузі.  

Кількісні показники в галузі покращились, правда, головним чином, за 
рахунок розширення системи навчальних закладів недержавної форми 
власності, масового перетворення інститутів в університети й академії, 
збільшення аспірантур, докторантур, спеціалізованих рад, розвитку 
контрактної форми навчання студентів у державних ВНЗ. У 1995 р. в Україні 
діяло 14 класичних і 45 технічних університетів, 30 академій, 72 інститути 
ІІІ-ІV рівнів акредитації, що перебували у загальнодержавній власності. 
Державну ліцензію отримали більше 90 ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, 
заснованих на інших формах власності. У 134 ВНЗ та 197 науково-дослідних 
установах навчалося близько 14 тис. аспірантів. У докторантурі, яка 

                                                                                                 
Україні (кінець 80-х – 2001 рр.): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Запоріжжя, 2001. – 227 с.; 
Поляков М.В., Савчук В.С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. – К.: 
Генеза. 2004. – 416 с.; Сафонова Н.М. Реформування системи вищої освіти в Україні (90-ті рр. 
ХХ – початку ХХІ ст.): історичний аспект: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Луганськ, 2005. – 
214 с. та ін. 
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функціонувала у 55 ВНЗ та 56 науково-дослідних установах, навчалось 
майже 600 докторантів. Всього працювало 636 спеціалізованих вчених рад1. 

Разом з тим учасники парламентських слухань 17 лютого 1995 р. „Про 
стан освіти в України”2 констатували відсутність умов для виконання 
Державної національної програми "Освіта (Україна XXI століття)”, 
належного соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, 
наявність фактів порушення прав громадян на здобуття освіти, повільне 
оновлення змісту освіти, необхідність удосконалення мережі навчальних 
закладів різних форм власності, неналежний рівень кадрового забезпечення 
освіти і науки тощо. Було констатовано, що зменшення рівня фінансування 
галузей освіти і науки призвело освітянські заклади, значну частину 
студентства, педагогічних працівників і науковців до зубожіння. Під загрозу 
поставлено майбутнє України, її інтелектуальний, творчий, культурний 
потенціал. Як говорилось у документі, „освіта поступово втрачає свою роль 
одного з найпродуктивніших факторів розвитку суспільства, утвердження 
державності”. 

Учасники парламентських слухань рекомендували Кабміну до 1 березня 
1995 р. внести на розгляд Верховної Ради проект нової редакції Закону "Про 
освіту", здійснити розробку низки законопроектів у т.ч. "Про вищу освіту", 
розглянути питання про створення видавничого об'єднання "Підручник"; про 
визначення прав і взаємних зобов'язань випускників ВНЗ і замовників 
спеціалістів, які навчалися за держзамовленням, та гарантії їх 
працевлаштування; змінити порядок створення, реорганізації і ліквідації 
закладів освіти, передбачити, зокрема, що ВНЗ III, IV рівнів акредитації 
незалежно від форм власності створюються Кабінетом Міністрів, а також 
доручити відповідним міністерствам розробити та запровадити новий 
механізм фінансування освіти й науки, передбачивши елементи прямого, 
нецентралізованого фінансування закладів освіти; визначити перелік 
безкоштовних і платних освітніх послуг; впровадити дієвий механізм 
соціального захисту учасників навчально-виховного процесу тощо. Також 
рекомендувалось Міносвіти, АПН розробити вимоги до створення, апробації 
й оцінки якості нових підручників, запровадження в практику нових 
стандартів освіти; Міністерствам освіти, культури, у справах молоді і спорту 
спільно з НАН і АПН України розробити концепцію виховної роботи зі 
студентською молоддю; Держкомітету по телебаченню і радіомовленню 
вжити заходів по удосконаленню молодіжних радіо- й телепрограм і 
неприпустимості пропаганди насильства та порнографії.  

Кабінет Міністрів, органи виконавчої влади на місцях провели певну 
роботу по реалізації рекомендацій парламентських слухань. Значна увага 
приділялася створенню нормативно-законодавчих актів, забезпеченню 
стабільного фінансування галузі, питанням соціального захисту учасників 
навчального процесу. Було проведено зміни в структурі підготовки науково-

                                           
1 Указ Президента України від 12.09.1995 р. № 832/95 „Про Основні напрями реформування 

вищої освіти в Україні” // http://zakon.nau.ua/doc/?code=832/95. 
2 Парламентські слухання „Про стан освіти в України” 17.02.1995 р. // Відомості Верховної 

Ради. – 1995. – № 7. – С. 52. 
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педагогічних кадрів. Завершувалась робота по оновленню змісту освіти, 
впроваджувалися нові організаційні засади, форми, методи діяльності ВНЗ 
тощо. Міносвіти з залученням науковців НАН, АПН України, громадськості 
підготувало проект нової редакції Закону „Про освіту” й сподівалось, що з 
1995 р. він вступить у дію. Проте проект Закону „Про внесення змін і 
доповнень до Закону Української РСР „Про освіту” був внесений на розгляд 
парламенту не Кабміном (з подачі Міносвіти), а Президентом України та був 
прийнятий 23 березня 1996 р. Свого затвердження чекали Положення про 
ВНЗ, про степеневу підготовку, 17 освітньо-професійних програм тощо.  

Значна  частина  рекомендацій парламентських слухань "Про стан освіти 
в Україні" залишалась нереалізованою, зяяли суттєві прогалини у правовому 
забезпеченні. Не була розроблена наукова методика визначення потреби 
держави в спеціалістах і обсягів держзамовлення на їх підготовку, 
запровадження нових механізмів фінансування освіти, виділення та 
закріплення за навчальними закладами земельних ділянок. Суттєві 
прорахунки допускалися в організації ліцензування та атестації закладів 
освіти, особливо заснованих на недержавних формах власності. Не 
розроблені кваліфікаційні характеристики, які узгоджені з переліком 
напрямів підготовки спеціалістів. Численні звернення колективів освітніх 
установ до органів влади свідчили про суттєві недоліки в питаннях 
соціального захисту педагогічних працівників, дотриманні положення 
законодавства, що гарантують права та пільги педагогам тощо.  

Вкрай гострою залишалась проблема фінансування галузі. На початок 
липня 1995 р. Міносвіти було профінансовано лише на 33,3% до річного 
плану. Враховуючи виняткову соціально-економічну значимість освітньої 
галузі, для забезпечення стабільності її роботи у Постанові Президії 
Верховної Ради від 14 липня 1995 р. визначалось: прискорити роботу по 
запровадженню нового механізму фінансування освіти; внести зміни до 
законодавчих актів щодо звільнення від оподаткування освітянські 
госпрозрахункові структури, що дасть змогу самозабезпечити та розвивати 
галузь; звільнити від оподаткування частину прибутку підприємств і 
організацій, що спрямовується на розвиток і утримання ліцензованих 
навчальних закладів; розробити механізм кредитування студентів; визначити 
перелік безкоштовних та платних освітніх, побутових та інших послуг для 
учасників навчально-виховного процесу; розробити і запровадити дієвий 
механізм соціального захисту педагогічних працівників, зокрема через 
диференціацію їх оплати праці залежно від кваліфікації, педагогічного стажу 
та внеску в науково-педагогічний процес; підготувати законодавчі та 
нормативні акти, спрямовані на збереження майна та земельних ділянок 
навчальних закладів з тим, щоб не допускати їх вилучення місцевими 
органами виконавчої влади. Це були вкрай потрібні, найболючіші питання, 
що блокували розвиток вищої школи. 

Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
були досить скромні. Проект Закону „Про вищу освіту” було внесено урядом 
на розгляд парламенту тільки у серпні 1998 р. і він не був підтриманий 
вищим законодавчим органом. Верховна Рада взяла за основу проект Закону 
„Про вищу освіту” внесений групою народних депутатів України. Тільки 17 
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січня 2002 р. цей Закон був підписаний Президентом. Створення 
видавничого об’єднання „Підручник” не відбулося – Кабмін обмежився 
підпорядкуванням видавництва „Освіта” Міносвіти1. Серед небагатьох 
рекомендацій парламентських слухань, яким приділив увагу Кабмін, було 
врегулювання порядку працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких 
здійснювалась за державним замовленням2. Щоправда, дуже скоро розвиток 
ринкових відносин, поглиблення економічної кризи призвели до фактичної 
ліквідації інституту працевлаштування випускників ВНЗ за направленнями 
на роботу (деканати задовольнялись переважно „липовими” довідками 
випускників). Знайшла підтримку в Кабміні пропозиція учасників слухань 
про розмежування повноважень щодо створення ВНЗ між урядом та 
Міносвіти3 та запровадження нових Державних стандартів освіти.  

Отже, переважна більшість рекомендацій учасників парламентських 
слухань „Про стан освіти в Україні” в процесі реалізації державної політики 
у сфері вищої освіти врахована не була. Фінансування ВНЗ здійснювалось 
переважно централізовано. Попри окремих спроб працівникам навчальних 
закладів належного соціального захисту забезпечено не було. Серед 
основних причин – відсутність належного фінансування освіти. Так, видатки 
на фінансування установ освіти у 1995 р. становили 4% від держбюджету 
при його дефіциті 18 %, у 1996 р. – 4,6 % видатків держбюджету при 
дефіциті 16%, у 1997 р. – 5,2 % видатків держбюджету при дефіциті 21 %4. 
Не було створено ефективних механізмів запобігання поширенню 
насильства та порнографії на телебаченні тощо. Таким чином, відсутність 
належної нормативно-правової бази, недостатній контроль і непослідовність 
державної політики, акцент на модернізацію середньої освіти, повільний 
цивілізаційний розвиток суспільства гальмували назрілі перетворення у 
вищій школі.  

У березні 1995 р. на розширеній колегії Міносвіти критичніше ніж 
раніше, розглядалися питання діяльності ВНЗ і завдання щодо реалізації 
рекомендацій парламентських слухань. Головною проблемою було названо 
катастрофічну нестачу коштів, які викликали негативні тенденції: відтік 
науково-педагогічних кадрів, падіння престижу освіченості та мотивації до 
отримання фундаментальної освіти, загострення питань соціального захисту 
учасників навчального процесу, матеріально-технічного забезпечення, 
оновлення лабораторної бази, комп’ютеризації навчання. Кількість екранних 
місць на 100 студентів складала 7-8. Лише в 12 ВНЗ функціонували локальні 
мережі (Черкаський інженерно-технічний інститут, Київський політехнічний 

                                           
1 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 1997 р. № 486-р „Про передачу 

видавництва „Освіта” у відання Міносвіти”. 
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 „Про Порядок 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за 
державним замовленням” // Урядовий кур'єр. – 1996. – № 191-192. – 8 жовтня. 

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 „Про порядок створення, 
реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів” // Бізнес. – 2000. – № 35. – 28 серпня. 

4 Парламентські слухання, присвячені стану освіти в Україні. Лабораторія законодавчих 
ініціатив. Експертні матеріали // http://www.parliament.org.ua/index.php? 
action=publication&id=8&ar_id=1081&iar_id=660&as=2. 
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та університет ім. Т.Шевченка, університет „Львівська політехніка”, 
технологічний університет Поділля м. Хмельницький тощо). Хронічно не 
вистачало підручників, особливо українською мовою, бібліотечні фонди 
фактично не поповнювались, обсяги передплати на вітчизняні та зарубіжні 
видання суттєво зменшувалися з року в рік. Продовжували хронічно 
затримувати виплати заробітної плати, зростала заборгованість по 
комунальних послугах ВНЗ тощо1. 

Між тим, вагомим невикористаним резервом економії державних коштів 
було реальне прогнозування потреб держави та регіонів у фахівцях, 
створення економіки освіти. Однак ця робота так і не була проведена, 
можливо, тому, що вимагала координації зусиль різних міністерств і 
відомств. Все більше спеціалістів з вищою освітою працювали не за своїм 
фахом, не виконувались держзамовлення, що призводило до зайвих 
державних витрат на підготовку фахівців. Так, вкрай незадовільним 
залишався стан прибуття випускників педагогічних, медичних 
спеціальностей за місцем роботи, особливо в сільську місцевість. Ступенева 
система підготовки давала збої. Наприклад, випускники педагогічних 
коледжів після навчання протягом чотирьох років, поступаючи до 
педінституту знову вчились чотири роки. „Яка держава ще може дозволити 
собі такі витрати, крім нашої?” – обурювався директор Київського 
педагогічного коледжу № 2 К.І.Волинець2. 

Протягом свого існування серйозний критиці піддавалася система 
акредитації ВНЗ. Вона характеризувалась як така, що не мала чітких 
критеріїв оцінювання, де висновки експертизи часто носили суб’єктивний 
характер, особливо стосовно недержавних ВНЗ.  

Падала якість навчання, рівень знань студентів особливо з 
фундаментальних дисциплін, про що говорили результати вибіркових 
перевірок Державної інспекції Міносвіти. Абсолютний показник успішності 
студентів у 1993 р. складав 65%, у 1994 р. – 49%, у 1995 р. – 44%, якісний 
показник (оцінки „відмінно” та „добре”) відповідно 34%, 24%, 21%. 
Найнижчі результати студенти показали: у 1993 р. – з математики, основ 
інформатики та обчислювальної техніки; у 1994 р. – з інформатики, 
механіки, математики, хімії; у 1995 р. – з математики, фізики, хімії3. Розрив 
між підсумковими результатами контролю самого ВНЗ і міністерських 
контрольних робіт за три роки виріс у два рази: з 24% у 1993 р. до 46% у 

                                           
1 Рішення колегії Міносвіти від 31.03.1995 р. „Про поліпшення навчально-виховної та 

наукової роботи ВНЗ, наукових установах та організаціях і завдання щодо реалізації 
рекомендацій парламентських слухань „Про стан освіти” // Центральний державний архів 
вищих органів влади і управління (далі – ЦДАВО України), ф. 166, оп. 18, од. зб. 121, арк. 159; 
Протокол засідання колегії Міносвіти від 27.09.1995 р. „Про початок нового 1995/96 
навчального року” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, од. зб. 123, арк. 23. 

2 Протокол засідання колегії МО України від 27.12.1995 р. „Про стан підготовки та 
забезпечення педагогічними кадрами заклади освіти України” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, 
од. зб. 125, арк. 10. 

3 Рішення колегії Міносвіти від 31.03.1995 р. „Про поліпшення навчально-виховної та 
наукової роботи ВНЗ, наукових установах та організаціях і завдання щодо реалізації 
рекомендацій парламентських слухань „Про стан освіти” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, 
од. зб. 121, арк. 161. 
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1995 р. Причинами зниження рівня фундаментальної підготовки 
Міністерство називало: 1) відсутність системного цілеспрямованого 
контролю за підготовкою студентів; 2) зменшення наочності, сучасних ТЗН, 
обчислювальної техніки, забезпеченості сучасними підручниками; 
3) безпідставне зменшення годин на фундаментальні дисципліни рядом 
керівників ВНЗ (у зв’язку з вводом нових дисциплін з української мови, 
екології тощо)1. До цього переліку, на наш погляд, потрібно додати: відтік 
висококваліфікованих викладачів, відсутність сучасного наукового й 
навчально-методичного забезпечення навчального процесу державною 
мовою, падіння авторитету знань, погіршення шкільної підготовки, 
залежність виживання ВНЗ від кількості студентів і їх оплати за навчання. 

У цей період стало помітним т.зв. соціальне й регіональне „замикання” 
ВНЗ. З одного боку, зменшувалася кількість студентів – вихідців із сімей 
працівників, селян, з сільської місцевості, не дивлячись на державні квоти, а 
збільшувалась доля представників інтелігенції та прошарку підприємців. З 
іншого боку, в регіональних ВНЗ контингент студентів формувався, 
головним чином, за рахунок молоді даного регіону. В 1995 р. за рахунок 
коштів держбюджету було зараховано 44% студентів, які проживали в місці 
розташування ВНЗ, 29% жителів області та – 27% з інших регіонів2. Серед 
причин такого явища: відсутність коштів для високої оплати за навчання та 
проживання у великих містах, боязнь високого конкурсу та криміногенної 
обстановки. Подібна ситуація спостерігалась і в російських ВНЗ3. 
Регіональне «замикання» ВНЗ, з одного боку, спрощувало проблему 
проживання студентів, працевлаштування та закріплення випускників, а з 
іншого – викликало перенасичення регіону фахівцями певного профілю, що 
сприяло безробіттю.  

Основними джерелами фінансування підготовки фахівців залишалися 
держбюджет та кошти фізичних осіб (78,4% – держбюджет, 15,5% – власні 
кошти окремих осіб, 1,8% – регіональний, 4,4% – галузевий бюджет)4, тобто 
зв’язки ВНЗ системи Міносвіти з галузями економіки майже не розвивались 
і можливості використання джерел фінансування підготовки фахівців за 
рахунок галузевого та регіонального замовлення використовувалися слабо.  

Після падіння конкурсу вступників до ВНЗ у 1989-94 рр., з 1995 р. 
конкурси загалом почали поступово зростати навіть з інженерно-технічних 
спеціальностей (табл. 15). Правда, окремі ВНЗ зазнавали труднощів у 
формуванні контингенту студентів, особливо із спеціальностей 
машинобудування, металургії, садівництва, гірництва. Міносвіти були 

                                           
1 Протокол засідання колегії МО України від 31.05.1995 р. „Про підсумки міністерських 

контрольних робіт з фундаментальних дисциплін у ВНЗ” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, 
од. зб. 122, арк. 18. 

2 Протокол засідання колегії Міносвіти від 27.09.1995 р. „Про початок нового 1995/96 
навчального року” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, од. зб. 123, арк. 21. 

3 Шереги Ф.Э., Харчев В.Г., Серников В.В. Социология образования: прикладной аспект. – 
М., 1997. – С. 41. 

4 Протокол засідання колегії МО України від 1.11.1995 р. „Про організацію та результати 
прийому до ВНЗ у 1995 р.” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, од. зб. 123, арк. 178. 

5 Там само, арк. 199, 205. 
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скореговані на користь невиробничої сфери плани прийому на І курс. Зі 69 
спеціальностей плани прийому були зменшені. 

 
Таблиця 1 

Наслідки прийому заяв на денну форму навчання до ВНЗ (у %)  
 

Міністерство, відомство, якому 
підпорядковані ВНЗ 

Конкурс 
1994 р. 

Конкурс 
1995 р. 

Результати прийому на 
ДФН в 1995 р. 

Міністерство освіти 173 189 78,6% 
Міністерство охорони здоров’я 213 202 6,7% 

Міністерство культури 222 249 1,6% 
Міністерство сільського 
господарства та продовольства 

 
180 

 
183 

 
9,0% 

Міністерство транспорту 181 179 1,6% 
Міністерство зв’язку 115 127 0,4% 

Міністерство молоді і спорту 137 148 1,4% 
Укоопспілка 97 125 0,7% 
Всього 176 189 Зараховано 17315 осіб 

 
Значно зросли конкурси при вступі на заочну форму навчання, у ряді 

ВНЗ до 6-8 осіб на 1 місце, що пояснювалося меншою платою за навчання, 
необхідністю поєднування навчання з роботою та прагненням покращити 
своє становище на ринку праці. Найбільшу популярність мали спеціальності 
невиробничої сфери: економіка, менеджмент, маркетинг, міжнародні 
відносини, філологія, бізнес, право, медицина тощо, які опановували більше 
половини студентів. Знижувалася мотивація молоді до здобуття вищої освіти 
за вечірньою формою навчання.  

Найважливішою проблемою залишалося забезпечення навчального 
процесу сучасними підручниками державною мовою. У зв’язку з 
недостатнім фінансуванням обсяг видань навчальної літератури для вищої 
школи виконувався на третину. Низькі авторські гонорари та тарифи на 
рецензування ускладнювали залучення провідних фахівців. Вкрай 
ускладнювалось розповсюдження виданої літератури. Якщо остання 
видавалася за рахунок держбюджету й була безкоштовною для ВНЗ, то за її 
доставку та зберігання книжкові бази вимагали оплату до 30% вартості 
одного примірника. Тому заклади часто відмовлялися від вкрай потрібної 
літератури.  

При розробці планів видань Інститут системних досліджень освіти 
Міносвіти виходив з необхідності забезпечення новим поколінням 
україномовної навчальної літератури нормативних базових дисциплін, 
особливо тих, де ситуація була найгіршою. Майже половина літератури 
припадала на соціально-гуманітарний цикл із злободенних питань: 
„Інноваційний менеджмент і підприємство”, „Інноваційний маркетинг”, 
„Основи бізнесу”, „Ринок праці і безробіття”, „Судоустрій України”, 
„Кримінальне право України”, „Адвокатура України” тощо. Видання 
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літератури для ВНЗ розподілялося між видавництвами: „Вища школа”, 
„Либідь”, „Світ”, „Основа”, „Віпол” (для малотиражної літератури). 
Основний випуск літератури здійснювався видавництвом „Вища школа” – 
52% всієї літератури та „Либідь” – 34% (табл. 21). 

Таблиця 2  
Випуск навчальної літератури для ВНЗ  

(за мовою видання й кількістю назв) 
 1989 р. 1990 р. 1991 р. 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 
 рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр. рос. укр рос. укр 

Вища 
школа 

118 12 87 11 62 26 30 76 4 11
2 

- 68 - 47 

Либідь 3 2 3 5 8 11 10 21 - 68 - 63 - 31 
 
У перший період розбудови національної вищої школи основна увага 

приділялась освітньому компоненту, що призвело до масового згортання 
позанавчальної виховної роботи серед студентів. Офіційно виховання ніхто 
не скасовував, воно зникло разом з партійними, комсомольськими 
організаціями. Молодь атакували радикальні політичні, релігійні організації, 
різноманітні псевдопсихологи, доморощені цілителі й астрологи. Майже 
половина першокурсників походила з сільської місцевості та невеличких 
міст з обмеженими можливостями ЗМІ, антисоціальної пропаганди, де життя 
проходило під контролем спільноти. У великому місті вони потрапили під 
тиск вульгаризованої масової псевдокультури, пропаганди антисоціальних 
явищ. У студентському середовищі стали поширюватися містика, секс, 
пияцтво, прагнення до збагачення за всіляку ціну. Кількість злочинів, 
скоєних студентами у 1994 р., порівняно з 1993 р. зросла на 65% і становила 
2633. Сумнівне лідерство належало Харківській, Дніпропетровській, 
Житомирській, Рівненській областям та Києву. У деяких ВНЗ справа 
доходила до „силового вибивання” позитивних оцінок. Правда, були й 
протилежні приклади. У Вінницькому політехнічному, Київському 
торговельно-економічному університетах, Бердянському педінституті тощо. 
знайшли нові форми організації й оновлений зміст виховної роботи. 
Важливу роль тут відігравали викладачі кафедр культурології, 
українознавства, філософії та історії, релігієзнавства, психології. І все ж, 
загальна картина була невтішною. Виховна вузівська робота потребувала 
нових імпульсів, поліпшення організації, нових підходів, інтелектуального й 
фінансового забезпечення2. 

 12 вересня 1995 р. обнародується Указ Президента „Про Основні 
напрями реформування вищої освіти в Україні”, який надав цільові 
настанови розбудові вищої школи на кілька наступних років. В ньому 
йшлося про те, що вища освіта перебуває в глибокій кризі. Катастрофічно не 
                                           

1 Доповідна записка „Про стан видання підручників для ВНЗ та затвердження Плану видань 
навчально-методичної літератури на 1996 р.” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, од. зб. 123, 
арк. 234-265. 

2 Доповідь міністра освіти М.З.Згуровського на колегії МО України 31.03.1995 р. „Про 
поліпшення навчально-виховної та наукової роботи ВНЗ, наукових установах та організаціях і 
завдання щодо реалізації рекомендацій парламентських слухань з питання „Про стан освіти” // 
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, од. зб. 121, арк. 187-190. 
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вистачає коштів. Спостерігається відплив педагогічних і викладацьких 
кадрів. Падає зацікавленість у набутті фундаментальної освіти. Різко 
знизилися вимоги до рівня освіченості, загальної культури, не вистачає 
підручників, посібників, інших засобів навчання. Проголошувалось, що 
вища освіта потребує глибокого системного реформування, посилення 
державної підтримки пріоритетних напрямів освіти, приведення у 
відповідність із найновішими світовими досягненнями сучасної науки. 
Напрями реформування вищої освіти мають адекватно враховувати процеси 
реформування ринкових відносин. Першочерговими завданнями були 
визначені: розробка стратегічних напрямів розвитку вищої освіти; 
удосконалення мережі ВНЗ, структури підготовки спеціалістів та 
ефективності їх використання; забезпечення якості освітньої діяльності; 
ефективна фінансова й господарська діяльність ВНЗ та соціальний захист 
учасників навчально-виховного процесу. Передбачалося виділення з 
бюджету на 1996 р. необхідних асигнувань для відповідних заходів. Однак 
достатні кошті виділені так і не були. Проте не дивлячись на це, галузь 
продовжувала реформуватись. 

Згідно з Указом Президента відповідним міністерствам і місцевим 
органам влади належало створити: на базі національних ВНЗ – науково-
методичні центри з розробки методології науково-теоретичних досліджень, 
змісту освіти та освітніх технологій розвитку вищою освіти, комплекси 
гуманізації суспільства; науково обґрунтовану методику визначення потреб 
держави у спеціалістах та обсягів державного замовлення; підготувати 
пропозиції щодо вдосконалення мережі ВНЗ, структури підготовки 
спеціалістів, укрупнення навчальних закладів, створення регіональних 
освітніх та навчально-виробничих комплексів навколо провідних ВНЗ; 
внести зміни до існуючого порядку створення, реорганізації та ліквідації 
закладів освіти; переглянути мережу ВНЗ недержавної форми власності, з 
метою надання державної підтримки закладам, що здійснюють підготовку 
фахівців на рівні державних вимог; розробити нормативну базу, яка б чітко 
визначала права та взаємні обов'язки випускників, керівників ВНЗ та 
замовників спеціалістів; внести пропозиції до Кабміну України щодо 
запровадження системи одержання вищої освіти за державними кредитами; 
розробити механізм державних гарантій працевлаштування випускників 
ВНЗ, які навчалися за держконтрактом тощо. 

Для забезпечення якості освітньої діяльності належало розробити 
державні вимоги щодо вищої освіти, кваліфікаційні характеристики фахівців 
для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів; освітньо-професійні програми за 
відповідним професійним спрямуванням; єдині вимоги щодо забезпечення 
належного рівня фундаментальної підготовки; впровадити систему 
ступеневої підготовки фахівців. Відповідним міністерствам та Міжгалузевій 
акредитаційній комісії належало вдосконалити систему акредитації ВНЗ, а 
саме: порядок, основні критерії ліцензування, атестації, акредитації, зміни 
статусу та назви ВНЗ; створити інфраструктуру акредитаційних центрів в 
Україні; провести державну перевірку додержання умов ліцензій, виданих 
ВНЗ. Також відповідним відомствам належало розробити механізм інтеграції 
вищої освіти України в міжнародну систему; механізм фінансування освіти і 
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науки, передбачивши елементи прямого нецентралізованого фінансування 
ВНЗ; визначити перелік безкоштовних і платних освітніх та інших послуг 
для учасників навчально-виховного процесу тощо. 

Відповідним центральним органам виконавчої влади підготувати 
пропозиції щодо закріплення за ВНЗ у постійне користування будівель, 
земель, на яких вони знаходяться, в тому числі баз відпочинку та спортивно-
оздоровчих таборів, а також обов'язкове надання відповідними Радами, за 
клопотанням цих закладів, земельних ділянок для створення навчальних 
господарств; посилення соціально-економічного захисту учасників 
навчально-виховного процесу, в т.ч. пенсійного забезпечення, підвищення 
рівня їх матеріального стимулювання за вчений ступінь, вислугу років, 
створення системи матеріального заохочення за високі якісні показники в 
роботі; гарантування працівникам ВНЗ шляхом квотування права на 
придбання об'єктів приватизації за рахунок приватизаційних майнових 
сертифікатів тощо. 

Як першочергові завдання, що ставились Основними напрямами 
реформування, Міносвіти, іншим міністерствам і відомствам, що мали у 
підпорядкуванні ВНЗ, НАН, АПН України належало розробити концепцію 
гуманітарної освіти. Це потребувало нових підходів до змісту форм та 
методів освіти, перекваліфікації викладацьких кадрів, підготовки нових 
підручників. І ось тільки на п’ятому році незалежності Міносвіти оперативно 
взялося за створення цієї концепції. 18 вересня 1995 р. був прийнятий наказ 
Міністра освіти „Про створення робочої групи для розробки концепції 
гуманітарної освіти в Україні”. 28-29 вересня відбулася нарада з 
обговорення проекту Концепції з участю ректорів, співробітників НАН та 
АПН України, 5 грудня – засідання „круглого столу” з цього питання. 7 
грудня – проект був розісланий у ВНЗ і обласні управління освіти. 
Зауваження та слушні пропозиції були взяті до уваги робочою групою з 
підготовки проекту Концепції на чолі з першим заступником міністра освіти 
В.П. Андрущенком. 27 грудня 1995 р. концепція гуманітарної освіти та 
першочергові організаційні заходи щодо її впровадження в педагогічну 
практику вже розглядалась на колегії Міносвіти1.  

Концепція гуманітарної освіти була схвально зустрінута громадськістю. 
Відновлювалася „виховна вертикаль”: проректори з виховної діяльності, 
заступники деканів, куратори. Однак щоб стати дієвим механізмом, потрібно 
було відповідне фінансування. Викладач, поглинутий проблемами 
виживання, працюючи в кількох місцях і не отримуючи нічого за додаткову 
виховну роботу зі студентами, часто ставився до неї поверхово. Тому, 
здається, результати від подібних рішень були незначними. 

З другої половини 1995 р. відбувалася зміна ставлення органів 
державного управління до наукової сфери, яка, здається, знаходилась у 
більш складному становищі, ніж освіта. Приймаються важливі рішення щодо 
організації науки, які стосувались і ВНЗ. Серед них Указ Президента 

                                           
1 Доповідна записка про створення концепції гуманітарної освіти в Україні (вища школа) 

від 27.12.1995 р. // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, од. зб. 125, арк. 27-28. 
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№ 661/95 „Про державну підтримку наукових установ, які працюватимуть 
над новітніми науково-технічними розробками”, Постанова Кабміну № 911 
„Про першочергові заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету 
Міністрів на 1995-96 рр.”. Але для зміцнення правничої бази в цій сфері 
необхідно було ще прийняти законодавчі акти „Про статус наукового 
працівника”, „Про наукову установу”, „Про наукову інтелектуальну 
власність” тощо. 

З 1995 р. намічається тенденція до збільшення долі госпдоговірних робіт 
у загальному обсязі досліджень (1994 р. – 31,2%; 1995 р. – 39,5%), зростає 
кількість публікацій у визнаних міжнародних журналах (на 47,4%). Але на 
41,4% зменшилася кількість патентів на винаходи, запатентовані за 
кордоном1. На тому етапі переломити кризову ситуацію у науці поки не 
вдалося.  

Отже, до середини дев’яностих років минулого сторіччя кризовий стан 
вищої школи, нарешті, привернув увагу центральних органів управління. У 
1995 р. приймається низка необхідних для розвитку ВНЗ нормативно-
правових документів, проходять перші парламентські слухання про стан 
освіти в України. В документах слухань, зокрема, констатується відсутність 
умов для виконання Державної національної програми "Освіта (Україна XXI 
століття)”, наявність фактів порушення прав громадян на здобуття освіти, 
повільне оновлення змісту освіти, необхідність удосконалення мережі ВНЗ. 
Відзначалось, що зменшення фінансування галузі призвело ВНЗ, значну 
частину студентства, педагогічних працівників і науковців до зубожіння. 
Постановою Верховної Ради 3 квітня 1995 р. було скорочено реалізацію 
заходів Програми „Освіта”, які потребували додаткового асигнування. В 
Указі Президента від 12.09.1995 р. констатувалось, що вища освіта 
перебуває в глибокій кризі. Удосконалення мережі ВНЗ вилилось у 
безпрецедентне їх збільшення, неприродне підвищення соціального статусу. 
Освіта поступово втрачала роль одного з найпродуктивніших факторів 
розвитку суспільства, утвердження державності. Парламентські слухання й 
Указ Президента значно стимулювали критичне осмислення стану вищої 
школи, сприяли активізації її реформування з боку державних органів 
управління. В короткий термін була створена Концепція гуманітарної освіти, 
підготовлені поправки до Закону „Про освіту” тощо. 

Водночас так і не були вирішені найсуттєвіші питання, а саме: розробка 
науково обґрунтованої методики визначення потреби держави в спеціалістах 
та обсягах державного замовлення на їх підготовку, поширення нових 
механізмів фінансування освіти, виділення та закріплення за навчальними 
закладами земельних ділянок для створення навчальних господарств. 
Суттєві прорахунки допускалися в організації ліцензування та атестації ВНЗ, 
особливо недержавних формах власності. Не були розроблені кваліфікаційні 
характеристики, узгоджені з переліком напрямів підготовки спеціалістів. Не 

                                           
1 Протокол підсумкового засідання колегії МО України від 26.03.1996 р. з питання „Про 

підсумки роботи навчально-виховних закладів у 1995 році” // ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, 
од. зб. 160, арк. 186. 
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дотримувалися положення законодавства, що гарантують права й оплату 
праці та пільги педагогам тощо. 

Проте до середини дев’яностих років минулого сторіччя вища школа 
України почала відчувати перші паростки полегшення, була певною мірою 
подолана пригніченість, невизначеність у освітньому середовищі. Тяжкі 
фінансові проблеми залишались, однак відчувалося, що з кризи можна 
знайти вихід. Була напрацьована реальна законодавча база, яка давала 
орієнтири розвитку на наступне десятиліття. І, мабуть, головне: змінилася 
ставлення державних органів управління до вищої школи, збільшилась увага 
з їх боку.  

Реформи різного плану в системі освіти проводились і раніше. Однак 
вони проходили в умовах відносної соціально-економічної стабільності при 
певному ресурсному забезпеченні. Реформування вищої освіти на початку 
1990-х років відбувалося в умовах радикальних суспільних перетворень, 
кризового стану економіки, не тільки без економічного забезпечення, а 
навіть більше – при катастрофічному зменшенні асигнувань для сектору 
вищої освіти. В таких умовах вона не була готовою працювати й швидко 
втрачала свої якісні показники. Вища освіта із фактора економічного 
зростання перетворювалась у суто витратну галузь. Виробництво поки не 
було зацікавлено в якісній освіті, наукових розробках (через відсутність 
конкуренції), що також стримувало розвиток вищої освіти. Основним 
успіхом у ці роки керівництво Міносвіти вважало, що „в цілому вдалося 
зберегти галузь від розвалу”1.  

До середини 1990-х років вища школа в Україні знаходилася загалом на 
стадії виживання і функціонувала, керуючись переважно цим. Проте деякі 
ВНЗ вже ставили перед собою питання про перехід до стратегії розвитку. 
Ставало очевидним, що зусиллям ВНЗ потрібно придати більш 
організований і цілеспрямований характер. Актуальним був відповідний 
науковий менеджмент, що забезпечував розвиток вищої школи в умовах 
ринкових відносин. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                           
1 Рішення колегії Міносвіти України від 16.03.1994 р. „Про стан навчально-виховної роботи 

закладів освіти та завдання по реалізації Державної національної програми „Освіта” // ЦДАВО 
України, ф. 166, оп. 18, од. зб. 85, арк. 29. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 222

 
 

УКРАЇНА – МОВА  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Петькун С.М. (Київ) 
 

ВНЕСОК А. КРИМСЬКОГО  
У ФЕНОМЕНОЛОГІЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті висвітлюється надбання минулих років у галузі освіти і науки, 

у якому розглядалися проблеми мови, що були предметом дослідження 
відомого вченого А. Кримського. Він створив феноменальну працю в науковій 
та освітній галузі „Украинская грамматика”, яка стала унікальним 
підручником для шкіл,  джерелом для вивчення історії української мови. 

  
Ще в сиву давнину наші пращури розуміли силу Слова (мови). Вона для 

них була мірою розвитку людини та народу, джерелом мудрості, благочестя, 
доброти та моральності. Як зазначають П.Кононенко та Т.Кононенко у праці 
„Феномен української мови”, „мова об’єднувала народ в етнокультурну, 
духовну цілісність, поєднувала сучасний досвід і пам’ять, гармоніювала 
відносини людини з людиною і суспільством (родом, племенем, державними 
інституціями), людиною й природою, традиціями і заповітами поколінь”1.  

Стаття покликана показати, що надбання минулих поколінь у галузі 
україністики, освіти і науки є досить корисними та актуальними в наш час. 
Бо дослідження вчених кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст., у яких порушувалися 
питання історії, мови, походження українського народу, актуальні й 
сьогодні. Тому на прикладі наукового доробку А.Кримського, який прагнув 
показати справжню історію нашого народу, його походження, самобутність, 
давність і багатство мови, можна побачити велич української мови, бо саме в 
неї був закоханий вчений і вважав, що саме в ній криється вся правда, 
столітня мудрість українського народу. 

                                           
1 Кононенко П., Кононенко Т. Феномен української мови. – К., 1999. – С. 167. 
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Мудрість поколінь найяскравіше відбивається у слові, тому що слово не 
просто сукупність знаків, звуків, а код, символ, феномен, у якому збережені 
всі надбання людства. Впродовж багатьох віків людство плекало свій скарб. 
Мова – це той скарб, що вказує на самобутність нації, її велич. Питання мови 
завжди було актуальним, а проблеми мови в розвитку духовності людства, 
цивілізації та культури належать до найголовніших і вічних. Як доказ можна 
зазначити, що ще в Біблії й Євангелії наголошувалося: Слово є Бог, а Бог є 
Слово. Тисячолітня історія переконливо довела, що серед не просто 
найгостріших і найсуттєвіших проблем України і світового українства, а й 
найдоленосніших для української нації і держави були проблеми мови та 
освіти. Питання мови й освіти були інтегральними в усі віки і для всіх 
держав, що зумовлювалося особливою місією цих феноменів. Чи не 
найяскравіше ці проблеми були відбиті й на карті української історії. Ще 
автор „Велесової книги” вважав за необхідне наголосити на підступній 
політиці греків, які нав’язували нашим предкам їхню релігію, „щоб ми 
забули (зреклися) свою мову”. Навіть перебуваючи в неволі, „прадіди 
великі” зберегли для правнуків свій найуніверсальніший, найсвятіший скарб 
– рідну мову. Закономірно, що після взяття 860 р. Аскольдом і Діром столиці 
наймогутнішої тоді Візантійської імперії Константинополя, за повелінням 
імператорів великі філософи Кирило та Мефодій пішли в Моравію, Чехію, 
Болгарію, Польщу, Київську державу, щоб вияснити, чи можна організувати 
переклад священних книг на мови слов’ян. І, глибоко вивчивши реальний 
стан справ, відповіли: якщо покласти в основу „найпрекраснішу руську 
мову”, повідомляє автор „Літопису Аскольда”, та доповнити її алфавіт 
елементами мов названих слов’янських народів, то – можна! Що й було 
здійснено. І цілком логічно, адже, як зазначали ще М.Максимович, 
О.Потебня, П.Житецький, М.Шахматов, А.Кримський українська мова була 
структурованою, високорозвиненою, самодостатньою системою не пізніше 
ХІ ст. Це в той час, коли про мови північних наших сусідів годі було й 
говорити, бо ще не існувало тих народів. „Ізборник” Святослава підносив 
вітчизняну мову за її семантичне й виражальне багатство, а Ярослав 
Мудрий, митрополит Іларіон, Володимир Мономах, автори художніх творів 
– за її могутню виховну силу, мудрість і красу, спроможність навчати. Тож 
коли стало питання культурного піднесення держави та виховання поколінь 
шляхом розкриття правди „звідки пішла руська земля”, як прийти до 
пізнання „як світ створено” і „що є людина” та як прийти до ідеалів 
людяності, мудрості, добра (філософії серця), істини, свободи і благодаті, – 
керманичі держави і церкви визначальну роль відводили мові й освіті. „Що 
знаєте, – наголошував Володимир Мономах у „Поученні дітям”, – того не 
забувайте, а чого не знаєте, того вчіться!” І через багато віків Т.Шевченко 
проголосив: „Учітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, й 
свого не цурайтесь”1. Український народ збагатив, наситив свою мову 
діалектами, усною народною творчістю, милозвучністю. А щоб зрозуміти 

                                           
1 Кононенко П.П, Кононенко Т.П. Не час розпрягати коней!... // Українознавство. – 2007. – 

№ 1. – С. 6-9. 
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мову треба докладно її пізнати і мати „чуття мови”. Таке чуття мав 
А.Кримський, відомий дослідник багатьох мов і особливо української. Він 
говорив, що нам можна радіти, що українська мова „така багатирка, така 
розлога”. І тут неважко зрозуміти, чому всі завойовники, які приходили в 
Україну, починали зі знищення джерел мови та освіти: доки є мова й 
розвинута на її основі освіта – доти є і народ та держава. З правіків проблема 
мови та освіти була аналогом проблеми народу. І не випадково на початку 
ХХ ст. видатний педагог К.Ушинський застерігав: народ (нація) повинен 
боротися за свою мову, бо „мова народу – кращий, що ніколи не в’яне й 
вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке 
починається далеко за межами історії”, а пролягає або в необмежену 
вічність, або ж у Ніщо. Мова – це сам народ. Тому „навіть нову батьківщину 
може створити народ, але мови – ніколи: вимерла мова в устах народу – 
вимер і народ”1.  

Усі, хто впродовж віків дбали про українську мову й освіту, зазнавали 
переслідувань. У ХVII ст. найосвіченіший народ був перетворений на сіру 
масу. За підрахунками енциклопедистів, українську мову „ворожі зайди та 
їхні поплічники” забороняли 174 рази. Ніби після жовтневих подій 1917 р. 
з’явилася надія на розвиток і процвітання української мови, освіти й науки. 
Навіть у щойно створеній Українській академії наук, яку очолював 
В.Вернадський і неодмінним секретарем якої був А.Кримський, дійсно 
з’явилася надія. Було створено історико-філологічний відділ, очолюваний 
А.Кримським, кабінет арабо-іранської філології, комісію історії української 
мови. З 1921 р. вчений стає директором Інституту української наукової мови 
(тепер Інститут мовознавства АН України ім. О.Потебні), головним 
редактором академічного Російсько-українського словника, засновує 
правописну комісію Академії наук України у створенні „Найголовніших 
правил українського правопису”. Розвивалися українознавчі науки. „Коли в 
20-ті роки ХХ століття створювалися бібліографії з українознавства, вони 
містили назви наукових, науково-популярних видань про українську мову. У 
списку літератури наводився також перелік навчально-методичної 
літератури (підручників, посібників) з української мови як навчальної 
дисципліни. Такий принцип складання бібліографії засвідчував, що 
українознавство передбачало не лише наукові знання про українську мову (а 
вони на той час мали певною мірою узагальнюючий, комплексний характер, 
тому що об’єднували відомості з історії мови – історичної фонетики, 
граматики, діалектології, опис характерних структурних ознак української 
мови, що вирізняли її з-поміж інших слов’янських), а й навчально-методичні 
джерела – практичні посібники для вивчення української мови, тобто 
підручники з української мови розглядалися як важливий складник 
українознавства, як одна з форм утвердження української свідомості. Адже 
через підручники українці відкривали для себе графічний образ рідної мови, 
призвичаювалися до системи знаків, за якими стояла традиція відтворення 

                                           
1 Кононенко П.П. „Свою Україну любіть...” − К.: Твім інтер, 1996. – С. 2. 
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на письмі звучання українського слова”1. І тут варто зазначити, що багато в 
цій царині було зроблено А.Кримським. Його праці з питань історичної 
граматики, історичної фонетики та історії української мови на сьогодні 
мають велику українознавчу цінність. А.Кримський був знавцем 
літературної і народної мов, що й допомогло йому робити історико-
лінгвістичні екскурси. Як приклад, можна навести оригінальну працю 
вченого „Украинская грамматика” (1907–1908).   

Працюючи з 1918 р. в Українській академії вчений робить все для 
розвитку української науки й особливо української мови. Ще в 1901 р. він 
висловлював думку: „А краще було б, щоб і в науці писати так, як говорить 
народ”. Та буремні двадцяті наклали відбиток на українознавчу діяльність 
науковця. В 1929 р. А.Кримського було відсторонено від академічних справ. 
Нищилося все, що було пов’язане з розвитком української мови, науки й 
українознавства. 

Він вважав, що не можна вивчати історію, культуру народу, його 
творчість, етногенез, не знаючи мови народу, її історії. Вчений дотримувався 
думки, що мова та історія, етнос народу розвиваються паралельно і 
невід’ємно одна від одної, тому що тільки в єдності вони творять велич 
нації, а в центрі цієї „величі” постає мова. Вона – це та підвалина, яка дала 
наснагу вченому, не будучи українцем за походженням, назватися „щирим 
українцем”. Він стверджував: „мова – це одна з ознак національності”. 
Навчаючись у Лазаревському інституті східних мов, він дуже сумував за 
Україною й українським словом. Завжди згадував про містечко свого 
дитинства – Звенигородку. У листі до Б.Грінченка від 10 січня 1908 р. 
А.Кримський писав: „Ви не можете собі й здумати, яку величезну моральну 
міць дає людині рідна обстановка. Кожне слово вкраїнське, яке я тут чую, 
кропить мене сцілющою водою, бо я таким способом відчуваю свій зв’язок 
не з поодинокими особами, як у Москві, а з народом. В Москві я раб. З 
народом московським я не чую нічого спільного (примітка автора: „Чи 
повірите? Навіть з етнографічного погляду великоруси мене менче 
цікавлять, ніж турки, перси, араби”), а що душа людська має потребу 
прив’язатися до когось рідного, то сурогатом рідного елементу являється 
якась сім’я (з якою зріднивсь), – і отож така сім’я, без якої важко стає 
перебутися, стає за найгірше ярмо, − і нерви марне збавляються на ню, на її 
вузькіші інтереси. Тут на Вкраїні кожне слово, кожне вражіння – все жваво 
нагадує мені про мою спільність із тею сферою, серед якої я обертаюся. А в 
московській сфері я завсігди зостаюся й чуюся „чужорідним тілом”, яке 
чисте механічно обертається з ним. 

І щороку ота моя чужорідність в московському організмові робиться для 
мене рельєфнішою. І щороку приїзд на Вкраїну робиться для мене лютішим і 
органічно потрібнішим. [А.]Міцкевич добре казав, що батьківщина – як 
здоров’я: тільки тоді й складеш йому ціну, як позбудешся його”2. 

                                           
1 Єрмоленко С.Я.  Мова і українознавчий світогляд. – К., 2007. – С. 7. 
2 Епістолярна спадщина А.Кримського: В 2 т. – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Кримського 
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Вивчаючи багатогранну спадщину науковця пересвідчуєшся в її 
українознавчому характері. І яку б наукову галузь А.Кримський не вивчав: 
сходознавство, мовознавство, лінгвістику, історію, фольклор, етнографію він 
завжди прагнув дотримуватися історичної правди, щоб показати істинність і 
самобутність української мови, історії, народу. 

Варто зазначити, що непохитним він був і щодо української освіти. 
Стверджував, що вона має базуватися на українському підґрунті. У листі від 
1 жовтня 1892 р. до Б.Грінченка він дав влучну оцінку тогочасному 
вихованню й освіті: „Адже ж уся система виховання, освіти, тягне до того, 
що українець мусить загубити українську душу”1. Для того і потрібно мати 
свою освіту, виховання, книжки, підручники, наукові розробки, які б мали 
українознавчий зміст. Саме цим і займався А.Кримський. Він володів дуже 
широкими знаннями з української мови та літератури, фольклористики, 
показав себе справжнім ерудитом і був надто небайдужим до того, що 
діялося в царині україністики. Надалі з’являється чимало мовознавчих 
статей А.Кримського, ґрунтовних розвідок. Він вивчав проблеми української 
граматики, етимології, діалектології тощо. Це такі праці, як: „Про наочність 
фонетичної правописі” (1896), „Про нашу літературну мову” (1901), 
„Филология и погодинская гипотеза” (1898–1899) з передмовою, „Деякі 
непевні критерії для діалектологічної класифікації староруських рукописів” 
(1905), „Етнологічні й філологічні ложки дьогтю в бочках меду” (1906), 
„Древнекиевский говор” (1906), „Українська мова, звідкіля вона взялася і як 
розвивалася” (1922), „Нарис історії українського правопису до 1927 року” 
(1927–1929), 2-томна „Украинская грамматика” (1907–1908), разом з 
О.Шахматовим – „Нарис з історії української мови та хрестоматія з 
пам’ятників письменської староукраїнщини ХІ – ХVІІІ вв.” (1924) та ін.  

У галузі українського мовознавства А.Кримський здійснював величезну 
науково-організаторську діяльність. Його велика заслуга у створенні 
синтезуючої праці – першої наукової історичної граматики української мови, 
що була внеском у науку про українську мову. На жаль, вона не вся 
побачила світ. За випусками, які з’явилися в друкованому вигляді, можна 
мати уявлення про розробку питань фонетики та морфології. Серед 
численних лінгвістичних проблем, що цікавили А.Кримського, значне місце 
належить саме історичній фонетиці української мови. У багатьох його 
розвідках, статтях, а також „Украинской грамматике” значну увагу 
приділено формуванню фонетичної системи сучасної української мови. 
Вчений вважав „українську мову досить консервативною в галузі 
морфології”, проте „далеко не такою в галузі фонетики”. Специфіку 
української мови він вбачав перш за все у звукових особливостях, що 
розвинулися в ній після розпаду давньоруської мовної єдності.  

Феноменальним явищем у царині україністики початку ХХ ст. була праця 
А.Кримського „Украинская грамматика” в двох томах (1907–1908). У ній 
вміщено не лише багатий матеріал, унікальні спостереження, там також 
використано історичні джерела, порівняння фактів української мови з 

                                           
1 Там само. – С. 126. 



 
Україна – мова 

 

 227

відповідними фактами слов’янських та інших індоєвропейських мов. 
Науковець поєднав принципи теоретичного аналізу мовних явищ з 
історичним коментарем до фактів сучасної мови (фонетика, орфоепія, 
морфологія, правопис тощо).  

Граматика А.Кримського розв’язувала різні питання як 
загальнотеоретичного, так і історичного плану щодо вивчення сучасної 
української мови. Також у цій праці наводяться правила правопису та 
вимови. У другому томі системно висвітлюється граматична будова з 
урахуванням навчальних вимог. Хоча слід відзначити деяку диспропорцію в 
теоретичному й історичному тлумаченні матеріалу. У подальшій частині 
з’ясовуються питання територіального поширення української мови, основні 
її говіркові групи тощо. Але при цьому зазначається, що граматичний аналіз 
проводиться переважно на матеріалі говору Середньої Наддніпрянщини, 
досліджується „простонародне” мовлення її населення, тобто живе 
мовлення. Дані інших говорів, зокрема т.зв. архаїчних, залучаються лише 
для історичного коментування. 

Перший том праці А.Кримського присвячений питанням фонетики та 
інформаційним відомостям з широким історичним аналізом. У першому 
розділі цього тому, окрім графіки, з’ясовуються у взаємозв’язку фонетичні і 
навіть орфоепічні риси української мови. Послідовно описано і 
проілюстровано звукову природу української мови, позначення на письмі та 
вимова голосних і приголосних звуків, часто в зіставленні з відповідними 
фактами російської мови та інших слов’янських, навіть індоєвропейських 
мов. Наприклад, наводяться такі формулювання: „Буква і вимовляється 
взагалі як м’яке російське и або як м’яке французьке чи італійське і. Напр., 
він (= он) чит., вин, спасибі (= спасибо) чит., спасыби” і т. д. „Складний 
свистячий звук середній між цз і дз. Наприклад, він чується у словах: дзвін 
(= колокол), дзвонити (= звонить)... Цей звук прийнято позначати умовно 
через дві букви” і т. д. 

Наступний розділ містить характеристику джерел для вивчення історії 
української мови, починаючи від давньоруської епохи. Окремо одна від 
одної й докладно розглядаються пам’ятки ХІ–ХІІ ст., далі ХІІ–ХVI ст., а ще 
далі – т.зв. „західномалоруські пам’ятки ХІІІ – ХVІІІ ст.”, характеризуються 
коротко, у загальних рисах, з вказівкою на їх велику кількість та 
різноманітність. 

Розділи, присвячені аналізу консонантизму та вокалізму української 
мови, включають у себе значні історичні заглиблення, що наближається до 
систематичного курсу історичної фонетики. Деякі звуки та їх групи 
простежуються в своєму розвитку докладно, у хронологічному порядку, 
часто від століття до століття. Наприклад, докладно висвітлюється історія 
звука л та перехід його у в, губні звуки та процес їх ствердіння й інші явища 
консонантизму. Так само з’ясовується звуковий характер зредукованих ь і ъ 
та процес їх занепаду, наслідки цього процесу, далі – історія переходу о в і 
та інші явища вокалізму. Докладно з’ясовуються питання українського 
правопису, його історії, основних принципів тощо. На основі фонетичних 
даних, які наводяться у праці, розв’язується питання про ступінь 
фонетичності українського правопису, якій віддається цілковита перевага. 
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Також тут висвітлюються фактори, які не дають можливості будувати 
правописну систему лише на фонетичному принципі. 

У другому томі праці А.Кримського „Украинская грамматика”, у 
побудові морфологічного матеріалу з української мови виявляється 
тенденція зробити виклад доступним для навчальних завдань. Тут матеріал 
членується за уроками, наводяться приклади для вправ тощо. Причому 
виявляється як теоретичне, так і історичне опрацювання граматичних фактів 
української мови. Глибоко й всебічно аналізується категорія граматичного 
роду, його значення, формальні ознаки, відхилення від основних 
закономірностей у його вживанні, родові заміни, зіставлення з аналогічними 
явищами у російській мові тощо. Крім того, подаються ще й історичні 
основи категорії роду, процес утворення її в українській мові. При опису 
форм відмінювання іменників залучається великий матеріал як із діалектів, 
так і з писемних пам’яток минулого; з’ясовуються генетичні основи, 
різноманітні паралельні форми, зумовлені історично, продуктивні й 
непродуктивні явища і тощо. Одразу ж після виходу в світ її високо оцінили 
визначні вчені-мовознавці того часу. 

І.Франко та О.Шахматов, які були рецензентами „Украинской 
грамматики”, вважали найціннішим у ній розгляд питань фонетичного 
розвитку української мови. І.Франко, підкреслюючи, що ця праця є „першою 
спробою історичної граматики української мови від найдавніших часів, 
тобто від ХІ віку аж до наших днів, у всіх її діалектах”, зазначав, що в ній 
зібрано „велику силу інтересних спостережень про звукові форми нашого 
язика, і се, власне, головна заслуга проф. Кримського”1. 

Щоб правильно зрозуміти науковий доробок А.Кримського в галузі 
історичної фонетики української мови, варто, розглядаючи його, не 
відривати від тих умов, у яких він творився, зважати на тогочасний рівень 
розвитку науки про історичну фонетику взагалі й українську зокрема. На той 
час ґрунтовні праці з історичної фонетики української мови мали: 
П.Житецький, декілька розвідок − О.Потебня, відповідну працю 
О.Огоновський та окремі історичні екскурси В.Науменко. Тож вихід у світ 
праць А.Кримського, у яких багато місця приділено історичній фонетиці 
української мови, зокрема його „Украинской грамматики”, був значною 
подією. В.Розов назвав „Украинскую грамматику” А.Кримського „великою”, 
хоч і „безсистемною енциклопедією з питань українського мовознавства”2. 
О.Шахматов, рецензуючи її, писав, що „професор Кримський відмінний 
знавець сучасної малоруської мови в її наріччях”3, що його книга 
відзначається „багатством матеріалу, який свідчить про велику начитаність 
автора”, який збагатив „російську філологічну науку багатьма цінними 
міркуваннями і зближеннями” і, нарешті, що „ряд пояснень професора 

                                           
1 Кримський А. Твори: В 5 т. – К.: Наукова думка, 1973. − Т. 3. – С. 30. 
2 Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1907. – Т. ХХVІІ. – С. 232. 
3 Розов В. Исследование языка южнорусских грамот // Университетские известия. – 1913. − 

№ 12. – С. 77. 
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Кримського, описаних ним звукових і не звукових процесів можуть бути 
прийняті без застережень”1. 

У своїх дослідженнях А.Кримський розглядає майже всі найголовніші 
питання української історичної фонетики – одні повніше, інші лише 
побіжно. Але не буде перебільшенням, коли сказати, що А.Кримський 
охоплював майже все те коло питань, що й тепер цікавить мовознавців, які 
вивчають історичну фонетику української мови. 

На відміну від своїх попередників, він вніс багато нового і ґрунтовного в 
розгляд явищ української історичної фонетики. По-перше, точніше визначив 
звукову специфіку української мови на різних етапах її історії, докладно й 
переконливо обґрунтував наявність в українській мові окремих фонетичних 
рис, які окремі сучасники заперечували (зміна [о] на [а]), він відокремив 
фонетичні явища загальнонаціональні й діалектні,  розширив наукову 
проблематику в галузі вивчення історичної фонетики української мови. По-
друге, А.Кримський розглядав багато процесів у розвитку фонетичної 
системи української мови глибше й повніше, ніж його попередники. 
Докладно, на великому фактичному матеріалі вчений вперше простежив 
таке притаманне українській мові фонетичне явище, як зближення 
артикуляції ненаголошених [е] та [и], що його писемні пам’ятки починають 
відбивати з ХІІІ ст. 

Менше значення надавав А.Кримський історії українських приголосних. 
Розвиток консонантизму він розглядає дещо спрощено. Зокрема, він писав, 
що приголосні „в ХІ столітті були в літописних киян, переяславців та 
чернігівців все ті ж, які ми й тепер чуємо в центрально-придніпровських 
говорах... Відповідне треба сказати й про мову малорусів західних. І це 
видно вже і з найстаріших пам’яток, які дійшли до нас з Києва та з інших 
місць, населених в ХІ столітті предками малорусів”2. І все ж, незважаючи на 
це, у працях А.Кримського знаходимо багато глибоких міркувань, 
аргументованих великим фактичним матеріалом, про різні зміни не тільки в 
системі українського вокалізму, а й у системі консонантизму. 

Слід зазначити, що позитивним фактом є прагнення А.Кримського до 
об’єктивної хронологізації в розвитку звукової системи української мови. 
Звичайно, не всі визначені ним межі в розвитку окремих явищ українського 
вокалізму й консонантизму зберегли історичну достовірність до нашого 
часу, проте залишається безсумнівним, що багато обстоюваних ученим 
хронологій не заперечує і сучасна наука. 

1991 р. Україну було проголошено незалежною, суверенною державою. 
Здавалося, коли була проголошена державність української мови в сучасній 
Україні, то сформуються умови, що сприятимуть її піднесенню та розквіту, 
але, на жаль, бачимо протилежне. Українська мова опинилася в становищі 
гіршому, ніж була, а освіта виявляє суттєві ознаки системної кризи. Щоб 
подолати всі перешкоди на шляху розвитку української мови й освіти, 
потрібно скористатися надбаннями вчених різних поколінь. Обрати ту 

                                           
1 Там само. 
2 Шахматов А., Крымский А. Украинская грамматика // Roczik slawisstyczny. – 1908. – Т. ІІ. 

− S. 144. 
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систему, яка буде українською, а не запозиченою, насадженою. Мудро 
сказав А.Кримський: 

Ми українці, розумнії люди – 
Зрадники рідної мови... 

Ці слова дуже актуальні в наш час, бо ми бачимо як відбувається „зрада” 
української мови. Нинішня влада не зважується на рішучу дію проти 
антиконституційних диверсій. Фальшива незаангажована преса або „не 
помічає” цього, або сприяє зневазі до державної мови навіть власним 
прикладом. Помпезні політики лукаво маскують свої лінгвоетноцидні наміри 
пропагандою версій двох державних мов. А паралельно, як те 
практикувалося ще за комуністичної імперії, прокламують цинічні розмови 
про все більші успіхи в царині розвитку мови. 

Мовознавчі праці А.Кримського, – величезний науковий доробок, який 
свідчить про ґрунтовне знання вченого живої мови українського народу: 
аналізучи ті чи інші мовні явища, він завжди звертається до першоджерел – 
усної народної творчості, літописів та живої мови народу. Працюючи над 
літературною мовою, спільною для багатьох регіонів нашої держави, він 
насичує і збагачує її здобутками народу. 

Скарбниця спадщини А. Кримського невичерпна, вона збагачує наші 
мовознавчі, народознавчі та українознавчі знання. У працях з питань 
слов’янського мовознавства Агатангел Юхимович приділив багато уваги 
дослідженню історії східнослов’янської спільності та історії української 
мови зокрема. Вчений зробив дуже багато, щоб збагатити українську науку й 
освіту. Він був відданий українському народові, не будучи українцем по 
крові, він став українським ученим із світовим іменем. 

Сьогодні ми маємо звернутися до тих представників нашого народу, які 
дбали про українську мову, її розвиток, правдиву історію, освіту, у якої має 
бути українське підґрунтя. Одним із таких представників, безперечно, був 
А.Кримський. Вчений, який підносив українську мову на найвищий щабель. 
Його надбання залишаються актуальними й корисними й у наш час. Спадок 
дослідника доводить, що наша мова могутня і давня, його працями 
користуються сучасні вчені-дослідники. І це тому, що феномен української 
мови був дійсно „Феноменом” для А.Кримського. 
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Пономаренко А.Ю. (Київ) 

 
ВНЕСОК А.Г. ПОГРІБНОГО  

ДО СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ  
«МОВА ЯК УКРАЇНОЗНАВСТВО» 

 
У статті зроблено спробу коротко схарактеризувати внесок 

А.Г. Погрібного до становлення концепції «Мова як українознавство», 
окреслено головні напрями мовного доробку вченого. 

 
Початок 2000-х років у концепції «Мова як українознавство»1 НДІ 

українознавства позначений особливою увагою до проблем «мова і 
держава», «мова і суспільство», що проектуються на осмислення мови як 
чинника національної ідентифікації та консолідації. Адже масове 
усвідомлення належності до однієї мовно-культурної спільноти є запорукою 
політичної стабільності національної держави. Спектр тем, досліджуваних і 
обговорюваних на українознавчих наукових конференціях у цей час, має 
такий вигляд: державна мова в конституційному полі, мовна стабільність – 
чинник політичної стабільності держави, мова і реальний патріотизм, 
культура мови як критерій культури людини й суспільства, громадські 
організації і питання мови, проблема сім'ї і мови, мовні конфлікти і 
гармонізація суспільства, мова і права людини, мовна стійкість і мовні 
обов'язки громадянина, мовний простір Сходу і Заходу. Підготовка до 
Міжнародного конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і 
світі» (2005) внесла до концепції «Мова як українознавство» потужну 
соціолінгвістичну складову. Саме в цей час відділ мови НДІ українознавства 
зосередив увагу на дослідженні напряму «Мова як головний чинник 
національної ідентифікації». Вагомий внесок у його розробці належить 
Анатолію Григоровичу Погрібному. 

У статті зробимо спробу коротко схарактеризувати проблеми, які 
спонукали (а то й провокували) вченого до створення численних праць з 
мовної проблематики. Літературознавчий доробок та громадська діяльність 
А.Г. Погрібного висвітлювалися в ряді сучасних публікацій2, проте його 
монографії з питань мовної політики та мовного будівництва переважно 
розглядаються як аспект громадської діяльності. На нашу думку, ці праці 
мають також і наукову цінність. 

Професор А.Г. Погрібний працював у відділі мови НДІ українознавства 
протягом 2004-2006 років на посаді провідного наукового співробітника. 

                                           
1 Детальніше див.: Пономаренко А.Ю. Концепція «Мова як українознавство»: етапи 

становлення //  Українознавство. – 2008. – Число 1. – С. 205-209. 
2 Див., наприклад: Хоменко О.А. Візія української словесності і візія України: пролегомени 

до теми «Анатолій Погрібний – українознавець» // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 31-39; 
Карпенко В. Анатолій Погрібний: дума – про Україну, праця – для України // Українознавство. – 
2008. – № 1. – С. 28-30. 
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Бібліографія його праць із питань культурно-духовного та мовного 
будівництва в сучасній Україні дуже значна1.   

Схематично визначимо головні напрямні мовного доробку 
А.Г. Погрібного, не беручи до розгляду проблему «мова й освіта», яка 
заслуговує на окреме дослідження. 

Мова і держава. Мова і політика. Цій проблемі присвячена переважна 
більшість мовних праць ученого. У концентрі «Україна – мова» згаданий 
напрям охоплює субконцентр «Мова як феномен». 

Михайло Грушевський зауважував, що питання мови в Україні завжди 
було питанням політичним. Як маємо нагоду спостерігати нині, мовне 
питання повсякчас проектується на політичні та етнокультурні процеси.  

А.Г. Погрібний стверджує, що домагання та пристрасті, які вирують 
навколо т.зв. «мовної карти», головним чином, зводяться до питання про 
доцільність законодавчого закріплення, у тому числі в Конституції України, 
статусу російської мови як державної чи офіційної, причому всі ми є 
свідками того, що «козирями» мовної карти раз у раз збурююється наше 
суспільство вже на щонайвищих поверхах влади. І особливо напередодні 
президентських виборів. За всі роки нашої Незалежності не було жодної 
виборчої кампанії, у ході якої певні політичні сили не використовували б цю 
карту як засіб схиляння на свій бік додаткової кількості виборців. 
А.Г. Погрібний глибоко аналізує природу маніпулювання мовними 
вподобаннями виборців. Для ніби теоретичного обґрунтування своїх 
домагань стосовно надання російській мові офіційного статусу різні сили, 
що цього вимагають, вдаються до ряду аргументів, покликаних переконати, 
що нічого небезпечного в цьому кроці для України й української мови не 
існує, аби лише його зробила Верховна Рада. Так, у хід запущене 
«заспокоєння», згідно з яким якщо парламент проголосує за російську мову 
як офіційну в Україні, то це аніскільки не скасує того, що українська мова 
збереже свій статус як державна – мовляв, усе одно вона залишиться 
державною, дехто вважає – «головнішою». Тобто навіюється думка: 
офіційна мова – то дещо «м'якше», вужче в застосуванні, загалом менше 
принципове, аніж державна. С.Я. Єрмоленко зазначає, що українському 
суспільству була нав’язана дискусія про розрізнення понять державна та 
офіційна мови (1994–1996 рр). Вона мала на меті обмежити функціонування 

                                           
1 Погрібний А.Г. Якби ми вчились так, як треба. – К.: Просвіта – Школяр, 1999. – 288 с.; 

Погрібний А.Г. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба. – К.: Просвіта, 2000. – 
320 с.; Погрібний А.Г. По зачарованому колу століть, або Нові розмови про наболіле. – К.: 
Просвіта, 2001. – 324 с.; Погрібний А.Г. Про паспортну наругу та піар-спектакль… – К.: 
Українська видавнича спілка, 2002. – 38 с.; Погрібний А.Г. Мова державна? Мова офіційна? – К.: 
Українська видавнича спілка, 2002. – 90 с.; Погрібний А.Г. Світовий мовний досвід та українські 
реалії. – К.: Ін-т відкритої політики, 2003. – 72 с.; Погрібний А.Г. Раз ми є, то де? – К.: 
Український письменник, 2003. – 296 с.; Погрібний А.Г. Поклик дужого чину. – К.: Просвіта, 
2004. – 478 с.; Погрібний А.Г. Дещо про національні пріоритети і стратегію націєвбивства. – К.: 
Конгрес українських націоналістів, 2006. – 76 с.; Погрібний А.Г. Жива душа донбасівського 
краю. – К.: Дніпро, 2006. – 96 с.;  Погрібний А.Г. Найперше з Києва питати (про мовну ситуацію 
в столиці). – К: Ін-т журналістики, 2006. – 64 с.; Погрібний А.Г. «Я говорю українською…». – К.: 
Знання, 2006. − 164 с. 



 
Україна – мова 

 

 233

державної мови, підпорядкувати її тенденціям регіоналізації України1. 
А.Г. Погрібний доводить, що «у нашому випадку: українська мова – 
державна, отже, вона ж й офіційна, тобто жодної різниці між державною й 
офіційною не існує»2. 

Інший найширше вживаний сучасними політиками аргумент – що в 
Україні більшість населення, мовляв, уже російськомовна, а раз так, роблять 
умовивід з такого засновку, не рахуватися з цією реалією нашого часу 
неможливо. І, нарешті, ще один аргумент – апеляція до досвіду тих країн, у 
яких державними (офіційними) проголошені дві, а то й більше мови. 
Мовляв, чому так не може бути в Україні? Чому стільки уваги до мов 
нетитульних націй у тій же Європі та – відповідно – стільки буцімто 
відставання у цьому плані в нас, всупереч турботам про права людини? 
А.Г. Погрібний на це відповідає так: «нема і не може бути заперечень: хай 
будуть задоволені в Україні національні та громадянські права усіх, хто її 
населяє. Мир, повна доброзичливість у ставленні до всіх мов, що ними 
говорить Україна, – це потрібно. Найпринциповіша ж незгода тут, власне, 
одна: незгода з тими людьми та тими силами, які воліють забувати, що 
Україна – це Україна та що її ота щонайприродніша мовна аура – українська. 
Власне, в тому і полягає свідома чи не до кінця усвідомлювана помилка таки 
немалої частини політиків, що докладають вони своїх зусиль насправді не до 
оборони  російської мови в Україні, яку, я переконаний, нема від кого 
боронити (вона і в далекій перспективі буде в Україні – в обсягах, що 
пропорційно приблизно відповідатимуть питомій частці етнічних росіян в 
населенні країни), а до того, щоб українська у своїй основі наша мовна аура 
з плином часу втратила цю свою українську якість»3. 

А.Г. Погрібний фіксує тенденцію, що необхідність надання російській 
мові якогось вищого статусу в Україні порівняно з тим, який є, усе частіше 
підкріплюють в останні роки різного роду соціологічними даними, а то й 
підсумками локальних опитувань, мета яких – статистично довести 
переважання в Україні російськомовного населення. Мовляв, нема чого й 
змагатися проти тенденцій життя…4 Унеможливити подібні маніпуляції 
можна лише шляхом отримання й оприлюднення достовірних 
соціолінгвістичних даних, які мають наукову основу, а не відображають 
інтереси певної політичної сили. У 2005 р. науковці Науково-дослідного 
інституту українознавства розробили програму моніторингу реального стану 
функціонування української мови в усіх сферах життя суспільства: в сім’ї, в 
дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, в системі 
науки, культури, у сфері міністерств внутрішніх справ, оборони, юстиції, в 
прокуратурі та в системі державного управління, в засобах масової 

                                           
1 Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд. – К., 2007. – С. 82. 
2 Погрібний А.Г. Поклик дужого чину (З розмов про наболіле). – К.: Вид. центр «Просвіта», 

2004. – С. 110. 
3 Погрібний А. Законопроект про мову чи підступний замах на неї // Українознавство. – 

2005. – Число 1. – С. 96-100. 
4 Див.: Погрібний А.Г. Поклик дужого чину (З розмов про наболіле). – К.: Вид. центр 

«Просвіта», 2004. – С. 117. 
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інформації та сфері інформаційних технологій. Анкетуванням було охоплено 
близько 15000 респондентів з усіх областей України та понад 200 
представників української діаспори1. На основі даних соціолінгвістичного 
моніторингу з’ясовувалися шляхи подолання існуючих мовних 
суперечностей в Україні та в українській діаспорі, оцінювалося виконання 
статті Конституції про статус української мови. Активну участь у розробці 
текстів анкет (анкета для молодих літераторів, анкета «Українська мова 
сьогодні») та організації опитування брав А.Г. Погрібний. Результати 
анкетування було оприлюднено на Міжнародному конгресі «Українська 
мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» (жовтень, 2005), а також їх 
обговорення відбувалося на українському радіо в авторській програмі 
Анатолія Погрібного. 

Мова і культура. Невідривна від проблеми «мова і держава» проблема 
«мова і культура». А. Погрібний зазначав: «Відбувається, отже, у нас нерівна 
боротьба між культурою та антикультурою, загострюється те, що свого часу 
позначали, як боротьба двох культур – української та російської (звичайно, 
не в класовому витлумаченні). А саме: йде боротьба за культурний простір 
на наших теренах, яка є лише одним з виявів боротьби і за геополітичний 
простір України»2. Діалог двох культур можливий тільки у рівних умовах, 
коли кожна сторона зберігає свою інакшість, окремішність, незалежність від 
іншої.  

Показовою в цьому аспекті є праця А.Г. Погрібного «Жива душа 
Донбасівського краю». Вчений доводить, що ця душа не лише жива, а ще й 
українська: «Висловлювана часто думка, нібито з точки зору перспектив 
української мови ситуація у Донбасі безнадійна, не має під собою повноти 
підстав. Просто – це край, у духовно-культурному, отже, й мовному плані 
занедбаніший, ніж інші. Тож і специфіка його найперше в тому полягає, що 
для здійснення в ньому «ресиміляції», тобто зліквідування наслідків 
асиміляції, тут потрібно значно більше праці й наполегливості, ніж на інших 
теренах держави. … Осягнення істини, що в умовах України російська мова 
виконує для українців функції носія саме нівелюючих вартостей, 
спрямовуючи їх до втрати власної індивідуальності, перетворюючи у 
стереотипізовану масу, позбавлену самобутніх і неповторних барв, мусить 
бути особливо акцентоване у бажаній та вміло здійснюваній  просвітницькій 
роботі»3. Але важливо, щоб просвітницька праця не обмежувалася 
народницько-фольклорним підходом. Для прагматично налаштованої 
частини суспільства він просто незрозумілий і часом викликає 
роздратування. Культивування народницько-фольклорної культурної 
свідомості українців було популярне за Радянського Союзу і в той час 
відіграло певну позитивну роль, посприявши збереженню національної 

                                           
1 З результатами анкетування можна ознайомитись у збірнику «Соціолінгвістичний 

моніторинг мовою статистики» (К., 2006). 
2 Погрібний А.Г. Поклик дужого чину (З розмов про наболіле). – К.: Вид. центр «Просвіта», 

2004. – С. 86. 
3 Погрібний А.Г. Жива душа Донбасівського краю // http://www. vashchenko.lviv.ua/textes/ 

v_dusza.html. 
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ідентичності українців. Нині потрібно шукати нові шляхи утвердження 
соціальної престижності української мови та української культури. 

А.Г. Погрібний робить висновок: «… як українська мова, так і російська 
в Україні, потребують захисту. Українська – захисту від тих, хто її принижує 
і зневажає, російська – від тих, хто її калічить»1. Повернення людини до 
предковічної мовної природи – це, як правило, водночас кардинальні зміни в 
інших духовних ціннісних орієнтаціях (культура, церква тощо). 
Утвердження індивіда в рідній мові ефективно рятує його від такого собі 
поблажливого ставлення до надбань української культури (вбачання всього 
вартісного лише за її межами). Культура власного народу – то визначальне, 
все інше з інших культур – тільки на доповнення, а не на витіснення свого, 
національного. 

Мова і церква (Божа мова – рідна мова). Роздуми А. Погрібного про 
об’єднання українства навколо єдиної помісної, незалежної від чужоземних 
центрів, Української православної церкви не можуть не зачіпати й мовний 
аспект. Вчений аналізує цитати з Біблії і доводить: «Незаперечною істиною є 
те, що в сучасному світі кожен непідколоніальний, культурний народ 
звертається до Бога своєю рідною мовою, а Бог мову кожного народу 
найкраще розуміє. Рідна мова кожного народу – то Божа мова; Божа мова 
звучить як мова кожного народу, – така тут діалектика. Тож коли то тут, то 
там чуємо, нібито українська мова – «неканонічна», «не для проповіді», «не 
для служби Божої», «невгодна Богові» і т. п., то більшого і невігластва, й 
богозневажництва важко, як на мене, й уявити. Адже у Святому Письмі 
сказано з цього приводу зовсім-зовсім ясно та чітко, і то лише жаль, що цю 
ясність і чіткість неприхильно або й вороже наставлені до українства 
священослужителі, беручи гріх на душу, – так виходить – від прихожан 
приховують»2. Думки А.Г. Погрібного перегукуються з ідеями І. Огієнка, 
який зазначав: «Церква без рідної мови – Церква мертва, не діяльна, це 
Церква без душі. Народ у цій Церкві – чужий їй, пасивний, бо він тут не 
оживлений найвищим даром Духа Святого, – даром рідної мови, даром 
найглибшого Богопізнання. Без рідної мови Церква не зіллється з народом, а 
народ не стане нацією»3. Від міцності Української церкви в Україні великою 
мірою залежить міцність України як держави. А.Г. Погрібний поділяє 
переконаність Григорія Ващенка стосовно правильності концепції 
національного виховання як «служіння Богові й Україні». Служіння Богові – 
плекання у людині вищого, божественного, одухотвореного начала. 
Служіння Україні – служіння своєму рідному краєві як найвищій цінності. 

Мовний досвід світу та українські реалії. Цій проблемі присвячена 
однойменна книга вченого4, розділи в монографіях (див., наприклад, «То що 

                                           
1 Погрібний А.Г. Поклик дужого чину (З розмов про наболіле). – К.: Вид. центр «Просвіта», 

2004. – С. 91. 
2 Там само. – С. 223. 
3 Митрополит Іларіон. Рідна мова – душа церкви // http://www.prytyska.kiev.ua 

/content/view/820/28. 
4 Погрібний А.Г. Світовий мовний досвід та українські реалії. – К.: Ін-т відкритої політики, 

2003. – 72 с. 
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засвідчує світовий досвід?» («Поклик дужого чину», 2004) та ін.). Серед 
провідних ідей визначимо такі: 

1) «… і правилом, і нормою, і загальноприйнятністю є у західних країнах 
не багатомов’я, а одномов’я у спілкуванні громадян даної країни, хай і 
різнонаціональних. І то прикро помиляються ті наші люди, які вважають, 
буцімто, скажімо, в країнах Європи тільки те і роблять, що переходять з 
однієї мови на іншу»1;  

2) «як не згадати в цьому зв'язку те, у який спосіб західноєвропейські 
країни входять у т.зв. глобалізаційні процеси, що про них стільки нині 
мовиться та з приводу яких спостерігаємо немало спекуляцій. Здійснюється 
це таким чином, що, всупереч розповсюджуваній у нас думці, буцімто 
відбувається те в спосіб легковаження, нівелювання національних ознак, 
насправді у питаннях збереження кожною з цих країн своєї національної 
мови та культури поступок у цих питаннях не виявимо ані на сантиметр, ані 
на міліметр. Так – глобалізуємося, так – об'єднуємося (економічно, 
фінансово – ось євро запровадили), але національна мова, національна 
культура кожного – тут ані руш! Бо це – святе, це – душа кожного з 
народів»2;  

3) «домагання офіційної двомовності для України випливають аж ніяк не 
з природного розвитку її культурно-мовної сфери, а з вже давнього та 
судомно здійснюваного і понині витіснення і нищення українського слова, 
як і загалом пов'язуються не з мовно-комунікативними, а шовіністично 
забарвленими політичними цілями»3; 

4) «світовий мовний досвід доводить уникання країнами ситуації, коли 
державними (офіційними) проголошувалися б ті мови, які є близько-
спорідненими між собою»4; 

5) «ніде, ніякій іншій мові не було надано статус другої державної (чи 
офіційної), доки не була належно утверджена у державі мова народу, що дав 
назву країні»5.  

Історія мови. Проголошення незалежності України, утвердження 
української мови в її державному статусі привернули увагу (як науковців різних 
сфер, так і пересічних мовців) до проблем походження та історії української 
мови. Вийшло друком кілька монографій (див., наприклад, праці Г.П. Півторака, 
В.М. Русанівського та ін.), численні статті. Поряд із науковими постають 
аматорські концепції, спрямовані на відшукування найдавніших коренів 
української мови. Історичним дискусіям гостроти додали правописні «баталії». 
Звичайно, представники різних напрямів хотіли бачити у своїй когорті Анатолія 
Погрібного. Та він намагався за частковими речами не втратити головної мети: 
«Загалом же стосовно питання про давність української мови особисто я завжди 
казав би так: навіть якби моя мова, і справді, народилася тільки вчора, я і в 
цьому разі беріг би і захищав її як найбільшу святиню. Чому? Тому, що нею 

                                           
1 Погрібний А.Г. Поклик дужого чину (З розмов про наболіле). – К.: Вид. центр «Просвіта», 

2004. – С. 158. 
2 Там само. – С. 159. 
3 Там само. – С. 168. 
4 Там само. – С. 168-169. 
5 Там само. – С. 175. 
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повсякчас і повсюду говорю я, нею говорять мої діти, нею говорять мільйони в 
Україні, а оскільки це – Україна, то природньо, що й державною є тут вона, 
українська мова1. … Особисто я схильний дотримуватися тієї точки зору, що з 
огляду на все ще принизливий стан нашої мови її треба берегти на нинішньому 
етапі такою, якою вона є, почавши з того, щоб належно запрацювали закони на її 
захист, а якщо і вносити зміни, то дуже незначні»2.  

На особливу увагу заслуговує стаття А.Г. Погрібного «Рідна мова – не до 
вибору. Мовні концепції Івана Франка й українська сучасність»3. Дослідник 
виокремлює такі аспекти Франкових виступів про мову: гостре викриття 
політики зросійщення, що її здійснював на підросійській Україні царат, 
боротьба проти насаджуваного москвофілами в Галичині “язичія”, 
розвінчування тих, хто заперечував самостійність українського етносу та 
української мови, ствердження тези про пов’язаність денаціоналізації з 
деморалізацією. Характерна їх особливість – розгляд мовних питань у 
практичній площині, позбавленій псевдовченості й схоластики. Вважаємо за 
доцільне навести розлогу цитату з цієї статті А.Г. Погрібного: «Письменник 
доводить, що в результаті самохітного відступництва від своєї рідної мови 
меншає людини в людині, оскільки моральність витісняється аморальністю. 
Найглибше обґрунтоване це І. Франком у статті «Дволичність і 
двоязичність» (1905). … Ґвалтовне ставлення індивіда до своєї мовної 
ідентичності мислитель розцінює як вияв здеморалізованості, духовної 
деградації, затоптування природнього, людського в людині. Як доводить він, 
знання чужої мови та володіння нею – одна річ, але інша – зрада своєї мови 
на користь іншої, що не може не мати для індивіда згубних наслідків. Годі й 
доводити, наскільки актуальні ці наукові висновки І. Франка про духову 
спаралізованість особистості внаслідок зради своєї мови, про неможливість 
легковаження важливою для здоров’я суспільства проблемою 
етнокультурної, в тому числі мовної спадкоємності, в сьогоденній 
українській ситуації, за якої прибічників означеної письменником «нещасної 
манії – міняти свою рідну мову на чужу», на жаль, навряд чи меншає. 
Зокрема, досі це залишається хворобою творчо-артистичної інтелігенції, 
немало представників якої мають ілюзію зрости у щось значиме – чи то в 
музичному, образотворчому, театральному, чи тим більше в літературному 
мистецтві – у відриві від національних українських джерел, у відступництві 
від родової української мови. Одначе варто тут довіряти генієві І. Франка: 
без «окалічення своєї душі» це неможливе»4. Нині психологічну модель 
мовної поведінки особистості у зросійщеному середовищі нашим 
громадянам усе ще доводиться обирати, не спираючись на чіткі державні 
орієнтири, а кожному самотужки, на власний розсуд. Тому – особливо в 
містах – часом виникає «розгубленість загублених українських людей» (так 
А.Г. Погрібний розгортає термін Миколи Шлемкевича). Але сьогоденна 
                                           

1 Погрібний А.Г. Поклик дужого чину (З розмов про наболіле). – К.: Вид. центр «Просвіта», 
2004. – С. 182-183. 

2 Там само. – С. 194. 
3 Погрібний А.Г. Рідна мова – не до вибору. Мовні концепції Івана Франка й українська 

сучасність // http: // www. vashchenko. lviv. ua/textes/va_franko2.html. 
4 Там само. 
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«загублена» українська людина розуміє причини ситуації, в якій опинилося 
українство, її душевний біль переростає в уміння точно ставити діагноз 
(часто невтішний для вищих посадовців країни). А це є запорукою того, що з 
нинішнього свого неприродного стану вона обов’язково вийде. Вийде на 
правильну дорогу. 

Анатолій Погрібний і своєю науковою працею, і викладацькою та 
громадською діяльністю прагнув подолати «не-Україну в Україні» (все те, 
що протистоїть утвердженню України як повносилої і повноцінної 
європейської держави, економічно самостійної, духово індивідуальної, 
культурно самобутньої). Його українознавчий доробок яскраво це ілюструє. 
«Найперше – велика і свята наша повинність перед Україною, українською 
культурою, українською мовою», – так учений визначав для себе головне в 
українознавстві. Праці А.Г. Погрібного з мовної проблематики, гостро 
полемічні, сповнені психологізму та глибокого наукового аналізу мовних 
явищ у сучасній Україні, сприяли розробці таких напрямних концентру 
«Україна – мова»: мова як феномен (проблеми «мова і політика», «мова і 
держава», «мова і культура», «мова і церква»), історія мови як відображення 
долі народу, мовотворчість письменників, соціолінгвістичних студій в 
українознавстві. 

 
 
 

Микитюк О.Р. (Львів) 
 

УЧНІВСЬКИЙ ТАБЕЛЬ –  
ЯСКРАВИЙ ВЗІРЕЦЬ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО  

СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті на основі учнівського табеля проаналізовано численні 
порушення мовних норм, показано самобутність української мови, доведено, 
що націєтворча роль мови є визначальною.  

 
В. Гумбольдт стверджував, що різні мови – це не різні позначення однієї 

й тієї самої речі, а різне її бачення. Тому кожен народ бачить у певній речі 
щось своє, самобутнє, те, що є суттєвим для його ментальності. Основні 
світоглядні ідеї української національної ідеології віддзеркалює лексика, 
позаяк слова творять своєрідну мовно-етнічну картину. Тому слово як 
найпевніший свідок історії може протягнути до нас невидимі нитки 
світорозуміння і світосприйняття наших предків.  

На думку Івана Огієнка, “слов’янський народ у своїх віруваннях багато 
одержав іще з доби індоєвропейської, коли він жив більш-менш спільним 
життям зо всіма іншими народами”1. Проте основа української міфології “ще 
й досі держиться в обрядах і звичаях, в колядках, щедрівках, веснянках, 

                                           
1 Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – Вінніпег, 1965. – 
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купальських піснях, в весняних іграх, в приказках, забобонах і ліках 
сільських знахарок”1.  

Дохристиянські вірування відтворюють таку реальність: ім’я сонячного 
бога Ярила дало слова ярий, ярина, ярість, яріти, ярка, яркий; назва богині 
добра і захисту людей Берегиня має такі похідні як берегти, обережно, 
берег; назва богині ночі і привидів Мара має похідні марити, марнувати, 
марніти; назва бога-зачинателя всього живого Рода спричинила до 
виникнення слів родина, народження, родовище, родичі; назва богині 
військової перемоги Слава має похідні утворення уславити, преславний, 
славнозвісний; назва бога кровопролить, бійок, підземного вогню та всякої 
біди Пека спричинила творення слів пекти, пекельний, пекучий, спекатися. 

Отож, слова – це реальні свідки подій, а “хто володіє минулим, той 
володіє майбутнім”, – казали в давнину.  

Спробуймо проаналізувати минуле і майбутнє українців на основі бланка 
шкільного табеля. За совєтського часу офіційно-ділові документи 
здебільшого були або російські, або, якщо й українські, то, дослівно 
копіюючи всі російські форми та конструкції, засвідчували, що українська 
мова – тільки бліда копія мови імперії. Тодішні політтехнологи досконало 
знали, як творити „поганих громадян”, які згодом стануть „добрими 
рабами”: спочатку треба навчити українців перемикати код з української 
мови на російську, а потім російська одномовність – це лише справа часу. 
Сучасний табель, який Міністерство освіти і науки України видає учням, – 
це українські букви, але зовсім неукраїнська сутність з більше ніж десятьома 
суржиково-постімперськими помилками та ще й унаочненим зневажанням 
чинного мовного законодавства. Принагідно завважу, що зазначене 
Міністерство цьогоріч схвалило програму для „Зовнішнього незалежного 
оцінювання”, згідно з якою одинадцятикласники мають правильно виконати 
тести та ще й добре написати висловлювання, бо ж кожна допущена помилка 
– це втрачений бал, який унеможливлюватиме вступ до ВНЗ.   

Отож, про помилки... Впадають у очі численні порушення українського 
синтаксису, що є „вічним двигуном, який приводить у рух усю могуть мови” 
(І.Вихованець). Табель рясніє конструкціями з орудним відмінком для назв 
істот на кшталт: „заповнюється класним керівником”, „підписаний 
батьками”, „відвідування школи учнями”. Неперевершений знавець культури 
мовлення Б.Антоненко-Давидович (70-ті роки ХХ ст.) писав, що 
моторошним для нього було речення: „Дорогу викладено робітниками”, 
оскільки дорогу викладають каменем, бруківкою.., але не робітниками. 
Студенти „Львівської політехніки” малювали плакат на тему: „Злодія вбито 
міліціонером”, на якому зображено міліціонера, якого тримають за ноги і 
ним вбивають злодія. Отже, те саме (з огляду на написане) відбувається і з 
класним керівником: його беруть за руки (чи ноги) і ним заповнюють табель 
і, зрозуміло, батьками теж підписують цей документ, тому логічно, що 
відбувається і „відвідування школи учнями”. Такі мовні штампи – це наслідок 

                                           
1 Нечуй-Левицикий І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 2003. 
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імперського втручання в структуру української мови, коли термінологічні 
бюлетені 1933 – 1935-го років зруйнували понад 14,5 тис. українських слів, 
замінивши їх російськими відповідниками, а мовознавців тодішнього 
Інституту української наукової мови фізично винищили. Тому викинуті 
1933-го року слова перестали відтворювати український світ з усіма його 
реаліями, а, натомість у мову потрапила низка чужомовних слів, які нівечили 
українську дійсність. Порівняймо, наплічник, наклад, чинник, тло, садовина, 
городина, вислід, світлина, коркотяг, погруддя, поціновувач, вказівниця, 
заручник, записник було замінено на рюкзак, тираж, фактор, фон, фрукти, 
овочі, результат, фотографія, штопор, бюст, цінитель, указка, заложник, 
блокнот. Отже, нинішнім завданням є відродити специфічні українські 
слова, що побутували в словниках 1920–1930-х років. До речі, бюлетені 
1933–1935-х рр. зліквідували 14,5 тис. українських слів (що складало 50-70 
% усієї української термінології), їх місце заполонили кальковані російські 
відповідники, що не відтворюють сутності української мови. 

Отже, теперішнє Міністерство освіти і науки увічнює ті форми, які 
запровадили колонізатори на нашій землі, хоча українська мова має 
досконалі вислови на зразок: „класний керівник заповнює табель”, „батьки 
підписують” його, а „учні ходять у школу”. Усе просто й зрозуміло, та ще й 
по-українському, а не по-чужинському.  

Наступна помилка, яка нівечить український синтаксис – це 
ненормативні конструкції з прийменником по. Цей прийменник уточнює 
місце дії (плисти по Дніпру), мету (йти по воду), час (по Різдву), міру та 
кількість дії (пити ліки по чайній ложці), але його ніколи не вживають у 
конструкції „по хворобі”, бо тоді це означає, що хвороба внизу, а по ній 
зверху ходять (правильно „через хворобу”). Невідомо, чи зможуть правильно 
написати абітурієнти правила вживання українських прийменників, якщо і в 
табелі, та й у щоденниках скальковано суржикову форму „по хворобі”, яка, 
постійно унаочнена, обов’язково буде закарбована в дитячій пам’яті. 

Іншою помилкою, яка рясніє в українському табелі, є пасивна 
конструкція, себто форма на -ся: робиться (запис), видається (учневі), 
заповнюється (керівником), зберігається (у школі). В українській мові такі 
словосполучення повертають дію до діяча, який виконує її, приміром, 
вмиваюся, одягаюся, розчісуюся. Отже, табель також сам є діячем, бо він сам 
себе заповнює, сам видається, і в ньому самі робляться записи, тому, 
вчителя, мабуть, не потрібно, бо ж і так усе відбувається... Недаремно писав 
Конфуцій: „Якщо слова не мають змісту, то справи не змінюються”. Гадаю, 
що українська школа, на жаль, і далі залишається совково-совєтською, 
позаяк слова (написані в табелі, вживані у щоденниках тощо) втратили своє 
духовне наповнення, інформаційну місткість, тому й поступу теж нема. 
Добре було б, щоб „запис не робився”, а вчителі записували (що необхідно), 
та й табель заповнювали і видавали учням. 

У програмі для незалежного тестування є вимога вивчити правила 
вживання прийменників у–в, які врегульовують мелодійність чи 
доброзвучність мови (тому в українській мові нема умляутів, дифтонгів, 
поєднання шиплячих, голосні та приголосні звуки врівноважені у вжитку). 
Володимир Самійленко, поет, прозаїк, драматург і перекладач, відомий як 
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глибокий знавець української мови ще 1917 р. написав статтю „Дбаймо про 
фонетичну красу мови”, у якій переконливо зазначає евфонійність мови, яка 
„цілком аналогічна мові італійській”1. Звук як будівельний матеріал для 
творення слів (будучи акустично універсальним) відтворюється у кожного 
народу в самобутнє звукове тло, яке відповідає „етнічній картині”. Відомо ж 
бо, що навіть немовлята – представники різних народів – відтворюють своїм 
плачем різні звуки. Зрештою, відмінність артикуляційного апарата, тобто 
участь мовних органів у звукотворенні,  спричиняє різну вимову слів, а це 
все (артикуляційний апарат, відповідні звуки) призводить до відмінного 
мовного колективу. Факти засвідчують пряму відповідність між зовнішністю 
і мовою. Наприклад, вихідець з Полтавщини, випускник Київського 
університету ім. Т.Шевченка, захопившись японською та китайською 
мовами, став професійним перекладачем. „Під потужним впливом цих мов” 
змінилася і його зовнішність; колишні однокурсники зазначають: „замість 
людини з типово слов’янськими рисами, перед ними був білявий і 
блакитноокий азіат”2.  

Отож, незнання фонетичних законів призвело до таких помилок у табелі: 
„в кінці семестру”, „в кінці навчального року”. Нагадую: українська мова є в 
першій трійці з-посеред світових мов за особливістю чергування голосних та 
приголосних (себто за милозвучністю), наша мова (за поширеністю) є на 20-
му (за іншими даними на 17-му) місці серед понад 3,5 тисяч мов, аналогів до 
українських колискових не знайдено в жодній іншій мові, отож закон 
милозвучності (чи евфонії) української мови відомий у всьому світі, але 
невідомий для творців бланка шкільного табеля і, очевидно, для працівників 
українського Міністерства освіти і науки України. Тому правильно „у кінці 
семестру”, „у кінці навчального року”.  

Відтворюючи думку, ми, відповідно до законів мови, отримуємо відбиток 
української чи імперської ментальності, зрештою, вкоріненість у світ 
української культури чи, навпаки, рабське, постімперське світосприйняття. 
„Думка є змістом мови, а мова – формою думки” (І.Вихованець), тому 
загадковою є ідея речення: „...класний керівник видає табель досягнень у 
навчанні учнів і відвідування школи учневі” (пункт третій примітки), у якому 
маємо і відірваність додатка від головного слова, і тавтологічні повтори, і 
нечіткість висловленого.  

Період „постколоніяльного збочення” відтворено не лише за допомогою 
численних мовних порушень, а й у переліку навчальних дисциплін, бо ж як 
можна пояснити аж три предмети, які стосуються мови: українська мова, 
рідна мова і мова національних меншин? Якщо, приміром з української мови 
мають бути оцінки у всіх дітей, позаяк законодавча база вимагає обов’язково 
знати державну мову, то як пояснити ті дві мови, що залишилися: рідна і 
мова меншин? Постає запитання, чи є українська рідною? (До речі, за 
даними останнього перепису українська таки рідна для 67,5 відсотка 
населення, а 77,8 відсотка мешканців України – це українці). Ймовірно, у 

                                           
1 Самійленко В. Дбаймо про фонетичну красу мови // Урок української. – 2003. – № 2. – 

С. 28. 
2 Федоренко В. Мовні цікавинки // http://abetka.ukrlife.org/movni cikk.htm. – 12/1/2006. 
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графу „рідна мова” можна записувати будь-яку мову, наприклад, російську, 
але ж ця мова й є мовою меншини, хай і найчисельнішої... Щось 
перестаралося Міністерство з кількістю мов і забуло, що „...не може при 
добрі той жить, хто хоче злу й добру служить, бо, хтівши догодить обом, він 
швидко стане злу рабом” (І. Франко). Ще одне питання, яке викликає 
здивування – це громадянська освіта, яку по-варварськи запровадили в 
школах, але ж освіта у всіх європейських державах (на які ми прагнемо 
рівнятися) є національна, побудована на національних традиціях, увічненні 
національних героїв, відстоюванні єдиної національної мови, яка є „першим 
і останнім бастіоном”.       

Отже, візитною карткою Міністерства освіти і науки України й далі є 
суржик – „кровозмісне дитя білінгвізму” (Ю. Андрухович), „чорнобильське 
теля-мутант з двома головами” (В. Іванишин).  Отже, українські діти й далі 
будуть виховані за допомогою „дводушності” й „дволикості”, бо, маючи 
понад десять граматичних помилок в основному шкільному документі 
(табелі), від них вимагатимуть зовсім протилежного – бути грамотними під 
час незалежного тестування; а наявність трьох мов ніколи не стане 
першопочатком національної гордості. Доречно нагадати, що кожна держава 
контролює мовні питання: „ірландці замінили дорожні написи на ірландські; 
німці на книжковій виставці у Франкфурті несподівано відмовилися 
розуміти англійську; португальці погрожують накладати вето на всі закони 
Євросоюзу, не перекладені португальською; а французи закручують гайки 
навіть в Інтернеті”1. Лише Україна після 17-ти років незалежності не 
напрацювала програми свого мовного (а мова – запорука майбутнього) 
знемосковщення, а суржикова „двоязичність” як яскравий взірець 
постколоніального суспільства і досі панує в шкільному табелі.  

Титан праці (І. Франко) ще 1905 р. в „Одвертому листі до галицької 
молодежі” закликав вирішити нашу „дійову задачу”: „Витворити з 
величезної етнічної маси українського народу у к р а ї н с ь к у  н а ц і ю, 
суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й 
політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу инших націй...”2 
Залишається сподіватись, що в ХХІ столітті таки усвідомлять українці слова 
державного генія, який проголошує й утверджує національну (не 
громадянську!) ідеологію: „В ріднім краю панувати не дамо нікому”. 

 
 

 
 
 

                                           
1 Капранови Віталій і Дмитро. Закриваємо тему, або востаннє про мовне питання  // Урок 

української. – 2007. – № 11-12. – С. 7.  
2 Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Повне зібр. творів у 50-ти т. 

– Т. 45. – С. 404. 
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АРГОНАВТ УКРАЇНСЬКОГО ВСЕСВІТУ 
(Творчий доробок Богдана Певного  
в історії української культури) 

 
У статті окреслено основні напрямки творчої діяльності відомого 

українського художника, мистецького критика та історика культури 
Богдана Певного, коротко проаналізовано його праці.  

 
Ім’я Богдана Певного яскраво і рельєфно вписане у культурний контекст 

ХХ – ХХІ ст. Самобутній, оригінальний художник, учень П.Холодного, 
автор таких відомих полотен, як «Велика біла дорога», «Пророк», 
«Спаситель», «Земля», «Віщун», циклу «Дохристиянські вірування 
українського народу». Певний відомий не лише своїм живописом, а й 
політичною карикатурою, політичним плакатом. Широку популярність у 
діаспорі та в Україні початку 90-х років отримав його плакат із зображенням 
Тараса Шевченка із написом «Чи твої діти говорять моєю мовою?».  

Б.Певний – майстер книжкової графіки, автор ілюстрацій до книг «Ніч 
проминула» Володимира Радзикевича, «Історія України» Івана 
Крип’якевича, «Волошки» Миколи Щербака, до читанок для шкіл 
українознавства, художніх творів у журналах «Веселка», «Крилаті», 
«Юнак», «Готуйсь». Митець здійснив художнє оформлення видань 
«Книжковий знак шестидесятників», «Віктор Цимбал – карикатури», 
«Україна» – енциклопедія для молоді, «Змова» тощо. 

Різножанрові мистецькі твори Б.Певного стали предметом дослідження 
таких відомих мистецтвознавців, критиків та художників діаспори як 
Володимир Січинський, Святослав Гординський, Вадим Лесич, Любомир 
Кузьма, Богдан Кравців, Юрій Соловій, Роман Пачовський, Богдан 
Стебельський, Леонід Лиман тощо. 
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Творчий доробок Богдана Певного як митця і мистецького критика, 
історика мистецтва  на сьогодні в Україні залишається майже 
недослідженим, а він заслуговує на пильну увагу і ретельне вивчення, 
оскільки без цього неможлива повна, цілісна картина розвитку 
національного мистецтва. 

Народився Б. Певний четвертого червня 1931 р. у м. Луцьку в родині 
Петра Герасимовича Певного та Зінаїди Никифорівни Миць. Батько 
майбутнього митця Петро Герасимович Певний, уродженець м. Полтави, 
брав участь у визвольних змаганнях як старшина армії Української Народної 
Республіки, за професією журналіст, редагував газети «Відродження» й 
«Україна» в Києві та Кам'янці-Подільському і «Українська Нива» у Варшаві 
та Луцьку, був послом до польського сейму від Українського Волинського 
Об'єднання, яке очолював. 

У вересні 1939 р. Петро Герасимович Певний виїздить на Захід, 
залишаючи родину, як здавалося, на деякий час. Весною 1940 р. у Луцьку 
помирає мати і хлопчиком опікуються материні батьки – Дарія Людвигівна і 
Никифор Максимович Миці. У 1944 р. архієпископ Мстислав Скрипник, 
пізніше перший патріарх Київський і всієї України, допомагає Богданові 
зустрітися у Варшаві з батьком. 

Як зазначав у автобіографії Б. Певний його захоплення малярством і 
мистецтвом загалом виникло ще в дитинстві: «Моє зацікавлення мистецтвом 
почалося ще за діточих років – від заохоти мого дядька Юрія Никифоровича 
Миця, брата моєї матері, мистця і театрального декоратора, та від уроків у 
мого першого учителя малярства Петра Петровича Холодного»1. 

У 1949 р. у  Ділінгені (Німеччина) Б. Певний здобуває середню освіту, а в 
1950 р. починає студіювати журналістику у Людвіг Максиміліян 
Університеті в Мюнхені. У цей час він систематично публікує свої політичні 
карикатури в українських еміграційних часописах – «Українському 
Самостійнику» в Мюнхені, «Українцеві-Часі» у Парижі та згодом у США, 
«Національній Трибуні», «Америці», «Свободі» та гумористичному журналі 
«Лис Микита» в Детройті.  

У 1951 р. Б. Певний  разом із батьком емігрує з Німеччини до США, 
оселяється у Нью-Йорку. 1956 р. отримує громадянство США. 

Мистецьку освіту Б. Певний отримав у Національній академії дизайну у 
Нью-Йорку та в Колумбійському і Нью-Йоркському університетах. Будучи 
студентом, він активно співпрацює з українськими студентськими 
журналами «Горизонти», «Фенікс», входить до редакції «Студентського 
Слова» – щомісячного додатку до щоденної газети «Свобода». 

У 1955 році Б. Певний стає співзасновником і першим головою 
Товариства молодих образотворчих митців у Нью-Йорку, яке стояло на 
одній мистецькій платформі із Нью-Йоркською групою поетів. Товариство 
щорічно влаштовувало чотири виставки у Нью-Йорку, де Б. Певний уперше 

                                           
1 Певний Б. Дещо про себе  // Певний Б. Майстри нашого мистецтва. Роздуми про мистців та 

мистецтво. – Нью-Йорк; К., 2005. – С. 405. 
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почав експонувати свої твори. Згодом він став активним членом та 
заступником голови Об'єднання митців українців в Америці. 

Особливої уваги заслуговує творчий доробок Б. Певного як мистецького 
критика та історика мистецтва. Він доклав чимало зусиль для ліквідації 
«білих» і «темних плям» в історії української культури. 

 Діапазон наукових зацікавлень дослідника надзвичайно широкий. Понад 
півтори сотні статей, есе, присвячених творчості таких художників, як 
Олександр Архипенко, Яків Гніздовський, Михайло Черешньовський, 
Святослав Гординський, Віктор Цимбал, Василь Кричевський, Мирон 
Левицький, Петро Мегик, Никифор Дровняк, Галина Мазепа, Аркадія 
Оленська-Петришин, Христина Оленська, Алла Горська, батько і син 
Холодні, Едвард Козак, Олекса Новаківський, Опанас Заливаха, Давид 
Бурлюк, Хуан Міро, Сальвадор Далі та інших визначних діячів українського 
та світового мистецтва. Праці дослідника відзначаються глибиною, точністю 
і влучністю характеристик, образністю мови викладу. Він завжди звертає 
увагу на умови формування й діяльності тієї чи іншої творчої особистості.  

Деякі роботи Б.Певного присвячені окремим творам та явищам 
мистецького життя. Так у статті «До легенди про фрески на Хаджибейському 
лимані» автор аналізує роботи М. Бойчука, реформатора монументального 
мистецтва в Україні 1920–1930-х років та його учнів – фрески 
новозбудованого Селянського санаторію ім. ВЦВК на Хаджибейському 
лимані поблизу Одеси 1929 р. Фресковий розпис мав площу 600 квадратних 
метрів, а декоративні роботи були виконані на 240 квадратних метрах. 
Будівля була повністю знищена під час Другої світової війни й унікальні 
роботи великого майстра назавжди втрачені. Дослідник, спираючись на 
багатий фактографічний матеріал: спогади сучасників М.Бойчука, 
Д.Горняткевича, Є.Бачинського, деяких його учнів, біографа й автора 
передмови до забороненої і знищеної у 1930-х роках праці М.Бойчука 
К.Кліпко-Москальцева, записи самого М.Бойчука, його автобіографії, 
рідкісні фото цих робіт, що збереглися в особистих архівах українських 
іммігрантів, доводить, що керівництво оформленням Селянського санаторію 
було для М. Бойчука зенітом творчого досягнення, оскільки «закінчився час 
теоретичних міркувань, вишколу кадрів, експериментів у майстерні. 
Фресковий  розпис Селянського санаторію давав Бойчукові та тим, що 
вірили в відродження українського монументального мистецтва на 
пропонованих ним основах, можливість зреалізувати задуми, виявити свої 
творчі методи»1. 

У «Історії одного видання» автор розкриває історію виходу в світ 
надзвичайного видання «Книжковий знак шестидесятників», яке побачило 
світ весною 1972 р. у США. Аналізуючи представлені у книзі твори митців 
діаспори та материкової України 1960-х років Б. Певний також детально 
простежує історію виникнення, поширення мистецтва екслібриса в Україні, 
починаючи з 1736 р. Автор зазначає, що український книжковий знак, як, 

                                           
1 Певний Б. До легенди про фрески на Хаджибейському лимані // Певний Б. Майстри нашого 

мистецтва. Роздуми про мистців та мистецтво. – Нью-Йорк; К., 2005. – С. 18. 
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зрештою, й усі інші галузі українського мистецтва, – це своєрідне свідчення 
складних історичних шляхів України. Разом з нею він переживав піднесення 
і часи занепаду. Високий рівень української культури XVIII ст. 
підтверджується зразками тогочасного екслібриса. Особливою якістю 
відзначаються книжкові знаки для Олександра Безбородька, Михайла 
Франковича, монастирської бібліотеки міста Холма. У XIX ст., у час повної 
ліквідації залишків української державності і цілковитого перетворення 
України на колонію в економічному і культурному розумінні, мистецтво 
екслібриса занепадало. Відродження прийшло разом з національним 
піднесенням в кінці XIX – на початку XX ст. Тоді в цьому жанрі почали 
працювати Модест Сосенко, Микола Самокиш, Михайло Нечитайло-
Андрієнко, Юрій Нарбут, Олена Кульчицька та багато інших видатних 
майстрів. Особлива заслуга в розвитку екслібриса, як і всієї тогочасної 
української графіки, на думку автора, належать Юрію Нарбуту, котрий 
увиразнив національні елементи. У перше десятиліття радянської влади, 
коли В Україні ще не був цілковито знищений український національний 
дух, над екслібрисом, підносячи це мистецтво на  доти незнані висоти, 
працювали також Василь Кричевський, Іван Мозалевський, Леонід 
Хижинський, Михайло Жук, Олена Сахновська, Іларіон Плещинський  та 
інші. Автор зауважує, що митець, створюючи екслібрис, ставить перш за все 
завдання створити духовний образ власника та відбити його ставлення до 
світу, тому, на його думку, появу такого видання, як «Книжковий знак 
шестидесятників», треба розглядати у тій же площині, що й інші свідчення 
живучості українського національного духу, як видання, що в багатьох 
аспектах випереджало свою сучасність й означувало самобутність 
культурної і національної думки в Україні та єдність з нею українців 
діаспори.  

Творчі зусилля і численні праці Б. Певного були спрямовані на створення 
цілісної картини історії розвитку українського мистецтва як явища світового 
та новочасного, на руйнування стереотипу етнографічної і регіональної 
приреченості української культури, її меншовартосності, вторинності. У 
цьому аспекті надзвичайно актуальною і важливою є розвідка Б. Певного 
«Українські струмки в течіях світового малярства». У ній дослідник 
детально аналізує такі модерністські течії як імпресіонізм, пуантилізм, 
символізм, кубізм, конструктивізм, експресіонізм, футуризм, «ОП-АРТ», 
«ПОП-АРТ», «ГЕППЕНІНГ». 

 Автор зауважує, для того, щоб з’ясувати, як на тлі світового мистецтва 
вимальовується український образ, потрібно обов’язково звертатися до 
витоків сучасного мистецтва. Б. Певний наголошує, що вищезазначені течії 
по-різному виявилися в українському малярстві, але «виникнення крайнього 
модерного руху на світанку революції в Росії, у тому числі й на Україні – не 
випадкове»1. Він аргументовано доводить, що елементи імпресіоністичної 
манери в українському живопису можна вже помітити у «вродженому 

                                           
1 Певний Б. Українські струмки в течіях світового малярства // Майстри нашого мистецтва. 

Роздуми про мистців та мистецтво. – Нью-Йорк; К., 2005. – С. 339. 
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інтересі» українських митців до пейзажу: Петра Левченка, Івана Похитонова, 
Фотія Красицького, Володимира Орловського, представників «київської 
пейзажної школи». На думку дослідника, імпресіонізм в українському 
образотворчому мистецтві дозрівав поступово і не був реакцією на його 
появу у Франції. Він прийшов опосередковано через Відень і Краків. У 
Краківській академії мистецтв у відомого імпресіоніста, майстра 
українського пейзажу Яна Станіславського навчалися Михайло Бурачек і 
Іван Труш, які разом із Олександром Мурашком представляють течію 
зрілого імпресіонізму в українському живопису.  

Пуантилізм, як стверджує автор, не мав безпосереднього відображення в 
українському малярстві, але через півстоліття після його виникнення 
відомий український митець Петро Мегик у Варшаві, а потім США 
застосовував подібну пуантилізмові манеру у своїх полотнах.  

Піонером кубізму в скульптурі називає Б. Певний Олександра 
Архипенка, який створив нову ідіому в модерній скульптурі, відкрив метод 
відображення пластичних форм отворами і заглибинами, перший застосував 
у модерній скульптурі конструкції з різнорідних матеріалів, започаткував 
скульптуро-малюнок,  поєднав малярство з тривимірними конструкціями у 
нове мистецтво, яке охоплювало зорові здобутки не тільки кубізму, а й 
футуризму, конструктивізму і класичної скульптури, здобув світове 
визнання за свій революційний підхід до форми, кольору і матеріалу.  

У зв’язку з цим дослідник зауважує, що ідеї, про які на Заході ще у   
1960-х роках говорили як про крайнє новаторські, навіть разючі – ідеї про 
форму і матеріал, про зміст і суспільне призначення мистецтва – були 
певною мірою розвинені ще у другому і третьому десятилітті ХХ ст. у Росії 
та Україні, адже  перша виставка  вже тоді новаторських творів молодого 
Олександра Архипенка відбулася у Києві 1906 р., а не в Берліні чи Парижі, а 
в 1908 р. у Києві Давидом Бурлюком була організована виставка 
представників авангарду. Б. Певний зазначає, що з 1914 р. у Києві діяло 
угруповання митців на чолі з Олександром Богомазовим (уродженцем міста 
Ямпіль, що на Сумщині), які у своїй творчості розробляли проблеми, 
пов’язані з експресіонізмом, футуризмом, абстрактним мистецтвом. 
Зупиняється автор і на творчості таких маловідомих зараз постатях 
українського художнього модернізму як Сергій Подгаєцький та Василь 
Єрмілов, аналізує діяльність українських модерністських  мистецьких 
угруповань 1920-х років – Об’єднання сучасних митців України та Асоціація 
Революційного Мистецтва України – та їхній вплив на розвиток новітнього 
українського та світового мистецтва. Автор праці переконливо доводить, що 
українська культура є органічною складовою культури вселюдства, 
джерелом і потужним генератором нових ідей.  

Окреме місце в творчому доробку Б.Певного посідають праці, присвячені 
визначним архітектурним пам’яткам України: «Діялоги в «елевейторі» і поза 
ним», «З радістю журба обнялась», «Біль, гнів і радість», «Засуд – нищити 
козацьке бароко», «Іконостас: за чи проти?». Автор детально зупиняється 
на історії будівництва, художньо-архітектурних особливостях, історії 
руйнування видатних зразків церковної архітектури України у 1930-х роках, 
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аналізує реставраційні роботи щодо відновлення пам’яток, які проводились у 
післявоєнний період та на початку 90-х років ХХ ст.  

Б.Певний ґрунтовно досліджує зародження та розвиток стилю бароко в 
українському мистецтві та архітектурі, зокрема козацьке бароко. Дослідник, 
використовуючи унікальні архівні матеріали, висвітлює історичні, мистецькі та 
ідеологічні причини його трансформацій в архітектурних спорудах XVII – поч. 
ХХ ст. 

Козацьке бароко в Україні, на його думку, фактично було започатковане 
церквою Святого Іллі у Суботові (1654 р.) та Михайлівською церквою у 
Переяславі (1666 р.). Усі будівлі цього стилю вирізнялися пластикою фасадів, 
фронтонів та порталів, окрасами з ліплення з типовою для українського 
народного мистецтва барвистістю і декоративністю такою, як  на вишивках, 
тканинах, різьбі, кераміці і хатньому настінному розписі. 

У XVIII ст. бароко в Україні набуває нових рис, відомих як стиль рококо. 
Після 1685 р., коли Київська метрополія потрапила під зверхність Москви, 
починається шалений тиск на національні прояви в церковному житті, 
здійснюється цілеспрямована «русифікація» архітектури: перебудовуються 
власне українські барокові елементи будівель за зразком російської традиційної 
церковної архітектури. Так, у 1879 – 1880 рр. знищено бароковий портал 
Успенського собору Києво-Печерської лаври, добудовано російський тамбур 
абсолютно невластивий українській архітектурній традиції, а у 1801 р. Синод 
забороняє будувати церкви українського типу. Б. Певний наголошує, що бароко 
було й є надзвичайно важливим для української культури, оскільки воно «стоїть 
на заваді тоталітарного проковтнення українського народу, нагадує йому про 
незалежну минувщину»1. 

Надзвичайно важливим є дослідження Б. Певного історії виникнення та 
мистецьких особливостей основного елементу інтер’єру церкви східного обряду 
– іконостасу. Спираючись на літописні, архівні свідчення, фотодокументи автор 
аналізує історію розвитку іконостасу від іконостасів найдавніших українських 
церков часів до новітніх форм у церковних будівлях Нью-Йорку, Чикаго та 
інших міст, де мешкають українці. Дослідник переконливо доводить, що 
український іконостас відрізнявся від іконостасу російських церков. 

Б. Певний є одним з перших дослідників живописної творчості 
В. Винниченка («Маляр Винниченко в УВАН-і», «Винниченкове малярство: 
курйоз чи мистецтво?»), автором монографії «Микола Неділко», розділу про 
образотворче мистецтво в англомовному виданні «Україна» – енциклопедії для 
молоді, спогадів у збірниках «Доброокий – зустрічі та листування зі 
Світличним», «Михайло Черешньовський –  велетень поміж нами».  

Г. Логвин дуже влучно назвав Б. Певного видатним літописцем сучасного 
українського мистецтва, а його публікації про митців діаспори – «свідченням 
самовидця»: «З бігом часу вони набудуть неоціненної вартості. Жоден вчений, 
історик культури чи мистецтвознавець, кожний, хто наміриться осмислити 
розвиток українського мистецтва, не зможе без них обійтися». Українському 
мистецькому життю Америки ХХ ст. присвячені статті «Перші п'ятнадцять 
років» та «Між інтеграцією та сегрегацією». Вони розповідають про перші 
кроки українських митців у США і роль, яку відіграло у їхньому становленні 

                                           
1 Певний Б. Засуд – нищити козацьке бароко // Певний Б. Майстри нашого мистецтва. 
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Об'єднання митців українців в Америці (ОМУА). Б.Певний акцентує увагу на 
діяльності цієї мистецької організації у зв’язку з неминучим асиміляційним 
процесом для української імміграції у США.  

З 1984-го р. у Нью-Йорку та з 1992-го р. у Києві Б. Певний був членом 
редакції журналу «Сучасність», редагував її мистецьку частину, а з 1996 р. став 
головним співредактором цього видання. Протягом багатьох років він був 
дійсним членом Української вільної академії наук у США, її Винниченківської 
комісії.  

З метою популяризації українського образотворчого мистецтва Б. Певний 
виголосив ряд публічних лекцій, багато років був беззмінним організатором 
виставок робіт українських митців у США та Європі. У 1971 р. він був одним з 
організаторів виставки «Сучасна графіка України» в Нью-Йорку, на якій 
експонувались графічні твори митців з України різного стажу і віку, соцреалістів 
і нонконформістів, у 1988 р. – співорганізатором тотожної за своїм задумом 
виставки «Сучасне мистецтво України», влаштованої за допомогою 
представництва УРСР у Організації Об'єднаних Націй, 1990 р. був 
відповідальним за велику виставку графіки Якова Гніздовського в Державному 
музеї українського образотворчого мистецтва у Києві та Національному музеї у 
Львові, 1991 р. – куратором і автором каталогу ретроспективної виставки 
скульптури Михайла Черешньовського в Українському музеї в Нью-Йорку. Для 
Б.Певного українське мистецтво було завжди цілісним і неподільним. Він писав 
як про українських митців діаспори, так і радянської України, виступав проти 
бойкоту культурних контактів з підрадянською Україною. 

У 2005 р. зусиллями Української вільної академії наук, видавничої групи 
«Сучасність», друзів та колег  вийшов солідний том вибраних праць Б. Певного 
«Майстри нашого мистецтва. Роздуми про мистців та мистецтво». Сюди 
увійшли статті та есе, присвячені творчості видатних митців, роздуми про 
культурну спадщину, про мистецьке життя українців поза межами батьківщини. 
Тексти написані в різний час для різних видань, подані без скорочень, книга 
містить також автобіографічні матеріали та покажчик праць митця. Автор 
передмови академік І.Дзюба зазначає: «…з книги вперше постає  сукупний 
масштаб мистецтвознавчої праці Б.Певного, – і він вражає»1. 

Дійсно важко переоцінити вклад цієї непересічної особистості у розвиток 
рідної культури. За словами В. Перевальського «Богдан Певний завжди почував 
себе українцем і прагнув зміцнення зв'язку зі своїм етнокультурним ґрунтом. Усе 
зроблене ним є вагомим внеском у справу створення цілісної картини історії 
розвитку українського мистецтва як явища світового та новочасного»2. Як 
дослідник та історик мистецтва Богдан Певний займає одне з чільних місць в 
українській і світовій культурі, більшість порушуваних ним питань не втратила 
актуальності і є вагомою пізнавальною й теоретичною цінністю для прийдешніх 
поколінь. 
 

 
 

                                           
1 Дзюба І. Майстер мистецької критики // Певний Б. Майстри нашого мистецтва. Роздуми 

про мистців та мистецтво. – Нью-Йорк; К., 2005. – С. 13-14. 
2 Перевальський В. Задивлений у її зіниці // Певний Б. Майстри нашого мистецтва. Роздуми 

про мистців та мистецтво. – Нью-Йорк; К., 2005. – С. 427. 
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Борисенко М.В. (Київ) 

 
ІНТЕР’ЄР МІСЬКОГО  

ПОМЕШКАННЯ В УКРАЇНІ  
(20–30-ті роки ХХ ст.) 

 
Стаття присвячена аналізу еволюції інтер’єру типового міського 

помешкання в містах України в 20–30-х роках ХХ ст. 
 

Вивчення міської оселі городянина 20–30-х років ХХ ст. в Україні є 
темою малодослідженою. Відсутні історичні та мистецтвознавчі розвідки 
про інтер’єр міського житла цього періоду. Внутрішнє оформлення житла є 
цікавим історичним фактором, який можна використати при реконструкції 
побуту городян та їхнього уявлення про престиж та комфорт.  

Предметом нашого дослідження є розвиток інтер’єру в історичній 
ретроспективі у період найбільших соціальних катаклізмів ХХ ст. Адже за 
твердженням професора О.А. Удода: „Український народ у своєму 
повсякденному житті зазнав лише протягом ХХ ст. кілька крутих переломів, 
що позначилися не тільки на поселенні, а й, що найважливіше, на соціальній 
психології, ментальності, культурі”1. 

Пік інтересу до проблем побуту в науковому середовищі та суспільстві 
загалом припадав на 20-ті роки ХХ ст. Вперше на високому теоретичному 
рівні висвітлив матеріальний світ тогочасного робітника С.Г. Струмілін2. 
Окремі публікації в пресі були присвячені пошукам нового типу житла та 
нового типу умеблювання. 

Лише в 60-х роках ХХ ст. науковці починають знову звертати увагу на побут 
міського населення3. Правда, найцікавіший період – 20–30-х років ХХ ст. 
висвітлювали фрагментарно, а іноді й взагалі свідомо оминали дослідники. 
Найбільше уваги цій проблематиці приділяв вчений-етнограф М. Приходько, 
особливо стосовно архітектурно-просторової еволюції житла робітників 
Донбасу4. В наш час історія інтер’єру стала складовою частиною історії 
повсякденності, або мікроісторії5. Сучасні українські дослідники, вивчаючи 
матеріальну сторону буття населення України в складні історичні періоди, 
звертають більшу увагу на матеріальне становище, благоустрій міст, житлову 
кризу6. 

                                           
1 Удод О. Історія повсякденності як складова історії України ХХ ст. // Історія та 

правознавство. – 2007. – № 19-21. – С. 105. 
2 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. – М.: Наука, 1957. – 569 с. 
3 Труфанов И. Проблемы быта городского населения СССР. – М.: Лен. ГУ, 1973. – 143 с. 
4 Приходько М.П. Житло робітників Донбасу. – К.: Наукова думка, 1969. – 106 с. 
5 Нормы и ценности повседневной жизни. Становление социалистического образа жизни в 

России 1920–1930-е годы. – СПб., 2000; Васильчук Г. Вивчення „радянської повсякденності”  
20–30-х років ХХ ст. сучасними російськими істориками: проблеми теорії та методології 
дослідження // Україна ХХ століття. Культура. Ідеологія. Побут. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 275-
286. 

6 Ніколаюк А.Т. Політика держави щодо мотивації праці робітників у промисловості 
України (1929-1938 рр.): Дис. … канд. іст. наук. – Острог, 1999. – 337 с.; Гогохія Н.Т. Українське 
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Розвиток внутрішнього оформлення житла важко реконструювати через 
багато років, після війни, зміни суспільного ладу, економічних реформ тощо 
більшість житлового фонду цих часів було знищено або докорінно змінено. 

Традиції умеблювання кімнат міських мешканців були цілком пов’язані 
із соціальною стратифікацією урбаністичного середовища. Мешканці 
дорогих дохідних будинків у центрі міста нерідко замовляли дорогі та 
вишукані меблі, що привозили з-за кордону або виготовляли місцеві 
майстри. Головним модним напрямом на той час у дизайні помешкання 
залишалися ампірні мотиви.  В технології обробки меблів зберігалося багате 
різьблення, інкрустація, використання яскравих деталей. Мешканці 
робітничих околиць та напівсільських містечок обмежувалися скринями, 
лежаками, мисниками для посуду. Такі меблі були місцевого виробництва, 
часто досить примітивні, з мінімальним оздобленням. 

У роки Першої світової війни та революції змінюється функціональне 
навантаження квартир, оскільки мешкання у великих будинках однієї 
родини ставало економічно невигідним. Маса людей переїжджала з місця на 
місце. Вже в роки війни, внаслідок великого напливу людей у містах 
України, у побуті городян усе більше з’являється речей, що свідчать про 
«кочовий» спосіб життя. В будинках, де виникли перебої з опаленням, 
з’явилися металеві розбірні печі. В кімнатах почали з’являтися ширми, 
великою популярністю користувалися металеві складні ліжка, що також 
були привнесені воєнним побутом. З приходом військ більшовиків в Україну 
в 1919 р. ставлення до житла, як сімейної твердині, змінилося. Усе майно 
«класових ворогів», які втекли або зникли у вирі революції, від квартир та 
особняків до ножів та виделок вважалося державною власністю. Однак 
мешканці, що почали вселятися в нові квартири, хто за ордером, а хто 
самостійно, почали користуватися речами колишніх власників. Усе 
умеблювання та оформлення житла вважалося невід’ємною частиною 
квартири, отже, й ставало власністю нових мешканців. Перехід власності від 
однієї особи до іншої завжди супроводжується певними правовими актами 
та документами. Однак у даній ситуації нічого подібного не було – люди 
просто вселялися в помешкання й брали те, що їм було потрібно. Хоча, 
згідно з положенням про реквізиції житлових приміщень, уся обстановка та 
меблі переходили в користування нових мешканців за описом1. Насправді, 
мало хто складав такі документи. Пізніше цьому процесові грабунку надали 
правовий термін – революційне право. Влада забороняла вивозити меблі, а 
дозволяла тільки користуватися ними. Дотримання цього правила покладали 
на домові комітети, що в цей час тільки формувалися. 

Більшість нових господарів не могла оцінити естетичну та мистецьку 
вартість домашнього начиння, власниками якого вони стали. Для них воно 
було елементом невідомого їм життя, так само як буржуазні квартири з 
ліпниною, високими стелями, бронзовими прикрасами тощо. Звичайно, в 

                                                                                                 
радянське місто 1929-1938 рр.: історико-соціальний аналіз: Дис. … канд. іст. наук. – Луганськ, 
2003. – 211 с. 

1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 
ЦДАВОВУ України), ф. 5, оп. 1, спр. 35, арк. 141. 
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умовах політичної нестабільності, постійних міграцій та відчуття 
дармівщини мешканці комуналок масово знищували меблі. Крім того, саме в 
цей період у містах розпочалася надзвичайна паливна криза. Жителі 
багатоквартирних будинків, щоб отопити численні буржуйки рубали дерева 
в парках та садках, розбирали старі будинки, палили паркет тощо. Про сумну 
долю багатьох дерев’яних предметів інтер’єру можна судити із акту, що 
склали працівники пожежного відділу комунгоспу м. Олександрівськ у 
лютому 1921 р.: «ми, що нижче підписались, склали цей акт у тому, що по 
наказу завідуючого пожежним відділом спалили шафу NRBY для 
опалювання печі в пожежному підвідділу в чому й розписуємося»1. Правда, 
більшість із предметів обстановки не залишили по собі подібних 
«некрологів». 

Скоро стало зрозуміло, що принцип розподілу безкоштовного житла 
призводить лише до руйнування житлового фонду, тому держава пішла 
пошуком господаря квартир, що дало можливість зупинити руйнацію 
міського середовища. Саме такий принцип і було закладено в майбутній 
закон про меблі. На з’їзді працівників комунального господарства у 1921 р. 
один із виступаючих зазначав: «Величезна кількість меблів зруйнована, 
розграбовано, спалено тільки тому, що добувалася без усілякої праці, що 
вона не враховувалася й не описувалася тими особами й організаціями, куди 
меблі віддавалися, вважалося даровим майном, котре легко придбати знову 
шляхом реквізиції. Усяке ж вселення та виселення, що означало обов’язкове 
залишення меблів на місці, було причиною свідомого руйнування меблів 
тими, хто вже не мав можливості ними користуватися»2. 

За зразком житлового закону було прийнято 25 грудня 1921 р. й закон 
про меблі. Згідно з цим декретом меблі, що їх полишила буржуазія, або які 
були в неї відібрані, ставали власністю тих, хто ними користувався на даний 
момент. 

Місцеві органи влади видавали спеціальні накази, якими намагалися 
підтвердити право громадян та організацій лише користуватися меблями, але 
без права власності. Оскільки існувала певна колізія – які меблі вважати 
власністю громадян, а які ні, адже  в роки квартирного переділу ніхто ніяких 
документів не складав, державні юридичні консультації давали роз’яснення: 
«усе майно, в тому числі меблі, що експропрійовані на базі революційного 
права, або взагалі перейшли у володіння трудящих до 24 серпня 1922 р. 
вважається майном, що перейшло у власність держави»3. 

Таким чином, експропрійовані меблі ставали частиною власності, що 
отримували робітники та міська біднота, котрі вселилися в колишні панські 
квартири. Комунгоспи складали меблі, відібрані у буржуа, на складах, якщо 
була така можливість. Надалі кожен трудящий мав право отримати у 
користування необхідні йому речі. Для цього варто було написати заяву із 
проханням до житлового відділу або комісії міських органів влади. В 
окремих випадках мешканці могли закріпити за собою частину 

                                           
1 Там само, спр. 393, арк. 114. 
2 Там само, спр. 827, арк. 123. 
3 Там само, спр. 2625, арк. 7. 
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умеблювання. Наприклад, в Одесі в 1923 р. комунальна влада передавала у 
власність меблі в комунальних квартирах робітникам та службовцям за 
невелику плату1. 

Розподіляли меблі також і житлові кооперативи, котрі займали близько 
половини націоналізованого житлового фонду у таких містах як Одеса або 
Київ. От, наприклад, витяг із рішення засідання правління житлового 
кооперативу по вулиці Ольгівській у Києві в 1924 р.: „Про розподіл меблів – 
комод, письмовий стіл, стіл із мармуровою дошкою, диван класичний із 
оббивкою, 2 крісла й рога передати т. Манілову. 3 поломаних крісла узяти до 
канцелярії правління. Шафу гардеробну передати тов. Єгорову – у тимчасове 
користування, до приїзду Єгорова, уступити Манілову”2. Таким чином, ми 
бачимо, що окремі мешканці при бажанні могли навіть підібрати гарнітур і 
створити затишок у своїй оселі. Правда, такі випадки швидше за все були 
винятком і якщо мешканець комуналки не був поважним чиновником у 
новій державній системі, то зібрати вишукану завершену обстановку було 
досить непросто. 

Реквізовані меблі потроху осідали в руках радянських чиновників, які 
знаходили можливість її „приватизувати”. Такий механізм описав 
М.Хвильовий у сатиричній новелі „Іван Іванович”. Він згадує багату 
обстановку, якою обростало нове міщанство: „шість чи то сім турецьких 
килимів, беккеровський рояль, дюжина віденських стільців, наукова 
бібліотека, дубовий письмовий стіл з відповідним на ньому приладдям, 
великий стіл (з чорного чи червоного дерева) для їдальні, кілька ліжниць з 
пружними матрацами”3. Герой М. Хвильового при зустрічі із працівником 
комунгоспу просто „забув”, які меблі належали йому, а які він отримав від 
колег, що реквізували їх у якогось поміщика. 

Непросту справу обліку меблів влада знову поклала на плечі домових 
комітетів. Правління кооперативів та домові комітети не мали відомостей 
про те, хто із мешканців утік від червоної армії, хто привласнив меблі, а хто 
ні, тому вони просто опитали своїх сусідів на предмет належності меблів. 
Крім того, якщо меблі, якими користувався мешканець, належали йому, то 
він мав це засвідчити письмово4. 

Були непоодинокі випадки, коли мешканці комуналок привласнювали 
собі частину обстановки. Наприклад, один підприємливий мешканець 
м. Харкова продав своєму родичу не тільки квартиру, а й навіть речі, що 
належали комунгоспу5. В протоколах київського кооперативу на вулиці 
Червоноармійській знаходимо згадку про іншого мешканця, котрий при 
виїзді умудрився забрати з собою і всю обстановку квартири, котра також 
належала комунгоспу6.  

                                           
1 Там само, спр. 2579, арк. 14. 
2 Державний архів м. Києва (далі – ДАК), ф. 757, оп. 1, спр. 35, арк. 9. 
3 Хвильовий М. Сині етюди. – К., 1989. – С. 339. 
4 ДАК, ф. 757, оп. 1, спр. 22, арк. 7. 
5 Харківський державний обласний архів (далі – ХДОА), ф. 1401, оп. 1, спр. 2, арк. 127. 
6 ДАК, ф. 754, оп. 1, спр. 3, арк. 2. 
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Більшість мешканців комуналок вважала, що побутові речі мають 
належати тільки їм, адже уявлення про дім, як про приватний простір, 
домінував серед городян і жодні казармені експерименти його ліквідувати не 
могли. Крім того, залишалися в пам’яті відголоски воєнного комунізму, коли 
кожен міг отримати квартирне начиння за т.зв. „революційним правом”. 

Показово, що під час опитування робітників на початку 1920-х років 
виявився цікавий суб’єктивний момент. Коли робітників попросили оцінити 
особисті предмети, вони свідомо або несвідомо занижували вартість меблів 
порівняно з такими речами як одяг або особисті робочі інструменти. 
Виявилося, що меблі до останнього часу не користувалися попитом у 
робітників1. Напевне в умовах товарного та житлового голоду більш 
вартісними з точку зору практичного використання були предмети 
щоденного вжитку. В умовах занепаду індивідуальної квартири та житлової 
кризи вишукане умеблювання здавалося чимось аморфним та нереальним. 
Крім того, робітники не мали уявлення про вартість меблів, адже вони їх 
отримували безкоштовно. 

Сам інтер’єр помешкань городян був небагатий та складався із 
невеликого набору різних за своїм призначенням меблів. Меблі були зовсім 
різнотипними. В одному помешканні сусідами були дорогий різьблений 
буфет у стилі рококо та нефарбований табурет. Наприклад, дрібний 
службовець харківського комунгоспу мав в одній кімнаті три стільці та 
трюмо, в іншій – посередині стіл та ікони2. 

Чим був вищий соціальний статус, тим вищі запити були у радянських 
чиновників. Завідувач клубу при Полтавському міськвиконкомі узяв в 
оренду в комунгоспу цілий гарнітур, демонструючи явно буржуазні 
замашки. Його інтер’єр згідно з описом складався з: „буфету стильного, 
дубового, різного, середина відкривається під скло – 1, етажерка альковна, 
точені ніжки із чотирма поличками – 1, напівкрісла, м’які, оббиті темно 
червоним плюшем – 2, табурет простий не фарбований – 1, ліжко 
живописне, полуторне з картинами – 1”3. 

Офіційна влада не підтримувала прагнення нової радянської еліти до 
розкоші, тавруючи буржуазний стиль життя та рекламуючи казармений 
аскетизм. Заклики відмовитися від важкого, негігієнічного та естетично 
занепадницького умеблювання відповідали світовим тенденціям, хоча й 
були викликані факторами політичного характеру, а не естетичного чи 
санітарно-гігієнічного. 

У 20-х роках ХХ ст. у середовищі архітекторів та дизайнерів 
поширеними були ідеї німецького архітектурного товариства „Баухауз”, що 
пропагувало новий тип житла, побудований на раціоналізмі та 
функціональності. В основі нової концепції інтер’єру радянські дизайнери 
під впливом ейфорії від соціальних потрясінь намагалися піти шляхом 
знеособлення та спрощення внутрішнього обладнання квартири. Меблі мали 
лише служити для задоволення маргінальних, як на радянську ідеологію, 

                                           
1 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. –  М.: Наука, 1957. – С. 389. 
2 ХДОА, ф. 408, оп. 2, спр. 609, арк. 62. 
3 ЦДАВОВУ України, ф. 5, оп. 1, спр. 2625, арк. 2. 
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потребам – сон, приготування та споживання їжі, зберігання одягу та 
побутових предметів. Звідси й казармений стиль у радянських нових 
експериментаторських зразках домашнього начиння. Згадували в пресі 
вироби Ленінградської фабрики, меблі якої були прості, міцні, недорогі й без 
претензії на дешевий шик1. Меблі ж, що дісталися у спадщину міським 
мешканцям, стали символом міщанства та морального занепаду. Під вал 
марксистської критики потрапили комоди та шафи, секретери та великі 
сімейні ліжка2. 

Інтер’єр міських квартир наповнювався не тільки фабричними меблями, а 
й виробами народних майстрів. Народні майстри наслідували столичні 
петербурзькі зразки, хоча здебільшого ці меблі логічні за конструкцією, 
прості за формою, ясні за композицією3. За рахунок запозичень довгий час 
зберігалися ампірні мотиви в декорі – багате різьблення карнизів у шафах 
або над диваном, шишки, котрими прикрашали диван або комод4.   

Картини поступово зникали з інтер’єру міського помешкання, оскільки в 
очах нових мешканців вони не мали естетичної цінності. Для того, щоб 
прикрасити стіни, використовували гобелени – виткані малюнки, вишивки 
тощо. Сюжети таких картин були цілком аполітичними – пейзажі, 
репродукції класичних творів або релігійні картинки. Одночасно у 20-х 
роках, так само як і на початку століття, у міських небагатих помешканнях 
усе більшого поширення набуває фабричний малюнок. Для прикрашання 
помешкання використовували вирізки із журналів, плакати, фотографії 
політичних діячів. 

На рубежі 20–30-х років ХХ ст. світові тенденції в дизайні зазнають 
кардинальних змін. У світі утверджується новий космополітичний стиль – 
Ар-деко. В цей час в Україні, пошматованій репресіями, економічною 
кризою та голодом, усяке культурне та духовне життя завмерло. Погром 
„лівацьких закидів” у сфері реконструкції побуту торкнувся й 
конструктивістських експериментів із оформлення квартир. 

Після ліквідації приватного капіталу виробництво меблів перейшло від 
кустарних фірм до державних організацій. Однак у більшості своїй новий 
виробник працював за старими зразками. Реальної необхідності в розвитку 
нових стильових напрямів працівники промисловості не бачили. Радянська 
еліта швиденько перейняла естетичні смаки, характерні для нуворишів кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. А городяни були деморалізовані загальним занепадом 
життя в СРСР. Українські лікарі-гігієністи намагалися привернути увагу до 
проблеми виробництва меблів. Розглядаючи нові зразки на виставці меблів, 
їм довелося констатувати: «Мебльова промисловість ще й дотепер готуючи 
меблю, імітує міщансько-буржуазні зразки дореволюційного часу. Вона ні 

                                           
1 Выставка по внутреннему оборудованию рабочих жилищ // Жилище рабочего. – 1925. – 

№ 13-14. – С. 15. 
2 Лебина Н., Чистяков А. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в 

годы НЕПа и хрущевского десятилетия. – СПб., 2003. – С. 42. 
3 Таранущенко С. Українські народні меблі // Народна творчість та етнографія. – 1957. – 

№ 32. – С. 80 
4 Там само. 
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розмірами, ні конструкцією не пасує до сучасного житла і не відповідає 
потребам та рівню культурного робітництва. Нові робітничі оселі 
умебльовують великою і нераціональною та негігієнічною меблюю. Така 
мебля загромаджує житлове приміщення, затрудняє догляд за ним і тим 
самим погіршує санітарно-гігієнічні умови життя»1.  

Меблі старого зразка займають до 40 % корисної площі кімнати (але це 
мова йде про повний комплект умебльованої кімнати)2. Крім того, часто 
виробники меблів виготовляли свою продукцію, що навіть не відповідала 
середнім розмірам людського тіла та функціонального призначення3.  

Новозбудовані будинки у 20-х та І пол. 30-х років ХХ ст. будувалися за 
принципом максимального спрощення та здешевлення будівництва. Реально 
відбувалося зниження кубатури житлового простору й меблі старого зразка 
просто не поміщалися в нових квартирах. Стрічкоподібне розташування вікон, 
зниження висоти до 2,6 м, характерні для будинків кінця 1920-х – початку   
1930-х років, вимагали й нових рішень від виробників домашнього начиння. 

Лише в ІІ пол. 30-х років влада та будівельна громадськість звернули 
увагу на проблему інтер’єру у новому будівництві. Група радянських 
архітекторів з Академії архітектури в 1935 р. провела обстеження 
робітничих помешкань4. Виявилося, що внутрішнє оформлення квартири 
формувалося під впливом випадкових факторів, оскільки про інтер’єр не 
турбувалися ні архітектор, ні меблеві організації, що викидали на ринок 
набір стандартних виробів, котрі не відповідали вимогам споживачів. 
Виявилося також, що були випадки, коли робітники, отримавши нову 
квартиру, не могли з комфортом розташувати меблі в новому помешканні. Й 
нарешті, матеріал обстеження продемонстрував, що в країні відсутня 
культура інтер’єру, в жодному із вибудуваних будинків немає культурно 
продуманого та планово організованого простору. 

З кінця 30-х років меблі стають більш строгими, зменшується декор, 
майже зникають башточки, багаті різні карнизи на шафах. При декоруванні 
починають використовувати також і символи, що асоціювалися з офіційною 
радянською символікою – п’ятикутна зірка, серп та молот, колоски пшениці.  

Найбільш поширеним предметом інтер’єру, що був доступним простим 
громадянам, залишалися металеві односпальні ліжка. Їх виробляли іноді з 
відходів виробництва, переважно з чорних металів, фарбованих блакитною, 
або коричневою фарбою5. Частина ліжок була нікельована, а 
суцільнонікельовані вироби траплялися рідше й коштували дорожче.  

Для більшості мешканців міст звичним атрибутом умеблювання ще на 
початку ХХ ст. став шифоньєр, що поступово замінив архаїчну скриню. Звичним 
предметом інтер’єру стали також стільці, виготовлені фабричним способом. 
Стільці мали пряму спинку з мінімальним оздобленням. Відійшли в минуле гнуті 
та різьблені ніжки. Одночасно стільці та крісла отримали м’яку оббивку із 

                                           
1 Резнікова Т. Виставка меблі // Профілактична медицина. – 1933. – № 10. – С. 52. 
2 Там само. – С. 53. 
3 Там само. 
4 Якуб Э. Рабочему жилищу – лучшее оформление // Жилищная кооперация. – 1936. – № 1. – 

С. 27-29. 
5 Василенко А. Предметы ширпотреба // Макеевский рабочий. – 1939. – № 194. – 24 августа. 
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дерматину, що мав імітувати шкіру. Загалом, слідуючи загальним тенденціям, 
меблі ставали більш строгими, позбавляючись надмірних прикрас та оздоблення. 
Широко застосовувався геометричний орнамент.  

Центральним елементом інтер’єру став буфет, що був символом 
заможності та стабільності в родині. Мешканці напівсільських околиць та 
містечок користувалися мисниками та саморобними шафами, але буфет, як 
елемент умеблювання, ставав усе більш поширеним серед середніх 
прошарків радянського міста. В кінці 30-х років у оздобленні цього предмета 
інтер’єру все більше використовується скло та мідні деталі, часто завеликі в 
масштабі усього виробу. Описуючи дизайн 30-х років сучасник писав: 
„Нинішні меблі походять від схрещування дерев’яного фанерного 
конструктивізму з „золотим руном”. Щодо стилю меблі (особливо буфет) 
стали еклектичні. З одного боку на ринок пішли наступом адвокатські 
гарнітури, з іншого романтичний виконаний на блясі, віночок, начебто для 
„утеплення” робітничої квартири, „оздобив” холодну суворість операційного 
столу”1. 

Усі спроби в 30-х роках радянських дизайнерів виробити свій стиль 
наштовхувалися на специфічну реакцію тресту Укрмеблі. Відомий український 
архітектор А. Вербицький у 1939 р. писав: „Як і раніш, меблі виробляються й 
досі за поганими типами, а кращих зразків запропонувати не вдалося”2. 

Загалом для мільйонів мігрантів у 30-х роках міське житло мало 
надзвичайно спрощені форми – бараки, гуртожитки, напівземлянки тощо. 
Меблів у таких приміщеннях не було, а якщо й були, то саморобні, збиті із 
грубих дощок. Тому завершений гарнітур у приміщенні, що оформлявся за 
міським зразком, уже ставав для них чимось неймовірним. Наприклад, 
О.Стаханов, отримавши в нагороду квартиру із меблями, був вражений 
розкішною обстановкою – буфет, диван, комод для білизни, гардини на 
вікнах були незвичними для простої людини3. 

От як описували в пресі помешкання невеликого радянського 
функціонера в шахтарському містечку: „меблів не багато – в дитячій – 
ліжко, стіл, кілька стільців та велике дзеркало. В кімнаті великий стіл, 
вазони й книги, переважно партійно-виховного характеру. Картин немає, 
тільки фото вождів та членів родини”4. 

Оформлення житла в новозбудованих містах в 30-х роках ХХ ст. 
набирало все більше міських рис. Одразу після війни було проведено 
санітарно-гігієнічне обстеження житлового фонду шахтарів Донбасу, що був 
збудований переважно в ІІ пол. 30-х років. Виявилося, що у внутрішньому 
оформленні житла майже зовсім відсутній оригінальний живопис. Міські 
риси житла вже виражені більшою мірою: фабричні меблі й тканини, 
орнаментика на стінах за фабричними трафаретами, зрідка трапляються 

                                           
1 Ушаков Н. Нові меблі – новим квартирам // Соціалістичний Київ. – 1935. – № 4. – С. 24. 
2 Вербицький А. Нотатки про меблі // Українська радянська архітектура. – 1939. – № 4. – 

С. 38. 
3 Гогохія Н.Т. Українське радянське місто 1929-1938 рр.: історико-соціальний аналіз: Дис. 

… канд. іст. наук. – Луганськ, 2003. – С. 137. 
4 Рассказ о работнице Елизавете Макаровне Самохваловой // Звезда. – 1934. –  № 56. – 

8 марта. 
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шпалери та лінолеум1. У художньому обробітку стін індивідуальних 
помешкань переважають гладка кольорова фарба, декоративні прийоми 
трапляються рідко, лише у сільській місцевості2. 

Загалом в індивідуальному будівництві при обробці стін городяни 
традиційно використовували вапно. У будинках, що будувалися 
підприємствами або організаціями, використовували більш сучасні 
матеріали – шпалери або фарбу. Кольорове рішення у багатьох випадках у 
нових приміщеннях тяжіло до строгих темних відтінків. Навіть на першому 
З’їзді радянських архітекторів Булганін критикував нові квартири, оскільки 
мешканці, за його словами, скаржаться на те, що квартири пофарбовані в 
темні, некомфортні кольори3. 

Певний вплив на оздоблення квартир на рубежі 30–40-х років ХХ ст. 
справляли й громадські споруди – палаци. Великі зали прикрашали 
скульптурами, багатою ліпниною, розетками та медальйонами. Поряд із 
блакитними, рожевими тонами настінного розпису використовували масивні 
бронзові елементи – дверні ручки, сходи, канделябри тощо. Переплетіння 
різних стилів та іноді просто несмак замовників цих споруд, що прагнули 
тільки вразити, спантеличити простого трудівника, до кінця сталінської 
епохи сформували свою власну мову, яку називають і сталінським ампіром, 
еклектикою й сталінським дизайном. Однак в помешканні переважної 
більшості городян цей стиль так і не знайшов свого місця, залишившись 
лише елементом комуністичної утопії. 

Таким чином, розвиток інтер’єру в умовах радянської екстремальної 
урбанізації мав свої особливості. Внаслідок квартирного переділу зник 
завершений інтер’єр, у якому кожна річ мала свій зв’язок із предметами, що 
їх оточували. Меблі стали річчю чисто утилітарною. Єдність стилю в 
оформленні житла була доступна лише партійній еліті або тим верствам, що 
населяли напівсільські околиці та невеликі міста. 

Еволюція виробів меблевої промисловості та розвиток житлового 
будівництва в СРСР відбувалися різними незв’язаними між собою шляхами. 
В той час, коли мільйони українських громадян мешкали в бараках, 
напівземлянках, комуналках, вели „кочовий” спосіб життя радянська 
меблева промисловість нав’язувала їм непотрібні меблеві гарнітури цілком 
буржуазного типу. Одночасно в 30-х роках фабричні меблі та елементи 
декору входять до усталеного побуту міського населення, але лише як 
фрагменти, без дотримання єдиного стилю. Сталінський стиль, або 
сталінський дизайн формувався на базі показових громадських споруд, але 
не в інтер’єрі типової комуналки, що залишалася занадто вузьким полем для 
творчості її мешканців. 

 
 

                                           
1 Юровский Л. Индивидуальный жилой дом в рабочих поселках Донбасса. – К., 1948. – 

С. 17. 
2 Там само. – С. 17.  
3 Первый Всесоюзный съезд советских архитекторов. Постановления и материалы. – М., 

1937. – С. 53 
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Дояр Л.В. (Кривий Ріг) 

 
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МУЗИКА  

ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
КУЛЬТУРИ НА КРИВОРІЖЖІ 

(друга половина 40-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) 
 

У статті піднято проблему регіонального розвитку української 
культури в перші післявоєнні десятиріччя. Зокрема, досліджено особливості 
музичного життя на Криворіжжі та проаналізовано функціональну роль 
української народної музики у справі збереження національної складової 
вітчизняної культури. 

    
Музика є достатньо специфічною галуззю мистецтва, що нерідко 

виступає у ролі дієвого суб’єкта історичного процесу. З давніх часів без 
музичного супроводу не обходилися будь-які події. Так, відправляючись на 
полювання, первісні люди виконували ритуальний танок «на удачу»; під 
урочисті фанфари сходили на трон самодержці, проголошувалися держави, 
святкували перемоги воєначальники; революційні марші та пісні закликали 
руйнувати існуючий суспільний устрій; величні гімни єднали суспільство та 
спонукали на героїчні вчинки найкращих його представників. Однак серед 
названих, безумовно, важливих «історичних ролей»  музики слід виокремити 
ключову функцію народної музики, зокрема, забезпечення національного 
самоусвідомлення народу. Саме ця роль народної музики, особливо її 
регіональний аспект, на сьогодні залишається малодослідженою. Отже, 
поставлена проблема є суспільно корисною й актуальною з наукової точки 
зору.  

У даному контексті, на наш погляд, потребує ґрунтовного дослідження й 
музичне життя післявоєнного Криворіжжя.  

Слід підкреслити, що зазначене питання тісно пов’язане із загальною 
проблемою регіонального розвитку української культури в роки 
післявоєнної відбудови. Обрана тема знайшла відображення у багатьох 
наукових розвідках. Однак якщо серед загальних праць енциклопедичного 
характеру1 є чимало таких, що написані в останні роки із залученням 
значного загалу краєзнавчих матеріалів, то серед спеціальних наукових 

                                           
1 Українська Радянська Соціалістична Республіка. Енциклопедичний довідник / Гол. ред. 

Ф.С. Бабичев. – К.: Головна редакція УРЕ, 1986. – 496 с.; История городов и сел Украинской 
ССР. Днепропетровская область / Предс. ред. И.В. Васильев. – К.: Гл. ред. УСЭ, 1977. – 839 с.; 
Історія міста Дніпропетровська / За наук. ред. А. Г. Болебруха. – Дніпропетровськ: Грані, 2006. 
– 596 с.; Бухтіяров В.П. Енциклопедія Криворіжжя: 230-річчю з дня заснування Кривого Рогу 
присвячується. У 2-х т. – Кривий Ріг: Явва, 2005; Криворізький залізорудний басейн. До 125-
річчя з початку промислового видобутку залізних руд / Авт. кол. Ю.Г. Вілкул, Л.В. Дояр, 
М.І. Дядечкін та ін. – Кривий Ріг: Вид. центр КТУ, 2006. – 583 с.; Мельник О.О., Балабанов С.В. 
Історична енциклопедія Криворіжжя. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 604 с. та ін. 
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розвідок1, які, безпосередньо досліджують різноманітні аспекти 
українського фольклору, явно бракує праць криворізького «змісту». 
Приємний виняток становить нещодавня стаття домристки І.О. Дояр2 та 
об’ємні хронологічні межі розвідки (ХХ – початок ХХІ ст.) не дали змоги їй 
деталізувати  післявоєнний період розвитку музичного життя на Криворіжжі.  

Загалом у історіографії досліджуваної проблеми знайшли відображення 
питання регіональної специфіки українського фольклору3, еволюції 
української народної музики за радянських часів4, творчості окремих митців 
і колективів5. 

Поставлена проблема має широку першоджерельну базу, однак, остання 
не була залучена у повному обсязі: поза увагою дослідників залишилося 
чимало документальних, оповідних, наративних джерел та матеріалів 
періодичної преси. Взагалі місцеві засоби інформації у попередніх наукових 
розвідках фактично не використовувались. З огляду на це, дана стаття 
написана на новій першоджерельній базі: адже застосовані автором 

                                           
1 Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Карышева Т. Музыкальная культура 

Украины. – М.: Музгиз, 1961. – 215 с.; Музыкальная культура Украинской ССР: Сб. статей / 
Сост. Е. Алексеенко, И. Ляшенко; Отв. ред. И. Ляшенко. – М.: Музыка, 1979. – 462 с.; 
Пасічняк Л.М. Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: 
історико-виконавський аспект: Автореф. дис. … канд. мистецтвозн.: 17.00.03 / Львів. держ. муз. 
акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007. – 17 с.; Дика Н.О. Камерно-інструментальний ансамбль в 
Україні. Творчість і виконавство (1960-1980 рр.): Автореф. дис. … канд. мистецтвозн.: 17.00.03 / 
Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – К., 
2001. – 19 с.; Безугла Р.І. Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина ХХ 
століття): Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.: 17.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мист. – К., 
2004. – 20 с. та ін. 

2 Дояр І.О. Музичні колективи народних інструментів Кривого Рогу в добу новітньої історії 
та на сучасному етапі // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. 
ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2008. – Вип. 29-30. – С. 158-159. 

3 Музыкальная культура Украинской ССР: Сб. статей / Сост. Е. Алексеенко, И. Ляшенко. 
Отв. ред. И. Ляшенко. – М.: Музыка, 1979. – С. 401; Пасічняк Л.М. Соціокультурна та естетична 
специфіка функціонування народно-інструментального ансамблю у міському середовищі 
України ХХ ст. // Етнокультурні процеси в урбанізованому середовищі українського міста у ХХ 
столітті / Гол. ред. С.П. Павлюк. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – С. 174-178; Безугла Р.І. 
Український баянний інструменталізм у соціокультурному контексті 50–70-х років ХХ століття 
// Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: Зб. наук. праць.– К., 
2002. – Вип. 6. – С. 12-19 та ін. 

4 Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Карышева Т. Музыкальная культура 
Украины. – М.: Музгиз, 1961. – С. 133-145; Музыкальная культура Украинской ССР: Сб. статей 
/ Сост. Е. Алексеенко, И. Ляшенко; Отв. ред. И. Ляшенко. – М.: Музыка, 1979. – С. 340; 
Безугла Р.І. Ретроспективний аналіз розвитку українського баянного мистецтва // Вісник 
Київського національного університету культури і мистецтв: Зб. наук. праць. – К., 2001. – 
Вип. 5. – С. 27-32; Пасічняк Л.М. Народно-інструментальний ансамбль в Україні ХХ століття 
(спроба типологічної класифікації) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. V. – С. 108-116 та ін. 

5 Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Карышева Т. Музыкальная культура 
Украины. – М.: Музгиз, 1961. – С. 206-208; Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти 
на Україні. – К.: Музична Україна, 1980. – 183 с.; Українські композитори – лауреати 
комсомольських премій: Ст. молодих музикознавців / Упор. Я.Є. Драбина. – К.: Музична 
Україна, 1982. – 160 с.; Безугла Р.І. Дует – Аліна Гаценко, Тамара Мурзіна – в історії 
українського баянного мистецтва // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. 
наук. праць: Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту.– Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 5. – 
С. 224-231 та ін. 
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матеріали криворізької загальноміської газети «Червоний гірник» у 
зазначеному аспекті раніше не вивчалися.   

Отже, спираючись на історіографічні здобутки та наявні першоджерела з 
поставленої проблеми автор взяв за мету дослідити післявоєнний розвиток 
української народної музики на Криворіжжі в контексті його вищеназваної 
функціональної ролі – берегині національної культури.  

Основними завданнями автора стали: виявлення регіональної специфіки 
українського фольклору на Криворіжжі у післявоєнну добу, здійснення 
персоніфікації названого процесу, пошук та оприлюднення зразків 
тогочасного народного музичного мистецтва. 

Хронологічні межі даної статті – друга половина 40-х – початок 60-х 
років ХХ століття – це аматорський період українського фольклору 
Криворіжжя. Професійний етап розпочинається з моменту заснування 
Криворізького обласного музичного училища (1959 р.) та створення на його 
базі оркестру народних інструментів (1962 р.). Відкрита ж влітку 1946 р. 
Криворізька музична школа для дорослих функції професійного закладу 
повноцінно виконувати не могла: із народних інструментів там вивчали 
тільки акордеон1, який, до речі, не має українського походження. Тогочасне 
криворізьке аматорство поділялося на організоване (художня 
самодіяльність) та стихійне. 

У сучасних словниках та довідниках поняття «народна музика» і 
«фольклор» є абсолютно тотожними2. Складовими останніх є народна пісня, 
народний танок та народно-інструментальна музика. Специфічними 
ознаками української народної пісні є необмежене багатство жанрів 
(обрядові, історичні, побутові тощо), різноманітний склад виконавців (соло, 
гурт, хор тощо), розвинені виконавчі форми (поліфонія, спів без музичного 
супроводу тощо). Поширеними українськими народними танцями є гопак, 
козачок, аркан, бондар, гуцулка, журавель, косарі, коломийка тощо. Серед 
народних музичних інструментів суто українськими вважаються: бандура, 
кобза, сопілка, трембіта, ліра, скрипка, цимбали, басоля, бубон (решето), 
бугай, дримба, підкова, деркач, денцівка, козобас, сурма тощо.  

Слід зазначити, що за радянських часів народно-інструментальна музика 
України доповнилася такими новими інструментами, як баян, домра, 
акордеон, гітара. Поштовхом до цієї інструментальної еволюції стало 
створення в Україні домрово-балалаєчного ансамблю ім. В. Андрєєва 
(1920 р.) та Українського камерного ансамблю баяністів під керівництвом 
А. Штогаренка (1926 р.)3.  Останній виник у Дніпропетровську, отже в 
контексті даної статті мав регіональне походження. У перші післявоєнні 
десятиріччя названі інструменти розповсюдилися по всій Україні, однак, у 
південно-східній її частині, зокрема на Криворіжжі, вони стали 

                                           
1 Шестакова Р. В музичній студії // Червоний гірник. – 1948. – 17 січня. – С. 3. 
2 Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов. композитор, 1988. – С. 161-162; 

Юцевич Ю.Є. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2003. – С. 172.  
3 Пасічняк Л.М. Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України 

ХХ ст.: історико-виконавський аспект: Автореф. дис. … канд. мистецтвозн.: 17.00.03 / Львів. 
держ. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007. – С. 11-13. 
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домінуючими. Відтоді із суто українських народних інструментів у нашому 
регіоні розвивалася лише бандура. Нетривалий період були поширені й 
цимбали.  Саме в цьому полягає головна специфічна ознака української 
народної музики на Криворіжжі. 

Відомою бандуристкою післявоєнного Кривого Рогу була Роза Бойко – 
аматорка, яка працювала в шахтоуправлінні ім. Рози Люксембург1. Як 
показав міський огляд музичного і хореографічного мистецтва, проведений у 
серпні 1946 р., у Кривому Розі на той час діяло 4 домрових оркестри, 
здобули популярності солісти: гітарист Архіпов (працював свердлієм у 
шахтоуправлінні ім. Комінтерну), цимбалісти подружжя Жовтих 
(працівники шахтоуправління ім. Рози Люксембург), виконавець-новатор 
Зінченко, який працював нормувальником на шахті «Жовта річка» і 
сконструював новий музичний інструмент2. Найвідоміший домровий 
оркестр міста працював на базі клубу «Будівельник», керівником колективу 
був Івченко3. Першим ансамблем акордеоністів став створений восени 
1947 р. ансамбль на шахтоуправлінні ім. Кірова4. Ансамбль бандуристів, що 
складався з 12 чоловік (керівник Джурджій) почав працював при клубі 
шахтоуправління ім. Ілліча у серпні 1948 р.5 Восени цього ж року на 
шахтоуправлінні ім. Орджонікідзе розпочав свою творчу діяльність оркестр 
народних інструментів6.    

Взагалі серед складових тогочасного українського фольклору вірність 
народним традиціям зберігав лише танець. Що ж стосується народної пісні, 
то, на думку вітчизняних мистецтвознавців, в урбанізованих регіонах, 
зокрема, у великих індустріальних містах відбулися суттєві зміни пісенно-
народної творчості: з’явився різновид народної пісні – робітничий 
фольклор7. Відомими авторами текстів робітничих пісень у післявоєнному 
Кривому Розі були Григорій Дік, Юрій Шупіков. Одноосібно складав пісні 
А. Баранніков. У їхніх творах органічно поєднувалися любов до рідного 
краю, оспівування мудрості комуністичної партії та її вождів. Так, цілком у 
дусі культу особи була написана величальна пісня Г. Діка «Спасибі ж вам, 
рідний» (автором музики був керівник хору Палацу культури 
шахтоуправління ім. Дзержинського Яшниківський). Цікаво, що поряд із 
іменем Сталіна в пісні одночасно фігурують імена Хрущова і тогочасних 
криворізьких стахановців, що вигідно вирізняє твір Г. Діка від багатьох йому 
подібних: 

                                           
1 Кім М. Огляд музичного і хореографічного мистецтва // Червоний гірник. – 1946. – 24 

липня. – С. 2. 
2 Островський Б. Краще готуватись до огляду музичного і хореографічного мистецтва // 

Червоний гірник. – 1946. – 23 серпня. – С. 2. 
3 Островський Б. Загальноміський огляд музичного і хореографічного мистецтва // 

Червоний гірник. – 1946. – 15 вересня. – С. 1. 
4 Бесараб І. Гуртки художньої самодіяльності готують святковий репертуар // Червоний 

гірник. – 1947. – 17 вересня. – С. 3. 
5 Червоний гірник. – 1948. – 21 серпня. – С. 3. 
6 Червоний гірник. – 1948. – 20 жовтня. – С. 3. 
7 Музыкальная культура Украинской ССР: Сб. статей / Сост. Е. Алексеенко, И. Ляшенко; 

Отв. ред. И. Ляшенко. – М.: Музыка, 1979. – С. 402-403. 
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І куплет: 
Нам сонце високе одвічним горінням 
Життя дарувало на рідній землі. 
За нами майбутнє, бо наше стремління 
Очолює Сталін в осяйнім Кремлі. 

Приспів: 
Спасибі ж Вам, рідний, за труд, за науку 
Ваш геній в комуну наш шлях освітив. 
З шахтарським привітом ми тиснем Вам руку 
Ми кришим і рушим підземні пласти. 

ІІ куплет 
І там, де Дніпра підіймаються кручі, 
Де Києва обрій цвіте між будов 
Ми чуємо партії голос могучий – 
То з нами говорить товариш Хрущов. 

ІІІ куплет 
Йому одвічають сини України –  
Троян, Куцаковський, Семен Голубар 
І пісня з забою до Сталіна лине 
Летить під копрами, сягає до хмар1. 

У 1949 р. творчий тандем Дік-Яшниківський склав пісні «Хто край мій 
прославив» та «Молодіжна Кривбасівська»2. 

Наприкінці 50-х років у Кривому Розі утворився новий авторський 
колектив, що писав робітничий фольклор: самодіяльний композитор 
Анатолій Палій разом із поетом Володимиром Тепловим написали пісню 
«Криворіжжя моє»3. Популярну «Пісню про Кривбас» А. Палій склав сам. 
Взагалі прізвище Паліїв було широко відоме на Криворіжжі: брати Палії – 
Анатолій та Віктор – разом із Миколою Ільченком та Віктором Білкою 
співали у вокальному квартеті Палацу культури Південного 
гірничозбагачувального комбінату і навіть виступали у Кремлівському 
Палаці з’їздів перед делегатами ХХІІ з’їзду Компартії України4. 

Окрім робітничого фольклору, народно-музичний репертуар 
післявоєнного Криворіжжя складався з творів провідних українських митців: 
Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, П. Майбороди, А. Штогаренка та ін. У 
творчості цих композиторів поєдналися найкращі традиції української 
народної музики та шедеври української літератури. Так, Б. Лятошинський 
створив хорові мініатюри на вірші Т. Шевченка, кантату «Заповіт» за 
безсмертним твором Кобзаря, оперу «Золотий обруч» за повістю І. Франка.  

Найбільш плідно на ниві українського фольклору працював Л. Ревуцький 
– автор неперевершеної кантати «Хустка» за віршем Т. Шевченка. Його 
називали ініціатором фольклорних обробок: композитор здійснив понад 120 

                                           
1 Червоний гірник. – 1949. – 24 листопада. – С. 3.  
2 Ткач Д. Місто високої культури // Червоний гірник. – 1949. – 7 листопада. – С. 2-3. 
3 Лубський О. Даруйте пісню людям // Червоний гірник. – 1962. – 1 травня. – С. 3. 
4 Там само. 
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аранжувань українських народних пісень1. Більшість з них – це історичні, 
ліричні та обрядові пісні. Наприклад, цикли «Сонечко», «Галицькі пісні», 
збірник «Козацькі пісні». У творчості Л. Ревуцького професійна музика 
поєдналася з українським фольклором, а отже, наявність творів композитора 
в репертуарі криворізьких самодіяльних колективів неодмінно забезпечувала 
відповідний національний колорит. 

Післявоєнний Кривий Ріг був ознайомлений і з творчістю учнів 
Л. Ревуцького – П. і Г. Майбороди, А. Філіпенка, Г. Жуковського, В. Кірейка та 
ін. Криворізький поет Павло Глазовий написав текст до кантати Г. Жуковського 
«Слався Вітчизна моя»2. Виконуючи твори А. Філіпенка, зведений хор 
криворіжців здобув перемогу на обласному огляді художньої самодіяльності у 
1962 році3. Знаменита «Пісня про рідну матір» П. Майбороди, що у різних 
виконаннях неодноразово звучала з криворізьких сцен, особливо потішила 
мешканців міста під час гастролей Московського музично-естрадного 
об’єднання4.   

Зрозуміло, що зміст робітничого фольклору був соціалістичним, однак форма 
виконання (мова, інструменти, поліфонічна техніка) – національна. Отже, навіть 
в умовах сталінізму українська народна музика спромоглася виконувати роль 
берегині національної культури.   

Народно-музична творчість післявоєнного Криворіжжя живилася 
численними гастролями столичних колективів та обласної музичної філармонії. 
Одними з перших у Кривбасі гастролювали артисти української естради. Так, у 
липні 1947 р. криворізькі гірники і будівельники слухали концерти соліста-
баяніста Андрія Приходька5. У квітні 1948 р. Кривий Ріг відвідав Державний 
ансамбль пісні і танцю  УРСР під керівництвом заслуженої артистки УРСР Лідії 
Чернишової6. Ансамбль складався із 110 артистів і включав у себе оркестр 
народних інструментів. У липні 1949 р. на Криворіжжя завітала Державна 
хорова капела «Зоря» Дніпропетровської обласної філармонії7. Крім сценічних 
виступів, капела надавала допомогу колективам міської художньої 
самодіяльності: постачала репертуар, проводила консультації, що були 
надзвичайно доречними у ході підготовки криворізьких аматорів до Свята пісні, 
яке згідно із рішеннями ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР мало відбутися у 
1950 р. у Києві. Значною подією музичного життя Криворіжжя стали гастролі 
Державної капели бандуристів УРСР, що проходили влітку 1949 р.8 Святом по-
справжньому народного українського мистецтва стали традиційні протягом 
досліджуваного періоду гастролі Станіславського гуцульського державного 
ансамблю пісні і танцю9. Під час концертів цього колективу криворіжці могли 
почути звучання сопілок, цимбалів та інших, суто українських народних 
інструментів. Оркестром народних інструментів Станіславського гуцульського 

                                           
1 Творческие портреты композиторов: Справочник. – М.: Музыка, 1990. – С. 293. 
2 Червоний гірник. – 1949. – 2 липня. – С. 2. 
3 Каренич Д. З творчим успіхом! // Червоний гірник. – 1962. – 8 липня. – С. 2. 
4 Діденко М. Браво, дорогі друзі! // Червоний гірник. – 1962. – 8 липня. – С. 4. 
5 Червоний гірник. – 1947. – 9 липня. – С. 2. 
6 Червоний гірник. – 1948. – 6 квітня. – С. 3. 
7 Червоний гірник. – 1949. – 10 липня. – С. 3. 
8 Червоний гірник. – 1949. – 14 липня. – С. 4. 
9 Червоний гірник. – 1949. – 30 липня. – С. 4; Червоний гірник. – 1962. – 11 лютого. – С. 4. 
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державного ансамблю пісні і танцю керував заслужений артист УРСР 
М.І. Магдій. 

Наприкінці аматорського етапу розвитку української народної музики на 
Криворіжжі відбулася грандіозна подія: у квітні 1962 р. Кривий Ріг відвідали син 
та онука вітчизняного класика М.В. Лисенка – викладач Київської державної 
ордена Леніна консерваторії ім. П.І. Чайковського Остап Миколайович Лисенко 
та відома українська піаністка, лауреат республіканських конкурсів музикантів-
виконавців Рада Остапівна Лисенко1. Урочиста зустріч відбулася в концертному 
залі Криворізького музичного училища. Син видатного композитора подарував 
криворізьким музикантам фотографію батька і поділився своїми спогадами. 
Протягом творчого життя М. Лисенко переклав на музику понад 100 віршів 
Т. Шевченка, а його фортепіанна баркарола, написана за мотивами української 
народної пісні «Пливе човен, води повен» стала улюбленим твором поета 
М. Рильського. 

Вечір вшанування пам’яті М. Лисенка перетворився на свято української 
культури: зведений учнівський хор виконував народні пісні у супроводі 
нещодавно створеного оркестру народних інструментів Криворізького 
музичного училища (керівники Г. Боброва і М. Потапов). Візит нащадків 
М. Лисенка захоплено коментувала криворізька міська газета «Червоний 
гірник»: «…до пізнього вечора лунала музика корифея української культури, 
полум’яного патріота українського народу, людини щирої, пристрасної душі. 
Знають і люблять на Криворіжжі лисенківську музику. Люблять і захоплюються 
нею»2. Названа подія стала своєрідним вододілом у культурній історії Кривого 
Рогу. Як зазначалося вище, з моменту утворення Криворізького музичного 
училища розпочався другий – професійний – етап музичного життя міста. 

Отже, як свідчать факти, українська народна музика Криворіжжя 
відігравала важливу роль у збереженні національної культури в регіоні. По-
перше, в умовах планової, послідовної русифікації, українська народна пісня 
стала надійним, недосяжним для влади джерелом української мови. По-
друге, українські народні інструменти, навіть їх модифіковані варіанти (як, 
наприклад, домра замість кобзи), відтворюючи історичну пам’ять українців, 
нагадували славні часи козацької державності. По-третє, українська народна 
музика стала резервуаром для збереження специфічної вітчизняної 
виконавчої техніки. Загалом же український фольклор являв собою 
компромісний варіант існування «соціалістичної за змістом та національної 
за формою» радянської культури. 

Підводячи підсумки проведеного дослідження, слід підкреслити, що 
автор досяг поставлених цілей: на тлі відтвореного музичного життя 
післявоєнного Криворіжжя були визначені регіональні особливості 
українського фольклору, знайдені імена учасників процесу, наведені зразки 
тогочасної народно-музичної творчості. Однак з огляду на суспільну і 
наукову актуальність поставленої проблеми, дослідження даної теми має 
тривати і надалі. Перспективними, на думку автора, стануть наукові розвідки 
з історії міських закладів культури.   

                                           
1 Лубський О. «Його пісні, його думи не вмруть, не поляжуть…» // Червоний гірник. – 1962. 

– 14 квітня. – С. 2. 
2 Там само. 
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Крупник Л.О. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКЕ РАДЯНСЬКЕ  

МИСТЕЦТВО, ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ  
З ІДЕОЛОГІЧНИМИ ВОРОГАМИ  

У 70-х РОКАХ ХХ ст. 
 

У статті висвітлюються особливості пропаганди радянської ідеології 
через мистецтво у 70-х роках ХХ ст. Розглядаються наслідки 
тоталітарного минулого для розвитку українського мистецтва. 

 
Сучасне українське суспільство несе в собі спадщину тоталітарного 

минулого. Низка оціночних суджень сформувалася під впливом радянської 
пропаганди. Закладені уявлення виявилися вкрай живучими і небезпечними, 
оскільки транслюють спотворену інформацію про нашу історію, стають 
поживою для політичних спекуляцій. Тому дослідження характеру 
радянської пропаганди, одним із засобів якої було українське мистецтво, 
поширення в її руслі пропагандистської ідеї боротьби з надуманим ворогом, 
становить значний науковий інтерес.  

У 1970-х роках відбулося посилення ідеологічної диктатури.  У 1972 р. до 
влади прийшов В. Щербицький, з яким пов’язують русифікацію республіки, 
а посаду секретаря з питань ідеології посів В. Маланчук, який відзначився 
найбільшим сплеском політичних репресій та руйнувань української 
національної культури (у 1972 р. прокотилася друга, наймасовіша в повоєнні 
десятиліття, хвиля  арештів за політичними звинуваченнями). Тому цей 
період яскраво демонструє особливості радянської ідеологічної пропаганди, 
зокрема, в руслі боротьби з ворогами за допомогою засобів українського 
мистецтва.  

Для адаптованого поширення закостенілих політичних догм радянська 
пропаганда використовувала мистецтво. Це було дуже ефективно, бо, 
наприклад, на кінофільмах про війну виховувалися цілі повоєнні покоління. 
Люди засвоювали інформацію, яку доносили ідеологічно вивірені твори 
мистецтва і ці враження відкладались у свідомості на все життя. Адже 
соціум формується за допомогою мистецтва, яке через наочно-чуттєву 
форму, мову художніх образів впливає на підсвідомість, формує духовно-
моральні цінності суспільства. 

Відповідні настанови впроваджувались у свідомість людей через 
пануючу ідеологію культури, яка одержала назву "соціалістичний реалізм". 
Згідно з офіційним визначенням, мистецтво соцреалізму мало на меті 
"створювати новий образ позитивного героя-борця. Герой мав утверджувати 
віру в перемогу комуністичних ідей, не дивлячись на окремі поразки та 
втрати"1. Зауважимо, у визначенні підкреслено, що мистецтво має апелювати 

                                           
1 Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – С. 414-415.  
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до віри – інструменту, який споріднює радянську ідеологію і релігію, з якою 
в СРСР велась нещадна боротьба, як із ідейним супротивником. Проте без 
віри неможливою була б реалізація тих грандіозних утопічних планів, які 
накреслювала партія. Тому від суспільства вимагалася не просто лояльність, 
а активна відданість, ентузіазм щодо режиму, віра в непомильність його 
політики. Людина мала вірити бездумно, беззастережно, бо сумнів міг 
викликати спротив.  ”Партія знає, що вона сама є церквою, – підкреслив 
Нобелівський лауреат Чеслав Мілош. – Від того, в якій мірі зможе 
сканонізувати ірраціональні людські нахили і вжити їх для своїх цілей, 
залежить її диктатура над земною кулею. Обряд у клубі, поезія, повість, кіно 
настільки важливі тому, що сягають глибше, туди, де криється емоційний 
опір”1. 

Ще одна суттєва характерна риса радянської ідеології, яка притаманна 
релігії – це боротьба з ворогом, подолання зла, без якого неможлива 
побудова "раю для всіх". Тоталітарний режим не міг сподіватися на 
легітимізацію власних лихих задумів, не вигадавши протилежного зла, яке 
треба поборювати – діалектичного ворога. Впродовж усього періоду 
існування радянського режиму персонажі на цю роль змінювались так само, 
як і засоби боротьби з ним,  проте незмінним залишалося переконання – 
ворога слід знищувати. Для поширення цієї настанови у нагоді став 
художній напрям соціалістичного реалізму, який мистецтвознавець 
О. Найден назвав "мистецтво не бачити": "Образ людини в мистецтві 
"радянського періоду" – насамперед деконкретизований <…>.  Всіх єднає 
відчуття певної своєї правоти (чи то, радше, причетності до загальної 
партійно-владної ідеї)"2. Переважає  поділ героїв на позитивних і 
негативних, відбувається спрощення, що збіднює сюжет, позбавляє 
багатогранної випуклості характерів, і внаслідок призводить до деградації 
мистецтва.  

М. Попович, характеризуючи таку творчість, зазначив: "Як і в мистецтві 
ікони та літописання, в культурі "соціалістичного реалізму" не твір повинен 
бути схожим на реальність, хоч би і з поправками на романтику, а реальність 
– схожою на твір"3. Якщо вожді та їх "життєписи більше схожі на житія 
святих, ніж на нормальні біографії: про цих людей-напівбогів не можна було 
писати як про смертних, показуючи їх вади, помилки тощо", то ворог "теж 
позбавлявся рис нормальної людини… <…> Ворог має бути ворогом, що не 
повинен викликати жодних сумнівів –  його треба вбити, він знаходиться 
поза "нашим світом", є немовби істотою хтонічною, до якої не може бути 
жодного співчуття. Як персонаж, що маскується, ворог повинен бути тільки 
викритий і знищений – це його єдина функція в художньому творі і будь-
якій картині світу"4.  

Саме тому, наприклад, досить неоднозначну реакцію викликав фільм 
режисера М. Мащенка “Комісари” (1970 р.). У ньому на привселюдне 

                                           
1 Мілош Ч. Ворог порядку – людина // Сучасність. – 1985. – Ч. 4. – С. 80. 
2 Найден О. Мистецтво не бачити // Критика. – 2000. –  Травень. – С. 15. 
3 Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1999. – С. 648. 
4 Там само. – С. 649. 
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обговорення виносилися морально-етичні засади ідеологів комуністичного 
будівництва, глядачеві було запропоновано роздуми про можливість виходу 
з лав партії, про право комуніста сумніватися в її політиці. Фільм 
розкритикували у головному політичному управлінні радянської армії і 
воєнно-морського флоту. У листі на адресу Держкіно УРСР було зазначено: 
“Вороги у фільмі виглядять більш цільно і послідовно, ніж окремі комісари, 
які пройшли сувору школу боротьби за радянську владу. Все це може 
породити тільки нікчемні рефлексії у сучасного глядача, особливо 
молодого”1. Держкіно УРСР зобов’язали розглянути питання про 
доцільність випуску фільму на широкий екран, а надалі вказано більш 
продумано підходити до вибору воєнних консультантів. Проте захистив 
кінострічку завідуючий сектором відділу культури ЦК Компартії України 
С. Безклубенко, зазначивши, що фільм “Комісари” не позбавлений недоліків, 
але не випускати його на широкий екран немає підстав”2. Сам вибір 
матеріалу, звернення до наболілих на той час питань, а головне – ступінь 
відвертості, з якою запропоновано розмову, були актом високої громадсько-
мистецької мужності. З художньої точки зору фільм став однією з вершин 
національного кіно. 

Характерно, що навіть виконавців на роль ворога вибирали з 
урахуванням того, який вплив буде мати зовнішність актора на глядачів. Так, 
для фільму "Білий птах з чорною ознакою" (1971 р., режисер Ю. Іллєнко) 
видатний український актор та режисер І. Миколайчук спільно з І. Драчем 
готував сценарій. Сюжет картини висвітлює болісну для українців сторінку 
історії – опір національних сил комуністичному режиму  після Другої 
світової війни в Західній Україні. Фільм знято у вигляді притчі про добро і 
зло. Роль Ореста-дзвонаря І. Миколайчук писав для себе. Проте йому не 
дозволили зіграти цю роль, оскільки харизма актора могла викликати 
небажану симпатію до негативного персонажа. Тому І. Миколайчук зіграв 
червоноармійця, а негативну роль віддали невідомому молодому актору 
Б. Ступці, який у своїх спогадах свідчить: "Таким чином мене призначили на 
роль. А ще – дякуючи працівникам ЦК Компартії України, які дивилися 
кінопроби. Іван Миколайчук також пробувався на цю роль і, напевне, мав 
переваги. Але синьоокий Миколайчук тоді зіграв роль Тараса Шевченка. 
Хіба ж можна  після цього грати "отрицательную роль, бандеровца"? Резюме 
було таке: там якийсь був хлопець з колючими очима, хай він і грає ворога 
народу українського. <…> А потім, як уже вийшов фільм, вони за голову всі 
схопилися, бо симпатії глядачів схилилися до Ореста-дзвонаря. До речі, 
пам’ятаю, коли ми їздили на гастролі до Полтави, то працівники обкому 
партії, розумні хлопці говорили: "Боже, яка роль зіграна! Ця тема не була 
раніше на радянському екрані". Але то – неофіційно"3. Цей фільм 
заборонили показувати в Івано-Франківській області, де, за сюжетом, 
відбувалися події,  а у Львові його показували у двох широкоформатних 

                                           
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), 

ф. 1, оп. 32, спр. 196, арк. 87. 
2 Там само, арк. 96. 
3 Мельниченко М. Майстер. – К.: Либідь, 2005. – С. 36. 
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кінотеатрах. Тому на перегляд до Львова приїжджали з усієї Івано-
Франківщини1. 

Вперше “Білий птах з чорною ознакою” було показано на ХХІV з’їзді 
КПУ у 1972 р.  Картина була розкритикована. Проте на захист роботи подав 
свій голос сам перший секретар ЦК Компартії України П. Шелест. 
Остаточно долю фільму так і не змогли вирішити і тому відправили його на 
Московський кінофестиваль. Попри всі сподівання, єдиний раз на VII 
Всесоюзному кінофестивалі було вручено чотири, замість традиційних трьох 
призів. Четвертий приз отримав “Білий птах з чорною ознакою”. Таким 
чином, через збіг обставин фільм було врятовано. Однак до Ю. Іллєнка та  
його фільмів існувала негласна упередженість, їх не запускали у прокат. 
Б. Ступка стверджує, що "той фільм став на заваді, коли мене представляли 
на заслуженого артиста України… <…> У 1972 році. Подали на звання у 
зв’язку з 50-річчям театру. <…> Чотири роки ще чекав до 1976-го"2. 

На противагу соцреалістичному принципу історизму, в поетичному кіно, 
яке почалося з успіху "Тіней забутих предків" (1964 р., режисер 
С. Параджанов), і до якого також відносять "Білий птах з чорною ознакою", 
соціальна історія деконструювалася за допомогою фольклору. Відбувся 
перехід на рівень понять, які за задумом фільму, можуть мати місце завжди. 
Йшлося про вічні сюжети людського життя і людської долі  – любові і 
вірності, підступів і зради3. Все це не відповідало вимогам, які ставились до 
радянського мистецтва, в якому перевага ідеологічного фактора над 
естетичним була незаперечна. Тому ці фільми з клеймом "архаїзму" 
потрапили на "полицю", де їм випало пролежати цілі десятиліття. Останню 
крапку в цьому питанні було поставлено у 1974 р. З трибуни чергового 
пленуму ЦК КПУ перший секретар В. Щербицький виголосив доповідь: 
“Про завдання організацій республіки з дальшого поліпшення ідеологічної 
роботи у світлі рішень ХХІV з’їзду КПРС”, у якій, зокрема, зазначалось: 
“Деякий час прийоми так званого “поетичного кіно” з їх наголосом на 
абстрактну символіку з різко підкресленим етнографічним орнаментом 
трактувались окремими кінематографістами ледь не як провідні принципи 
розвитку кіномистецтва в Україні. Ці погляди можна сказати подолано”4.  

Виступу В. Щербицького передувала постанова ЦК КПРС від 2 серпня 
1972 р. “Про заходи по дальшому розвитку радянського кінематографа”, яка 
й задавала тон у цьому наймасовішому, а тому й найважливішому 
мистецькому жанрі. У ній вказано, що “багато кінематографістів не 
використовують всього багатства художніх засобів для створення 
вражаючого образу нашого сучасника, який живе в умовах розвинутого 
соціалістичного суспільства. На екрані рідко з’являються  герої, які 
приваблювали б цілісністю характеру, людською принадністю, відданістю 

                                           
1 Там само. – С. 34. 
2 Там само. 
3 Шевченко О. Кінематографічна міфо-ностальгія // Кіно-коло. – 2001. – № 12. – С. 71-75. 
4 Щербицкий В.В. Доклад на Пленуме ЦК КП Украины. 16 мая 1974 г. // Щербицкий В.В. 

Избранные речи и статьи. – М.: Политиздат, 1978. – С. 163-164. 
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комуністичним ідеалам”1. У зв’язку з цим, за мету було поставлено 
розкривати засобами кіно “суть і зміст ленінської національної політики, 
показувати розквіт і зближення радянських націй і народностей, їх успіхи в 
економічному, соціальному і культурному розвитку. Гідне місце повинні 
займати теми дружби народів СРСР, соціалістичного інтернаціоналізму, 
боротьби з проявами національної обмеженості та забобонів”2. 

Радянські фільми в ідеалі мали бути зрозумілі, не викликати 
двозначностей, чи висувати якість нетипові проблеми. Поетичний 
кінематограф не вписувався в ці стандарти. Тому після згаданих заборон, всі 
подальші творчі спроби зачинателів поетичного кіно, а особливо на сучасну 
тематику, наштовхувались на цілеспрямований провал. 

Натомість, "зелене світло" було для фільмів іншого ґатунку. У 1973 р. на 
Київській студії науково-популярних фільмів режисер Л. Удовенко за 
сценарієм В. Кузнєцова зняв кінофільм "Убивця відомий", спрямований 
"проти злочинної діяльності українських буржуазних націоналістів"3. За 
вказівкою ЦК Компартії України у квітні 1973 р. цей фільм переглянули, 
обговорили і відправили свої враження та зауваження члени бюро, 
відповідальні працівники партійних, радянських органів, керівних 
ідеологічних установ Львівського, Івано-Франківського та Волинського 
обкомів Компартії України. Кінострічка була в першу чергу спрямована на 
ідеологічну обробку громадян тих областей України, де активно діяли 
українські націоналісти і де серед населення була поширена прихильність до 
них. Зокрема, в "Інформації Волинського обкому Компартії України про 
зауваження до документального фільму Київської кіностудії „Убивця 
відомий” (під грифом "таємно") зазначено, що  "Слабо і поверхово 
розвінчуються намагання реакції використати націоналізм для ідеологічних 
диверсій проти СРСР", тому "Слід було б, очевидно, використати матеріали 
по справі шпигуна Добоша, Івана Дзюби та інші значиміші від тих, що є у 
фільмі"4. Таким чином, наголошується на посилення враження від 
кінокартини через загострення уваги  на диверсіях націоналізму в сучасному 
житті. Відомо, що, наприклад, згадуваного автора самвидавівських 
матеріалів, у тому числі праці "Інтернаціоналізм чи русифікація?" І. Дзюбу 
заставили покаятись. Це мало справити відповідне враження на підготовлену 
публіку. 

У цитованому документі також зазначено: "На наш погляд, не скрізь 
виправдано і вмотивовано використовується багато документів. Для чого, 
наприклад, кілька разів показувати крупним планом портрети Гітлера, 
Бандери, Коновальця, а також націоналістичний тризуб? Якщо же є потреба 
давати подібну ілюстрацію, то можна було б знайти такі кадри, які 
викривають несамостійних „самостійників”: наприклад, документальні 
знімки Петлюри і Пілсудського, Бандери й Оберлендера та інших. Багато 

                                           
1 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. – М.:  Политиздат, 1972. – Т. 9. – С. 136. 
2 Там само. – С. 138. 
3 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 869, арк. 32. 
4 Там само, арк. 37. 



 
Україна – культура, матеріальна і духовна 

 

 271

цитат у фільмі з різних націоналістичних відозв і звернень, тоді як слід було 
б навести документи, що переконливо показують наймитську службу 
націоналістів у польській дефензиві, німецькому абвері, англійській та 
американській розвідках”1.  

Отже, мимоволі в контексті фільму з’являлись факти, що порушували 
штучно і старанно конструйований однозначно негативний образ ворога. Ці 
деталі старанно вилучались, замінялись іншими, часто дуже далекими від 
правди. Зрештою, як уже зазначалося, "соціалістичний метод полягав у тому, 
щоб дивитися, але не бачити"2. 

Як узагальнення рекомендацій обкомів, у інформації голови Держкіно 
УРСР В. Большака "Про внесення виправлень до фільму „Убивця відомий”, 
направленому до ЦК Компартії України, вказано наступні настанови: 

1. Вилучити прямий показ портретів Бандери, Мельника та ін., 
залишивши їх тільки в тих кадрах, де вони перетворюються на свастику; 

- в епізоді, пов’язаному з дивізією СС „Галичина”, вилучити плани 
нападу і відповідно збільшити кількість кадрів, що розповідають про повне 
знищення Радянською Армією цієї фашистської дивізії; 

- значно зменшити метраж синхронних виступів колишніх ватажків 
українського буржуазного націоналізму, знайшовши спосіб для заміни їх 
крупних планів іншим зображувальним матеріалом. 

<…> 2. Використовуючи документальні матеріали, висвітлити у фільмі 
боротьбу широких народних мас, зокрема, населення західних областей 
України проти банд націоналістів; 

- більш глибоко розкрити у фільмі тему сучасних методів ідеологічних 
диверсій українських буржуазних націоналістів за допомогою введення у 
фільм додаткових матеріалів розповісти про підступні дії буржуазних 
націоналістів у наш час; 

- доповнити фільм епізодом, в якому будуть широко показані зв΄язки 
українських буржуазних націоналістів з уніатами, з такими мракобісами, як 
Шептицький, Сліпий; 

- провести зйомки нових епізодів, присвячених розквіту економіки і 
культури в західних областях України; 

 - переробити дикторський текст, підсилити його гостро-публіцистичне 
звучання, більш чітко підкреслити класову суть націоналізму"3. 

Оскільки все суспільство було включене в єдине інформаційне поле, 
день-у-день у мізки людей методично закладались готові безальтернативні 
істини. Ніхто не мав права сумніватися в достовірності чи критично 
аналізувати їх. Вони сприймались як догма. Хто сумнівався, той сам міг 
потрапити в лави ворогів. Ще свіжою була пам’ять про страхіття 
сталінського режиму, зрештою, періодичне залякування здійснювали і в усі 
наступні повоєнні десятиліття.  

Зокрема, в 1972 р. за звинуваченням в антирадянській агітації та 
пропаганді (ст. 62, частина 1 Кримінального кодексу УРСР) було засуджено 

                                           
1 Там само. 
2 Найден О. Мистецтво не бачити // Критика. – 2000. – Травень. – С. 15. 
3 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 869, арк. 32-33. 
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33-літню львівську художницю С. Шабатуру. Одним із пунктів 
обвинувачення було те, що у результаті обшуку (через арешт В. Чорновола 
вона була залучена в коло підозрюваних осіб, оскільки контактувала з ним) в 
її помешканні було виявлено заборонені статті В. Чорновола ”Як і що 
обстоює Богдан Стенчук” та В. Мороза ”Серед снігів”. Крім того, було 
вилучено збірки віршів М. Холодного ”Крик з могили”, І. Калинця 
”Відчинення вертепу” та В. Стуса ”Веселий цвинтар”, які ніде не були 
опубліковані. 

13 липня 1972 р. судова колегія з кримінальних справ Львівського 
обласного суду розглянула справу про обвинувачення Шабатури С.М. у 
антирадянській агітації і пропаганді (ст. 62, ч. 1 КК УРСР) – зберігання, 
розповсюдження і розмноження антирадянської літератури. Покаранням 
стали п’ять років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого 
режиму з трирічним засланням1. 

Таким чином, до творчості в радянській тоталітарній державі була 
прикута прискіплива увага – за неї, в окремих випадках, могли позбавити 
волі. Тому більшість громадян, навіть ті, хто усвідомлював лицемірство 
радянської пропаганди, не наважувалися заперечувати – людей сковував 
страх. Для переважної більшості суспільства, в тому числі й для творчої 
інтелігенції, був властивий конформізм, співпраця з системою. 
Використовуючи творчість, талант та авторитет художньої інтелігенції, 
здійснювалася пропаганда, яка скеровувала свідомість радянських людей у 
потрібне русло.  

Зокрема, 21 січня 1972 р. вийшла епохальна постанова ЦК КПРС “Про 
літературно-художню критику”. Оскільки критика визначала долю твору 
мистецтва, а то й цілих напрямів з позицій їх ідеологічної доцільності, 
відповідні союзна та республіканська постанови відіграли велике значення у 
художньому житті України. Обов’язком критики визначалось: “боротись за 
високий ідейно-естетичний рівень радянського мистецтва” проти 
“реакційної суті буржуазної “масової” культури і декадентських течій”, з 
немарксистськими поглядами на літературу і мистецтво, ревізіоністськими 
естетичними концепціями”2. З метою виконання цієї постанови, у ЦК 
союзних республік, обкоми, міністерства і відомства, засоби масової 
інформації та творчі спілки було направлено інструкції по проведенню 
критико-бібліографічної роботи, залучаючи до неї авторитетних фахівців, 
передбачаючи для них відповідні форми заохочення. Планувалось також 
збільшити чисельність критиків, ввівши для цього факультативні 
спеціалізації в академічних навчальних закладах країни. 

Виконуючи союзну директиву, 8 лютого 1972 р. секретаріат ЦК КПУ 
прийняв ухвалу “Про заходи ЦК КП України по виконанню постанови ЦК 
КПРС “Про літературно-художню критику”3. Республіканські газети та 
журнали (“Український театр”, “Новини кіноекрану”, “Образотворче 

                                           
1 Державний архів Служби безпеки України, спр. П-3257, т. 1, арк. 38. 
2 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. – М.: Политиздат, 1972. – Т. 9. – С. 11-14. 
3 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 10, спр. 1239, арк. 235-242. 
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мистецтво”, “Музика” тощо) зобов’язували друкувати критичні матеріали 
провідних фахівців, в тому числі митців, які своїм авторитетом та 
професійними якостями створювали б привабливий імідж для партійних 
програм. Зі свого боку, партійні органи теж не залишались у боргу: 
забезпечуючи “заходи щодо поліпшення умов роботи”1, а також 
встановлювали республіканські премії “за кращі роботи в галузі літературно-
художньої критики, літературознавства та мистецтвознавства”2. 

Одним із потужних напрямів радянської пропаганди було нагнітання 
страху перед зовнішнім ворогом – капіталістичною загрозою. Наприклад, 30 
січня 1970 р. у газеті "Культура і життя" було опубліковано колективний 
лист "Нечистими руками", який підписали офіційно найвідоміші художники 
УРСР: Т. Яблонська, В. Касіян, М. Глущенко та О.Губарєв. Йшлося про те, 
що стараннями української діаспори в американських містах Філадельфії та 
Нью-Йорку було організовано виставку “Сучасна графіка України”. 
Офіційні органи негайно відреагували на це. У згаданій статті підкреслено, 
що експонати виставок “аж ніяк не дають вірного і об’єктивного уявлення 
про дійсний стан і розвиток мистецтва графіки Радянської України. Справа у 
тому, що організатори виставок свідомо добирали естампи та будували 
експозиції так, щоб збіднити, викривити визначні досягнення українських 
художників, подати їх поза хвилюючими проблемами сьогодення, поза 
життєвими інтересами і духовними прагненнями радянської людини”. 
Внаслідок цього було висловлено протест “з приводу того, що темні 
елементи з кубла українських буржуазних націоналістів, для яких 
роздмухування чаду антирадянщини давно вже стало звичним ремеслом, 
використали у своїй черговій брудній провокації наші твори та імена”3. 

Все це призводило до ізольованості радянського мистецтва. "Залізна 
завіса" спричинилася до того, що гастролі за кордон, особливо в 
капіталістичі країни, були рідкістю. Разом з тим, вони завжди носили більше 
політичний характер. Всі художні твори, які пропонувались на суд 
іноземного глядача, проходили ретельний ідеологічний контроль, бо інакше 
їх би просто не випустили з СРСР. Це позбавляло такі контакти естетичних 
пріоритетів, що викликало упереджене ставлення до нашого мистецтва у 
західної публіки. Саме тому дуже часто творчі досягнення українських 
митців залишались маловідомими. Іноді нелегальними  каналами мистецька 
продукція потрапляла за кордон, але, в основному, це були твори 
мистецького андеграунду, які не мали офіційного визнання в СРСР.  

Інтенсивна пропагандистська робота, хоч і не абсолютно успішно, та все 
ж приносила свої плоди. Всередині країни інакшого бачення подій офіційно 
не існувало. Тому у свідомості людей твори мистецтва потрібного змісту 
вкорінювали і підживлювали світоглядні настанови щодо сприйняття певних 
подій чи постатей. Оскільки аргументи були добре сфабриковані й широко 
пропаговані, загал їх сприймав. 

 

                                           
1 Там само, арк. 238. 
2 Там само, арк. 240. 
3 Нечистими руками // Культура і життя. – 1972. – 30 січня. 
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Злобіна Т.Г. (Київ) 

 
КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ –  

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ – ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
 

У статті досліджуються такі поняття, як культурний простір 
України, історична пам’ять, толерантність. Враховувується регіональний 
поділ Української держави та зони впливу, у яких вона перебуває. 
Стверджується, що специфічна історична пам’ять різних регіонів України 
відіграє значну роль у формуванні сучасного українського культурного 
простору. 

 
У 1991 р. після референдуму, на якому за незалежність України 

проголосувало 90,3% від кількості голосуючих з усіх регіонів України, у 
межах однієї держави опинилися території з різною історичною долею та 
населенням, для якого характерна значна етнічна, конфесійна, культурна 
різноманітність. Однак така єдність волевиявлення  демонструє величезний 
потенціал для створення української політичної нації. Взаємна толерантність 
членів різних етнічних груп, релігійних конфесій, прихильників різних 
політичних поглядів чи представників молодіжних субкультур є однією з 
необхідних умов формування політичної нації, базованої на спільному 
розумінні основних цінностей, громадянських прав і свобод. 

Культурний простір України є неоднорідним середовищем, у якому 
функціонують різні мови, різна історична пам’ять, різні цінності. Разом з 
тим, саме культурний простір, а особливо такі його частини як медіа-простір 
і культурний ландшафт українських міст є впливовими чинниками 
формування ідентичності українського населення. Зрозуміло, що культурні 
цінності молодої людини, яка виросла в місті, де центральні вулиці все ще 
мають комуністичні назви (як, наприклад, у Дніпропетровську), та людини, 
яка виросла в середовищі, семантика якого апелює до героїчних моментів 
української історії (як, наприклад, у Тернополі), будуть різними. Курс 
реформ, спрямованих на узгодження (засобами гармонізації, а не уніфікації) 
українського культурного простору може стати одним із вагомих чинників 
утвердження взаємної толерантності. Для реалізації цього завдання 
необхідний ґрунтовний аналіз існуючого культурного простору українських 
міст, виявлення основних ідеологічних конфліктів, які функціонують на 
рівні повсякдення. 

У межах кордонів сучасної Української держави перебуває ряд великих, 
визначених через самоназву та історичну долю регіонів, які вперше були 
об’єднані після Другої світової війни в Радянській Україні, УРСР. Вони 
багато в чому співпадають з історико-культурними землями (Волинь, 
Галичина, Новоросія, Поділля, Слобожанщина), включають зазвичай 
декілька адміністративних областей. За розмірами регіони близькі до 
невеликих європейських країн. У регіонів різна історична доля; вони 
входили в різні країни, іноді були їх важливими частинами (Галичина і 
Волинь у Речі Посполитій, згодом Галичина – в Австро-Угорській імперії, 
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Волинь (разом з південним та східним регіонами) – у Росії, Донбас і Харків в 
СРСР)1.  

Культурний простір – багатовимірне поняття. Якщо оцінювати це явище 
з огляду на географічні кордони та адміністративно-територіальний устрій, 
культурний простір держави Україна складається з культурного простору її 
регіонів. Слід відзначити, що відповідно до історичних особливостей 
формування, культури і традицій, різні регіони України можуть перебувати в 
різному культурному просторі. Інколи Україну називають територією 
Пограниччя – перетину різних культур, зоною суперечливого впливу різних 
центрів тяжіння, які змагаються між собою. Так, Західна Україна, зокрема 
Галичина (у складі Львівської, Тернопільської й Івано-Франківської 
областей) історично перебуває в зоні впливу європейської культури (як 
колишня складова Австро-Угорської імперії). Натомість сусідні Поділля та 
Волинь зберігають історичну пам’ять про різні періоди історії – перебування 
в складі Речі Посполитої, а після поділу Польщі в 1772 р. у складі Російської 
імперії. Культурний простір Півдня України, Слобожанщини, Полтавщини 
частково зумовлює спадщина Російської імперії. Для індустріального Сходу 
України (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донбас, Харківщина) 
важливою є радянська історична спадщина. Вже став традиційний (слід 
підкреслити, навіть стереотипним) поділ культурного простору України на 
Схід-Захід. Відома теза М. Рябчука про „дві України”2 відносить Східну 
Україну до зони впливу Росії та азійських цінностей, а Західну – до 
європейського культурного простору. Слід зазначити певну однобокість 
цього твердження, як такого, що не враховує розвиток громадянської 
ідентичності та інтересів, спільних для населення всіх регіонів України, за 
роки української незалежності. 

З іншого боку, навіть поняття „європейського” чи „російського” 
культурного простору є багатовимірними. Європейський культурний простір 
на даному етапі включає в себе не лише історичну традицію, а й таку 
геополітичну реалію, як Європейський Союз, а також перебуває в діалозі з 
глобальним культурним простором. Російський культурний простір є 
водночас носієм двох суперечливих культурних традицій – імперської та 
радянської, а також містить цілий ряд своїх окремих та своєрідних регіонів.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що культурний простір Української 
держави (якщо не звужувати це поняття виключно до простору 
функціонування української мови, традицій, етнічної культури) є місцем 
співіснування різних вимірів культурного простору. Досліджуючи 
культурний простір України слід враховувати регіональний поділ 
Української держави та ті зони впливу, у яких вона перебуває. Специфічна 
історична пам’ять регіонів відіграє значну роль у формуванні сучасного 
українського культурного простору.  

                                           
1 Фадєєв В. Регіональний вимір суспільно-політичних процесів в Україні // Український 

соціум / За ред. В.С.Крисаченка. – К.: Знання України, 2005. – С. 527-541. 
2 Рябчук М. Дві України // Критика. – 2001. – № 10; Цит. за: http://krytyka.kiev.ua/articles/s4-

10-2001.html, станом на 20.07.2007 р. 
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Історична пам’ять, як частина історичної свідомості, складається з 
сукупності ідей, поглядів, уявлень, відчуттів, настроїв, що відображають 
сприйняття й оцінку минулого у всьому його різноманітті, властивим і 
характерному як для суспільства загалом, так і для різних соціальних груп, а 
також окремих людей.  Історична пам’ять – це певним чином сфокусована 
свідомість, що відображає особливу значущість і актуальність інформації 
про минуле в тісному зв'язку з теперішнім часом і майбутнім. Історична 
пам’ять є виразом процесу організації, збереження і відтворювання 
минулого досвіду народу, країни, держави для можливого його 
використання в діяльності людей або для повернення його впливу в сферу 
суспільної свідомості1. Процес організації історичної пам’яті часто 
відбувається у вигляді видання офіційних підручників, проголошенні 
державних свят, святкуванні річниць певних подій та встановленні 
монументів, перейменуванні вулиць. 

В Україні часто ведуться розмови про відновлення історичної пам’яті 
народу, зруйнованої певними політичними катаклізмами. При такому 
підході до історичної пам'яті хотілося б звернути увагу на те, що ця пам’ять 
є вибірковою, вона нерідко робить акценти на окремих історичних подіях, 
ігноруючи інші. В українській ситуації різна історична пам’ять населення 
часто спричиняє культурні конфлікти. Спроба з'ясувати, чому це 
відбувається, дає підстави стверджувати, що актуалізація і вибірковість, 
передусім, пов'язана зі значущістю історичного знання й історичного досвіду 
для сучасності, для подій, що відбуваються в даний час, та процесів, а також 
можливого їх впливу на майбутнє. В цій ситуації історична  пам'ять нерідко 
персоніфікується, і через оцінку діяльності конкретних історичних 
особистостей формуються враження, думки, судження стосовно того, що ж 
представляє особливу цінність для свідомості й поведінки людини в даний 
період часу. На жаль, деякі політичні сили в Україні намагаються 
маніпулювати історичною пам’яттю, заперечуючи історичну правду чи 
перекручуючи факти заради власних цілей. 

Історична пам'ять нації відображається в традиції монументалізації 
минулого. Будь-яка нація (ідеологія) здійснює вибір певних подій, що 
стануть проговореною частиною історичної пам’яті, яка буде відображена як 
у фізичних монументах, так і в заходах вшановування. Історична пам’ять, як 
частина колективної, підтверджується через безперервну продукцію 
репрезентаційних форм. У час глобалізованих медіа продукція колективної 
пам’яті набуває нових обертів. Певні наративи, образи минулого 
відтворюються, беруться в певні рамки, створюються контексти, які згодом 
піддаються сумніву та новій інтерпретації. Сьогоднішня колективна пам’ять 
різниться від колективної пам’яті усної культури, у якій не було жодних 
технік друку та зв’язку з віддаленими культурами. Уявні спільноти, які 
описує Бенедикт Андерсон, стали можливими завдяки новим умовам. В 
уявній спільноті суб’єкт ділить розуміння спадщини, спільності з багатьма 

                                           
1 Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного 

состояния // Цит. за: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM, станом на 
10.05.2007 р. 
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іншими людьми, яких ніколи не зустрічав. Так громадяни відчувають свою 
спільність із представниками своєї нації, регіону чи міста, творять власну 
ідентичність. 

Культурний простір міста стає місцем проявів певної ідеології та засобом 
формування ідентичності, адже саме тут уміщують найвпливовіші 
репрезентації минулого (монументи, музеї тощо). Таким чином, плідним є 
аналіз семантики простору міста, яка складається з назв вулиць, монументів, 
пам'ятників, пам'ятних дощок. Розташовані в культурному просторі певного 
міста, ці місця та їх проживання (покладання квітів, мітинги) є одним із 
засобів, якими конструюється історична пам'ять. Така пам’ять, передовсім, 
архівна, і покладається на „матеріальність сліду, безпосередність 
записування, видимість зображення”, прив’язує себе до певних „місць 
пам’яті” („site of memory”), стверджує французький історик П’єр Нора1.  
Місце пам’яті  – місце (не лише в матеріальному, а й у символічному 
розумінні), асоційоване з якоюсь великою подією, особою або ідеологією. 
Це місце, здатне втримувати історичну пам’ять та продукувати значення, 
конструюючи образ минулого відповідно до вимог сучасного. Відвідування 
таких місць нагадує ритуальну дію, адже вони створюють ілюзію 
символічного часу, де можна досягти й відчути щось невловиме, певні 
„вічні” цінності. Саме тому музей є одним із найважливіших місць пам’яті, 
як відзначає П’єр Нора, адже це місце, де сконструйована пам’ять, 
колективна ідентичність постає в найбільш чистому, матеріально-
доказовому вигляді. Впливовим місцем пам’яті постає також і всім знайомий 
туристичний путівник – адже це один з найпопулярніших способів 
розповідати історію міста в належному ідеологічному ключі. Офіційні місця 
пам’яті можуть мати мало спільного з приватним, адже громадяни швидше 
віддають їм належне, ніж відвідують (монументи, пам’ятні таблиці, офіційні 
музеї). Однак саме такі місця є найбільш важливими для конструювання 
ідеології, для її впливу на маси – це візуальні знаки, які постійно нагадують, 
завжди готові запрацювати, байдуже, що звертання до них відбувається 
переважно під час офіційних церемоній. Ідеологія, яка за ними стоїть, також 
просякає все життя людей, і в нескінченному процесі самовідтворення 
постійно нагадує громадянам про ці місця пам’яті (святкуванням 
різноманітних річниць, покладанням квітів, шкільними екскурсіями до 
музеїв тощо), змушує надавати їм значення.   

Таким чином, місця пам’яті насамперед монументи, неуникно 
опиняються в центрі будь-якого ідеологічного проекту.  Конструювання 
музеїв є практично настільки ж важливим, адже якщо монументи 
функціонують як постійне нагадування та ритуальний простір, то музеї є 
підтвердженням успішності та історичної неминучості (неминучості в 
двоякому розумінні – і як історичної зумовленості, і як фінальної 
остаточності, непохитності), доказом вічного існування цієї ідеології. 
Стратегічно важливою складовою формування культурного простору міста з 

                                           
1 Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // Representations. – 1989. – 

№ 26. – P.7-25. 
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точки зору впливу на історичну пам’ять є також назви вулиць. Як 
підкреслює Я. Грицак, вони „є найпоширенішими символами, 
розповсюдженішими, ніж пам’ятники і меморіальні дошки. Люди неминуче 
щодня звертаються до них, ідучи на роботу, вказуючи дорогу іноземцеві, 
викликаючи таксі тощо. Як потверджує випадок Львова, ці символи дуже 
важливі для конструювання образу національного міста. Їх можна читати як 
текст, надто як популярний підручник, що висвітлює найславетніші та 
найтрагічніші моменти національної історії, представляє героїв, які 
збуджують почуття гордости за належність до певної національної 
спільноти”1. 

Основне завдання місця пам’яті – зупинити час, встановити порядок 
речей, матеріалізувати деклароване – проявити в культурному просторі 
певну ідеологію. Водночас культурний простір міста є й простором 
розгортання прихованих та явних тактик опору – називання вулиць старими 
назвами, культура графіті, популярні ритуали є прикладами цього явища. 

На жаль, в Україні організація місць пам’яті часто відбувається без 
належного контролю. Управління культурним простором міст іноді 
ґрунтується на приватних інтересах, економічній вигоді чи передвиборних 
політичних маніпуляціях, а не на принципах гармонізації, терпимості та 
толерантності, національного будівництва.  

Організація культурного простору міста та формування історичної 
пам’яті є взаємопов’язаними (тією чи іншою мірою) ідеологічними 
проектами. Організація місць пам’яті є основною складовою цього процесу. 
Вони можуть згодом перетворюватися на мовчазну частину культурного 
ландшафту (як у випадку з радянською спадщиною у Львові2), так і 
продукувати нові значення (як було з пам'ятником Т.Г. Шевченку у Харкові 
на початку 1990-х рр.3). Разом з тим саме місця  пам'яті є найбільш 
заідеологізованою частиною культурного простору і культурного 
ландшафту, адже прямо залежать від пануючих у суспільстві ідеологічних 
орієнтирів. 

Простір міста складається зі спадщини попередніх епох, яка творить 
своєрідний урбаністичний палімпсест і включає в себе, наприклад, у випадку 
Львова: німецьку середньовічну, австро-угорську спадщину, польську й 
українську міжвоєнну, радянську, новочасну українську спадщину. Оскільки 
певні елементи культурного ландшафту бережуть у собі матеріальні й 
нематеріальні свідчення історичної пам'яті (про що йшлося вище), то 
використання й організація культурного ландшафту може виступати як 
складова формування та транслювання певної ідеології.  

                                           
1 Грицак Я. Конструювання національного міста // Критика. – 2007. – № 1-2. – C. 13-17. 
2 Зараз більшість з них або зруйновані, або змінили своє значення, або відсунуті на 

маргінеси (пам’ятники Леніну й ідеологічні музеї демонтовано, залишилися лише пам’ятники 
переможцям у Другій світовій війні, біля яких відбуваються мітинги на травневі свята, з кожним 
роком усе менш численні). 

3 Згідно з урбаністичними шлюбними ритуалами, у день весілля молода пара 
фотографується біля визначних місць міста, покладає квіти до монументів. Традиційним місцем 
покладання квітів подружжями в Харкові був пам'ятник Леніну. На початку 1990-х років пари, 
прихильні до національної ідеології, почали покладати квіти до пам'ятника Т.Г.Шевченку. 
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Організація культурного простору окремих міст залежить від історичної 
спадщини та тих політичних переконань і культурних установок, які існують 
(нав’язуються) в регіоні. Кілька прикладів організації культурного 
ландшафту в українських містах доводять, наскільки різноманітним (інколи 
конфліктним) може бути культурний простір однієї держави.  

Однією з найгучніших суперечок останніх років стосовно історичної 
пам’яті є питання реабілітації воїнів ОУН-УПА. Окрім численних публікацій 
та передач у засобах масової інформації, суперечка вилилася безпосередньо 
на вулиці українських міст. 14 вересня 2007 р. у Сімферополі за ініціативою 
Комуністичної парії України було встановлено монумент „В память о 
жертвах советского народа, павших от рук пособников фашистов – вояк 
ОУН-УПА и других коллаборационистов”. Подібну акцію можна 
розцінювати як передвиборний піар комуністів, однак не слід недооцінювати 
ту моральну шкоду, якої подібні дії можуть завдати громадянам України, які 
вважають воїнів ОУН-УПА героями. Натомість у Львові планується 
встановити пам’ятник Степану Бандері, що також може виявитися 
неприйнятним для певної частини населення Української держави.  

До конфліктної ситуації, яка досі не розв’язана, спричинило й рішення 
Одеської міської ради про встановлення пам’ятника Катерині ІІ. Проти цього 
протестують представники більш як півмільйонної української громади 
міста. Зрозуміло, що існування монументів, зумовлених настільки різними 
ідеологіями, не сприяє гармонізації культурного простору України.  

Подібною є ситуація з музеями, які створюються безконтрольно, часто з 
відверто провокаційними цілями. Так, у серпні 2007 р. комуністи відкрили в 
Сімферополі „Музей пам’яті жертв американського імперіалізму”, у цьому ж 
місяці член Партії регіонів відкрив „Музей жертв помаранчевої революції” в 
Луганську. Іншу точку зору представляють „Музей радянської окупації”, 
відкритий у травні 2007 р. київською організацією Товариства Меморіал 
ім. В.Стуса та „Музей Помаранчевої революції” при Києво-Могилянській 
академії. Цей перелік можна продовжити.  

Кілька прикладів сучасної організації культурного простору українських 
міст вказують на глибинні проблеми, які лежать в основі цієї організації. 
Хоча питання радянської спадщини не дискутується в сучасному 
українському дискурсі, однак на рівні організації культурного простору як 
міськими чиновниками, так і міськими громадами використовується багато 
радянських стратегій, які лише набули іншого (і в різних містах різного) 
ідеологічного забарвлення. Такими можна вважати: зміна семантичного 
простору міста (перейменування вулиць та площ), організація місць пам’яті 
(пам’ятників, монументів, пам’ятних дощок), святкування та громадські 
ритуали (державні та релігійні свята), організація розповіді про місто в пресі, 
путівниках тощо. Оскільки в Україні відсутня чітка стратегія організації 
культурного простору, подібні питання вирішуються на місцях. Враховуючи, 
що регіони України мають різну історичну долю, тяжіють до різних 
зовнішніх центрів впливу, самоврядування в справах організації культурного 
простору може спричиняти конфлікти, формувати регіональну ідентичність 
не на основі толерантності, культурної поліфонії та прийняття цінностей 
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представників інших регіонів, а зумовлювати агресію, нетерпимість, 
сепаратистські настрої.  

Українська політична нація – це союз громадян – представників різних 
етнічних груп, конфесій, субкультур на основі взаємної поваги та підтримки 
основних цінностей, громадянських прав і свобод. Таку націю неможливо 
сформувати, не приділяючи особливої уваги толерантності. Адже лише  
повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, 
форм самовираження та самовиявлення людської особистості можуть бути 
основою гармонійного співіснування людей з різними поглядами.  

Український культурний простір важко назвати толерантним, він більше 
подібний на поле битви між різними ідеологіями. Оскільки культурний 
простір певного міста формується, з одного боку, на основі існуючого в 
цьому місті культурного ландшафту, а з другого – відповідно до домінуючої 
ідеологічної парадигми, то, аналізуючи простір певного міста, можна 
зробити висновки про цінності та культурно-політичні орієнтири, що діють у 
цьому регіональному середовищі. На жаль, часто культурний простір 
українських міст використовується для політичних маніпуляцій.  

Слід зазначити, що будь-які ідеології (націоналізм, соціалізм, демократія 
тощо) мають доводити свою дієвість і продуктивність на ділі. Встановлення 
чергового монумента не сприяє покращенню життя населення, а у випадку 
конфліктності обраної постаті чи події може образити почуття певної 
соціальної групи. Організація культурного простору України має 
відбуватися за принципами толерантності і нейтральності. Це не є таким уже 
нереальним завданням: наприклад, у бельгійському місті Антверпен у 
семантиці міського простору домінує не певна політична ідеологія, а пам’ять 
про видатних художників, які жили й творили в цьому місті.  

Важливість формування спільного культурного простору для всієї 
України підкреслив Віктор Ющенко в промові з нагоди 15-ї річниці 
незалежності України1.  Створення спільного культурного простору для всієї 
країни, який би не був поділений за віссю Схід-Захід, а узгоджував 
культурну та історичну спадщину різних регіонів на основі толерантності, 
прийняття культурних відмінностей як основи для загальноукраїнської 
культурної поліфонії, може стати вагомим чинником формування 
української політичної нації. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 “Суспільство чекає на матеріалізацію гасла єдності країни. Я бачу його три головні 

складові: єдиний культурний простір України, встановлення цивілізованих сполучень між 
регіонами та остаточна делімітація і демаркація національних кордонів. Маємо жити за одним 
культурним часом, маємо чути і бачити один одного і маємо відчувати захищеність кожного 
сантиметра” // Цит. за: http://www.president.gov.ua/news/data/11_10007.html, станом на 
10.09.2006 р. 
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Кононенко П.П. (Київ) 
 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й САМОПІЗНАННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
Досліджується історія українського народу як цілісного цивілізаційного 

феномена. Автор переконаний, що шлях українства до щасливого грядущого 
має починатися і розгортатися з осмислення джерел свого буття і 
свідомості, тобто – з дороги до власних глибин. 

 
Українці, як це не прикро, незадовільно знають свій родовід, тому значна 

частина з них досі послуговуються масою «джерел» і «фактів», абсолютно 
невідповідних історичній правді, а тому позбавлена як необхідних знань, так 
і патріотизму, державницької гідності й здатності відповісти українофобам 
«звідки пішла руська земля, хто в ній першим почав княжити»; «хто ми, чиї, 
яких батьків діти; ким за що закуті» та «нащо нас мати привела: чи для 
добра, чи то для зла? Нащо живем? Чого жадаєм?» (Т.Шевченко). Тому й 
гуляють десятки вигаданих «теорій» – від норманського походження нашої 
влади до одного східнослов’янського племені та «трьох братів у одній 
колисці», один з яких є старшим. Звичайно ж, російський, хоча його не було 
ще навіть у проекті, коли Київська держава була однією із наймогутніших у 
Європі. Подібне маємо із писемністю та християнською церквою: версії про 
них також пов’язують з московським князівством, хоча про них говориться 
ще у «Літописі Аскольда» за 860 рік, коли фанатів «первородства» із їх 
тезою: «Москва не нація, не держава, Москва – ІІІ і останній Рим, 
покликаний вирішувати долю народів світу», – ще не було і в помині. 

А де нема істини – там немає й справедливості та історично правдивого 
бачення як минулого свого й інших народів, так і сучасного та майбутнього. 
Отож знання свого генезису, проблем і перспектив нації органічно 
поєднується з світоглядом, світорозумінням та ідеалами, мораллю, етикою й 
гідністю людей, навіть – проблемами міжнародної політики. На доказ 
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достатньо нагадати: коли 1942 р. українські патріоти запропонували 
польським бойовикам від конфронтації перейти до спільних дій в інтересах і 
України, і Польщі, то ті пихато – шовіністично відповіли: «Глупі, нахабні, 
хамські бредні. Не дочекаєтесь, гади, тої реалізації. Не буде ніколи тої 
України в Польщі. Залишатися з нами зможуть ті, які зійдуть на шлях 
покаяння і отямляться» (часопис «Ангора» 8.08.2000 р., № 31). Мотиви? 
«Заявляємо, що не відмовимося від східних земель», як твердили автори, – 
Речі Посполитої. І анексійна позиція з погляду історичної генези: «В 
інтересах Росії, як і Польщі, є не допустити створення української 
самостійної держави». Оскільки, як твердять і сучасні чорносотенці РФ, 
українці ніколи не мали держави і не є народом. Тобто, і далі мають бути 
малоросами, малополяками, малорумунами, малоугорцями, – якими вони, 
нагадаємо, сотнями тисяч колись емігрували і до Тихого океану, і до 
Бразилії та Канади, США і Австралії… 

19.06.1943 р. газета «Вєлька Польска» з апломбом заявляла: «Українці не 
мають минувшини, отже, не можуть мати держави». Не можуть природно, і 
повною мірою самореалізуватися, і здійснювати й важливої загальнолюдської 
ролі та місії. Як писав А.Тесленко, «поганяй до ями». 

Але що засвідчує історія? 
Ще в працях про походження слов’ян і українського народу В.Баран і 

Б.Баран на широченному археологічному, антропологічному, лінгвістичному 
матеріалі переконливо показали: ми – самодостатній, чітко окремішній від інших 
давній народ з великою культурною спадщиною, літературою і мовою, давньою 
є й українська державність та міжнародна взаємодія. 

У праці П.Кононенка і Т.Кононенка «Український етнос: ґенеза і 
перспективи» було розглянуто історію української науки про нашу минувшину й 
показано: «від «Біблії» з її картиною розселення народів світу за синів Ноя до 
«Велесової книги» та «Літописа Аскольда», «Повісті минулих літ» і «Галицько-
волинського», Густинського, козацьких літописів, праць М.Максимовича, 
В.Хвойки, Х.Вовка, В.Вернадського, М.Грушевського, В.Даниленка і аж до 
великої когорти дослідників другої половини ХХ ст. незмінно постає історія 
українства в органічній взаємодії з народами Греції й Риму, Індії, арабів, 
Візантії, кельтів, германців і інших народів (нагадаємо: тоді про наших сусідів 
ще не велось мови, бо їх ще не було!) Ще з Київською Руссю, як показує 
В.Ткаченко, династіям Норвегії і Швеції, Англії, Франції і Німеччини 
поріднитися вважалося великою честю. 

Одначе… Можливо, то виявився лише синдром емоційного патріотизму (як 
пише археолог Л.Залізняк, не говорячи, щоправда, про якість емоцій 
антипатріотів)? 

І ось перед нами праці останніх років С.Наливайка («Санскрит розкриває 
секрети»), В.Крисаченка (хрестоматія і антологія «Українознавство» у 2-х томах 
середини 90-х років) «Образ України у світовій культурі: природні та духовні 
виміри» й «Історія Криму від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.», 
Г.Кожолянка «Етнологія Буковини» та ін., М.Кугутяка «Терношорське скельне 
святилище в Карпатах», дослідження молодого вченого Сергія Наливайка 
«Етнічна історія Давньої України». Читачеві розкривається міжнародна 
панорама розвитку цивілізацій і культур, на перехресті яких розвивається й 
українська. 
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Дізнаємося, що саме на Терені (так визначав територію, державу, культуру, 
психічну ауру Г.Сковорода) України розміщувалася стоянка Королеве, якій мало 
не мільйон років. Там же розміщений знак центра Європи. Стоянці у Мезині 
(Чернігівщина) і Терношорському святилищу по 20 тисяч років. Кам’яній могилі 
– 12. Трипільській культурі – 7,5-5 тисяч років. А потім Зарубинецька, 
Черняхівська (та ще понад 10) культур і буття народів ще з часу палеоліту та 
Молодовська археологічна культура, Середньодніпровська, індоєвропейці, 
гіперборейці й шумери, Аратта, етруски, хетти, пелагзи, ахейці та дорійці, 
троянці, індійці, греки, араби, римляни, візантійці, скіфи, таври, агатирси, гелони 
й будини, кельти, готи і гуни, сармати, алани, роксонали, руси… 

Зупинимось. Бо всіх не перерахувати, але наголосимо, що всі вони дотичні до 
нашої історії; як і славетні імена Енея, Ахілла, Геракла і Аполлона, філософа 
Анахарсіса (одного з 7, кого вважали в Афінах щонаймудрішими), Дарія і 
Солона… І так – до «Велесової книги», Кия й Аскольда, Рюрика, Ольги, 
Святослава, Володимира… 

І це все – допоки зоря наших сусідів іще навіть не займалась. І коли 
дізнаємося, що Рюрик ніякий не варяг, а нащадок князів Ободритів (пов’язаних 
династичним корінням з римським імператором Августом), тому його й 
запросили як спадкоємця вітчизняної династії. А варягом він і не міг бути, бо в 
історії ніколи не існувало норманської ні держави, ні династії… 

Наші прапредки і засвоюють скарби чужонародних культур, і самі дають 
Італії, Норвегії, Швеції, Англії, Франції, Німеччині, Угорщині, Візантії, а потім 
Польщі, Московії й Туреччині своїх князів, королів, імператриць і дружин та 
матерів султанів… 

Кий на чолі 36 тисячного війська 433 р. брав Константинополь; Аскольд на 
чолі 60-тисячного війська та армади з 388 кораблів брав його у 860 році, коли й 
прийняв християнство та хрестився, тоді ж на своїй землі – у Херсонесі. А до 
Києва прибув єпископ з Константинополя, тим самим і започаткувавши 
українську автокефалію… 

Потрясаюча історія! Але беремо підручники з історії для середньої і вищої 
школи, і про що ж ми дізнаємося? Що ми якось раптово, дикуни і язичники – 
погани у ІХ ст. стаємо могутньою світовою державою… разом з росіянами і 
білорусами. 

Воістину: на городі бузина, а в Києві дядько. Цього «дядька» московський 
академік М.Погодін нарече «великоросом», залишиться там до ХІV ст., аж коли 
він відійде з монголо-татарами на схід, а в Київ прийдуть «білі хорвати», вони ж 
– майбутні українці. 

Так билини київського циклу з героєм Микулою Селяниновичем стануть… 
російськими, літописні князі Довгорукий і Удатний, Долгоруковим і Удалим, а 
київські князі – родичі римських імператорів – родоначальникам московських 
царів… 

Романови заради легітимізації почнуть палити літописи; Катерина ІІ в основу 
«Истории государства российского» покладе вигадані «літописні зводи…» 

На жаль, і частина українських істориків стане на шлях конструювання схем, 
вигідних російській імперії. Наука стане попелюшкою, запанує фальсифікація. 
Кого ж виховаємо на патоці брехні? 

Щоб повернути реальну картину історії, Інститутом українознавства і 
розпочато наукове дослідження «Український етнос у світовому часопросторі», 
– виходячи з того, що нині українство – і як історія, і як держава, і як мова, і як 
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культура, і як процес міжнародної взаємодії – є феноменом світовим, 
харизматичним, реальним суб’єктом історії. Зокрема в аспекті: українці в 
світовій цивілізації та культурі. А це означає: українці в історії народів світу, в 
Російській і Австро-Угорській імперіях, у Туреччині, Грузії та Польщі, в 
Австралії, Індії, Китаї і Японії, в Німеччині, Англії, Франції і Бразилії, в 
Білорусі, у Чехії, Словаччині і Хорватії, в Бельгії і Румунії, в Португалії, 
Норвегії, Швеції, Іспанії, Данії… Тобто – скрізь, де і сьогодні талановиті 
представники понад 30 млн. українців активно сприяють  творенню матеріальної 
і духовної культури, в системах освіти, науки і віри, соціально-економічного, 
політичного і державного поступу, технологічних, інформативних систем 
космічної ери. 

Кожен розвинутий народ керується мудрим досвідом: хто володіє минулим – 
той може мати майбутнє. Хто орієнтується тільки на сучасність – той іде в 
минуле. Спрацьовує певний досвід і це не життєтворить мудрість. Суспільство, 
його елітно-керівні сили послуговуються не так закономірностями та критеріями 
істини і добра, як ситуативними вимірами й діями. Українсько-руський народ 
пройшов багатотисячолітню історичну дорогу з її реальними буттям і 
свідомістю, мріями й ідеалами, успіхами і невдачами, причинами чого були 
чинники як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Одна із причин – і те, 
що українство було відсторонене від правдивої історичної науки. 

Історія українства століттями підпорядковувалася інтересам інших держав: 
монголо-татарської і литовської, польської, татаро-турецької і московсько-
російської, угорської, румунської, чехословацької і австрійської, німецької, 
інших колонізаторів. Спроби патріотичної інтелігенції – світської і церковної –  
служити інтересам та ідеалам свого – українського народу неминуче наражалися 
на запеклий спротив; українську інтелігенцію, її еліту або переманювали, або 
переслідували, а то й нищили сотнями тисяч. Як нищили і саму українську 
націю, як те було за комуно-московської імперії, її генетично-інтелектуальні 
сили. 

Цілі покоління або винищені, або різнорідними засобами ідеологічного 
зомбування обернуті на дезінформованих маргіналів, а то й лютих манкуртів, які 
не ставлять питань великих предтеч: звідки пішла руська земля, хто в ній почав 
першим урядувати, як постала у ній держава? хто ми, чиї, яких батьків діти, ким, 
за що закуті? нащо нас мати привела: чи для добра, чи то для зла? нащо живем? 
чого жадаєм?.. – (Т.Шевченко), – а тому і не прагнуть до самопізнання та 
самоідентифікації і, допоминаючись щастя, воюють не із своїми ворогами, а з 
власним народом як з ворогом. Отже, і з самими собою.  

Ще автори «Велесової книги», найдавніших літописів, «Слова о полку 
Ігоревім» зазначали: ми не маємо заповітної свободи і долі, «бо немає в нас 
єдності»; ми не шануємо наших батьків, вождів і богів та демократію обертаємо 
на сваволю, а з власних святинь ще й глузуємо… А послуговуємося чужими 
законами і мораллю, мовою та культурою. Не маємо ні святинь, ні своїх героїв. 

Були ж ми не рабами, а господарями власної долі, коли йшли в боротьбі за 
свободу навіть на смерть, як на свято, бо захисники, лицарі Вітчизни «не мають 
сорому», а їхнє життя є вічним… 

Тож і питання та наголоси: ти знаєш, як світ створено (і небо, і землю, й 
рослин і тварин) і що є людина? (В.Мономах); життя – це утвердження закону, 
благодаті та істини (Іларіон); а до щастя можна прийти передусім шляхом 
самопізнання та плекання в собі нової (внутрішньої) людини, вищим судією для 
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якої є серце як джерело людяності, мудрості, правди, краси (Г.Сковорода); «в 
своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», без свободи щасливої долі бути не може і 
ніхто її не дасть, тому то «борітеся! – поборете, вам Бог помагає!» (Т.Шевченко). 
А найперше – прочитайте славу-історію від слова до слова! – заповідав великий 
Пророк. 

З цією мудрістю й ішли по дорозі життя митрополити Іларіон і Петро Могила 
та Іларіон-Огієнко, мислителі, вожді, історики – від козацьких літописів до 
«Історії України-Руси» М.Грушевського, «Книги буття українського народу» 
М.Костомарова та до «Що таке поступ» І.Франка, допоки їхньої дороги не 
перегородили камінними завалами чужі і свої каїни та лицедії, які зробили 
служанкою поневолювачів нації навіть перелицьовану й обагрену кров’ю 
історію. 

Світовий український етнос постав перед людством не як істинний суб’єкт 
історичного процесу, співтворець загальнолюдської цивілізації і культури, а 
лише як лакей на полі крові і сліз, лоша, що віками бездумно біжить за чужим 
возом, бо не мало власних мислителів, законотворців і вождів, митців і 
душпастирів, педагогів і воїнів та борців за свободу, культуру і гуманізм. Немов 
би не на українському Терені є такі свідки найзначніших здобутків 
загальнолюдської цивілізації і культури, як Королеве віком понад 500 тис. років, 
20-ти тисячолітня Мезинська стоянка, 12-ти тисячна Кам’яна могила, шедеври 
Трипільської, зведених на нашій Землі грецької, римської культур; немов би не 
пращури українців винайшли колесо і приручили коня; збагатили світ сотнями 
тисяч народних пісень, музичних, архітектурних, живописних творів і 
ужиткового мистецтва; немов би не українці створили «Руську правду» та 
національно-демократичну республіку Гетьманщину, Запорозьку Січ і першу 
(ранішу за Конституцію США на 77 років) демократично-правову Конституцію 
1710 року… 

Отже: немов би не волелюбні і велемудрі українці творили скрижалі 
демократично-правової системи, а їхні поневолювачі, які, до того ж, появлялися 
хіба що з ХІІ ст. й пізніше, а привласнювали навіть українсько-руські імення та 
святині заради виправдання свого шовінізму й месіанізму. 

Міра розвитку народу – це міра його самопізнання й самоусвідомлення та 
розуміння й готовності здійснювати визначену історично-трансцедентно 
загальнолюдську місію. 

Тому шлях українства до щасливого грядущого має починатися і 
розгортатися з осмислення джерел свого буття і свідомості, тобто – з дороги до 
власних глибин. Станемо собою – українцями! – то й далі будемо європейцями, 
рівноправними суб’єктами світової співдружності народів. 

*** 
Так праукраїнська земля і люди на ній стають реальним не лише об'єктом, а й 

суб'єктом міжнародного цивілізаційно-культурного поступу і привертають до 
себе все пильнішу увагу як серединна земля Європи, яка корелювала відомі 
світові магістралі – «шовковий шлях» до Китаю, «із варяг у греки» (з'єднуючи 
Схід і Захід), інтегруючи та розпорошуючи по світу найголовніші потоки 
міжнародної торгівлі й економічних зв'язків, релігії, освіти, науки, філософської 
і суспільно-політичної думки, найвищої якості цінності культури і мистецтва. А 
також – династичних зв'язків, про характер яких свідчать хоча б такі факти: 
1. Володимир Великий був одружений з дочкою візантійського імператора; 
Ярослав Мудрий шлюбами поріднився з королями й князями Угорщини, Польщі, 
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Норвегії, Швеції, Франції; Володимир Мономах був сином сестри візантійської 
імператриці, а своїх дітей поріднив з королівською династією Англії; Ярославна 
була французькою королевою, а Євпраксія – імператрицею Германії… 

З цією Землею були пов'язані інтереси перського царя Дарія і царя 
Олександра Македонського, Аттіли, Наполеона; вона була в епіцентрі Першої і 
Другої світових воєн і зазнала найбільших втрат… 

Це й визначає домінанту як внутрішнього розвитку, так і міжнародних 
відносин: нашим пращурам завжди необхідно було знати, освоювати й боронити 
світ, а іншим народам – знати нашу Землю. І ще в найдавніші часи осмислювати 
шлях розвитку та взаємовідносин наших племен і держав з Шумером і Єгиптом, 
з Індією й Китаєм (з яким ми зносились «шовковим шляхом»), з Персією, 
Грецією й Римом, з кельтами й галлами, етрусками і пелазгами, хозарами, 
гунами й готами, із скандинавами, угро-фінськими й татарськими племенами. 

При тому, знати не так на рівні чисел і дат, воєн, як на рівні історичних 
уроків, свого і міжнародного досвіду. На жаль, доторкаємось до серцевини 
драми: ще найдавніші вітчизняні літописці, щоб усвідомити «звідки пішла 
руська земля, і хто в ній першим почав урядувати, як руська Земля (держава) 
постала, є», починали з часу поділу земель і народів синами Ноя. 

Царська й комунобільшовицька імперії наклали на сферу пізнання світу та 
етнонаціональне самопізнання жорстке табу. Прагнучі пізнати свою колиску і 
своє дитинство піддавалися осуду, дискредитації, засланням, остракізму, а то й 
фізичному знищенню, як вороги свого народу. 

Тож навіть підручники для учнів та «історії» для зарубіжних країн 
починалися з часу не ранішого, як ІХ століття, коли до генеалогії українства 
можна було хоч фіктивно, але доточити й історію російську (імперію з 1721 р.). 
Інтегральною була офіційно впроваджувана версія про Київську Русь як 
«колиску трьох братніх народів», один із яких, російський, оголошувався 
«старшим», хоча на той час його ще не існувало в природі. І це подібно до того, 
як 1000-ліття християнства на Русі святкували в Москві, якої також тоді ще не 
існувало. 

Історія й географія в парадигмі пізнання еволюції українства поставали як 
наріжні камені великої політики. І не лише в ХІХ – ХХ ст. А ще з XV ст, коли 
Москву було оголошено «3-ім і останнім Римом» та розгорнуто спочатку 
ідеологічну (династичну, державницьку і релігійну), а згодом і військово-
територіальну експансію. 

Першим кроком на цьому шляху стало… знищення літописної літератури та 
традиції, знищення пам'яті тисячоліть. Привласнення кореневої системи мови. 

А та пам'ять мала розкрити неймовірно багату джерельну базу, до того ж – не 
лише писемну (від записів єгипетського фараона Амінхотепа до Геродота, 
Страбона, Гіппократа…), а й матеріально-культурну. 

Знаменно: починати українську писемність із Кирило-Мефодіївського 
алфавіту також стало актом великої політики в інтересах Московської держави, 
бо таким чином з'єднувалися Болгарія, Київська Русь і… Росія, хоча насправді 
суб'єктами розвитку слов'янської писемності були Моравія, Чехія, Болгарія, Русь 
з її, як визнали візантійські мудреці Кирило й Мефодій, найрозвиненішою мовою 
(що зазначено в «Літопису Аскольда» за 860 рік – рік взяття київськими князями 
Аскольдом і Діром Константинополя та хрещення Аскольда в Херсонесі, тоді на 
своїй землі, – і прибуття до Києва єпископа), – і не була, як відомо, Московія, бо 
тоді й її самої ще не було. 
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Народ – держава – територія (природа), держава – мова – релігія, 
міждержавні відносини, за яких релігія і писемність стали особливо вагомими 
об'єктами пізнання й самопізнання ще з найдавніших часів до XIV століття. 

Другий етап – XV – XVII ст. – пов'язаний з рухом українства до Європи: її 
освітньо-наукових, релігійних і культурно-мистецьких центрів. На цьому етапі 
постає вже процес українознавства й як системи самопізнання, і як окремого 
народу, і як частини Європи. 

Надзвичайно вагомим чинником постає історична пам'ять – пам'ять про 
епоху могутності Київської держави, розквіту її культури, мови, народної 
творчості, віри. 

Закономірно, що нова епоха починається з відродження еліти: культурно-
мистецької, державотворчої, військової, суспільно-економічної, науково-
освітньої, церковної. В образі козацтва відроджується фермент кристалізації 
нації. Українство створює (водночас із Нідерландами та Англією) одну з перших 
у Європі національну-демократичну республіку, а також 1710 р відповідну їй 
Конституцію. 

Рушієм відродження стає українська національна ідея, й народ завершує 
національно-визвольну революцію в дусі загальноєвропейського руху. 

Постають рушіями прогресу нація і держава, мова й культура, ядром якої 
виступає феномен єдності віри – філософії – мистецтва. 

Знову фундаментом самопізнання стає літописна традиція та філософські 
школи (Л.Барановича, К.Транквіліона-Ставровецього, Ф.Прокоповича), шедеври 
народно-поетичної творчості – народні думи та історичні пісні, бароково-
просвітительська література, театр, музика, архітектура. На історичну арену 
виходять європейські світила П.Русин і Ю.Котермак, сотні поетів, політичні 
мислителі, «Історія русів», творчість І.Котляревського і Г.Сковороди. При цьому 
автор «Історії русів» простежує розвиток Київської держави упродовж століть, а 
І.Котляревський в «Енеїді» й «Наталці Полтавці» з’єднує епохи історичної Трої 
й реальної соціальної дійсності, всі шари Світобудови: землю, небо, рай і пекло. 

Надзвичайно важливо, що всі компоненти народного життя, Батьківщини 
одержавленого українства, іменованої Г.Сковородою Тереном, розвиваються в 
єдиній системі, саме тому великий філософ Г.Сковорода й іменує Україну, як те 
показує Тарас Кононенко в дослідженнях, Тереном, що цей образ відбиває 
єдність Народу й Природи, а Природу мислить у єдності метафізичного й 
ідеального, зокрема етнопсихічного, і бачить ідеалом суспільство виховання 
«внутрішніх людей», а реальністю – єдність протилежностей. 

З одного боку – він славить «отця вольності» гетьмана Богдана 
Хмельницького, найвищі знамена щастя – демократію і свободу, – а водночас 
згідно з народним розумінням людини як єдності тіла й душі (отже: людини 
зовнішньої і «внутрішньої»), в її єстві – Білобога і Чорнобога. А водночас робить 
прорив у парадигмі нового мислення та світорозуміння й усе суспільство бачить 
у його божественній і земній (як вічній і тимчасовій) сутностях. 

ХVІІІ ст. стає часом Руїни української державності з боку Росії, Польщі, 
Румунії, Угорщини, – але водночас (як свого часу в історії еллінської Греції й 
Риму) – Україна надає цивілізації нового дихання, зокрема великого культурно-
мистецького, науково-освітнього розвитку, просвітительських ідей та політично-
релігійного впливу на європейський простір: загальновизнаним центром східно-
європейського поступу стає Києво-Могилянська (Мазепинська) академія (лідери 
і випускники якої Ф.Прокопович, С.Яворський, Л.Баранович, Д.Туптало, студент 
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М.Ломоносов) забезпечують реформування Росії та наближення її до 
європейських цінностей), розгортають діяльність Львівський, Харківський, 
Київський університети – прапороносці ідей Ренесансу та Просвітництва, «духу 
Фауста» в особах Данте й Шекспіра, Гете і Шиллера, Сервантеса й Гегеля та 
Канта, Фіхте і Шеллінга, Руссо і Гельвеція, Бетховена й Моцарта... 

До шедеврів архітектури – Чернігівської і Київської Софії, Київської і 
Почаївської Лаври, фортець і замків Львова, Кам’янця-Подільського, Луцька, 
Волині, Холмщини, паркової культури (Умані, Білої Церкви, Чернігівщини) 
додаються шедеври живопису і музики (М.Дилецького, М.Березовського, 
А.Веделя; – згодом М.Лисенка і Гулака-Артемовського), шедеврів світового 
рівня театру (М.Заньковецька, П.Саксаганський), вокалу (С.Крушельницька, 
Мишуга), класичного і модерного (авангардизм) живопису, скульптури, театру 
(Лесь Курбас). 

Великий філософ-просвітитель Й.Г. Гердер пророкував Україні будучність 
новітньої Еллади. Під тиском імперської Росії та агресивних сусідів, як колись 
Троя, Україна впала, як суверенна держава. 

Та не випадково в ХІХ ст. виходять на історичну арену Т.Шевченко, 
М.Максимович, П.Куліш, М.Костомаров, Кирило-Мефодіївське братство, 
І.Франко, М.Драгоманов, Леся Українка, а також розгортається інтенсивний рух 
археологічної та археографічної, історіософської науки, як писав Т.Шевченко, 
«не вмирає душа наша, не вмирає воля»; серце України розбивають чорні круки, 
– однак світ бачить: як і з грудей Прометея, із серця України «розбивають, та не 
вип’ють живущої крові: воно (Серце) знову оживає і сміється знову…» 

Відповідною тим вимірам постає й душа (характер, ментальність) українства 
та його історична місія й роль, його синкретично-універсалістська інтересами, 
змістом, філософією, структурами (композиція – це концепція), ідеалами 
культура, його мистецтво. 

Московсько-імперська система здійснила гігантські заходи (аж до кривавих 
погромів, як у Батурині, до голодоморів – геноцидів, концтаборних етноцидів і 
Чорнобилів; мовно-культурного терору, історичних фальсифікацій) по 
знищенню феномена України. Та Україна, як і птах Фенікс, безсмертна. 

Нині за ініціативою Президента України В.А. Ющенка знову, але вже на 
державному рівні, повертаються історія й слава України: її найдревніші 
святилища, Мезин, Трипілля, Батурин та Берестечко, Конотоп (де було 
розгромлено армію московського агресора) і Крути; створюється найбільший у 
Європі культурно-мистецький музей, дано старт всеукраїнському фестивалю 
мистецтва кобзарів, бандуристів, лірників, великими рушіями якого були митці 
від Бояна часу Київської Русі до Великого Кобзаря Т.Шевченка, Остапа Вересая, 
О.Корнієвського, В.Нечепи… 

Закономірно, що цим річищем розвивається й українознавство. 
«…Становище України, в самому процесі нескінченої ще боротьби й мінливе, – 
пише у 1920 р. С.Єфремов, – все ж накладає на громадян її чимало нових 
обов’язків, а з них найперший – знати свій край, щоб найбільш доцільно та 
інтенсивно служити йому». 

А це означає – розвивати українознавство – науку знання світу й 
самопізнання, моралі, етики, любові, життєтворення. Означає, але чи 
реалізується це веління Часу?! В його всеосяжності і системності? 
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Шостак М.В. (Київ) 
 

НОРМАНСЬКА ТЕОРІЯ  
ПОХОДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ  

ТА АНТИНОРМАНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ  
ІСТОРІОГРАФІЇ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 
У статті розглядається норманська теорія формування Київської Русі та 

антинорманізм у працях українських науковців доби незалежності. Автор 
переконує, що на нових методологічних основах, використовуючи різні 
дослідницькі методи, українські дослідники подають новий підхід до вивчення 
проблеми походження Русі.  

 

Київська Русь – могутнє політичне об’єднання, одне з найбільш розвинених і 
економічно процвітаючих суспільств тогочасної Європи. Але вже понад кілька 
століть точаться дискусії щодо питання, за яких умов і ким була створена ця 
східнослов’янська держава.  

У XVIII ст. ряд німецьких учених, зокрема Готліб Байєр, Герхард Міллер та 
Август-Людвиг Шльоцер, які в цей час працювали у Петербурзькій академії наук, 
розвинули т.зв. норманську теорію. В ній доводилося, що Київську Русь 
заснували варяги – германо-скандинавська народність, відомі на Заході як вікінги 
або нормани. Підкреслювання важливості германських впливів та натяки на 
нездатність слов’ян створити власну державу викликали обурення російського 
вченого XVIII ст. Михайла Ломоносова, який доводив першочергову роль 
слов’ян у створенні Київської Русі. Твердження М. Ломоносова дістали назву 
антинорманської концепції та поклали початок суперечкам, які тривають і до 
сьогодні.  

Які ж фактори сприяли утворенню Києво-Руської держави? Чи державність 
привнесена ззовні, чи діяли обидва – внутрішній і зовнішній фактори? Як вони 
взаємодіяли між собою? Чи білоруський, російський та український народи, як і 
західно- та південнослов’янські, а також більшість європейських народів 
сягають своїми витоками додержавних часів? 

Сьогоднішня актуальність цих питань зумовлена особливістю історичної 
долі України, які несуть у собі й певне політичне навантаження. Розпочинаючи 
дослідження цієї проблеми, а саме – розв’язуючи конкретне завдання щодо 
вивчення основних сучасних теорій походження Київської Русі та 
етнокультурних процесів у період Києво-Руської держави, ми використовували 
порівняльно-історичний та типологічний методи, як одні з важливих засобів 
упорядкування й аналізу матеріалу. 

Проблему історії Київської Русі, її витоки, формування державності вивчав 
професор Гарвардського університету США Омелян Пріцак. Ми не можемо 
обминути його досить оригінальну концепцію походження Русі та її місця в етно- 
та націогенезі українців. 

Вважаючи, що історія починається тоді, коли з’являються писані джерела, 
коли є людська спільнота, свідома себе, історик на відміну від археологів, 
упевнений О.Пріцак, має не описувати події, а подавати функції цих подій у їх 
розвиткові. У своїй праці «Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела 
(крім саг)» дослідник вирішив виробити новий підхід і нову методологію, 
звернувшись безпосередньо до першоджерел.  
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Проаналізувавши сутність гострих суперечок між норманістами й 
антинорманістами щодо походження Русі, О.Пріцак, даючи критичний огляд 
аргументів, вказує слабини обох сторін.  

О.Пріцак пропонує розглядати появу давньоруської держави лише «як 
історичний експеримент у межах загальної системи» і визначає чотири важливі 
історичні події, кожна з яких спричинила ланцюгову реакцію і мала вплив на 
походження Русі: поява в історії франків, фризів і англосаксів, утворення 
степової імперії нового типу – Аварського союзу, вторгнення арабів у басейн 
Mare Nostrum, а хозар до Східної Європи та ціла мережа зруйнувань – Аварської 
держави, імперії Карла Великого1. Саме під цим кутом зору і досліджує О.Пріцак 
походження Київської Русі. 

На наш погляд, дискусія ще донині не закінчена, тому що в своїх дискусіях 
історики часто підмінювали нові, поліпшені засоби історичної методології 
політичними (або патріотичними) концепціями, мали обмежене знання світової 
історії і користувалися першоджерелами упереджено. Роботу таких істориків 
можна порівняти з роботою укладачів мозаїки. Як і останні, вони з'єднують в 
одне ціле уривки з джерел різного походження, але часто не звертають уваги на 
істинне значення оригіналу, тому що вони звикли покладатися на прості 
переклади, нехтуючи вивченням першоджерел в оригіналі та самостійним 
дослідом семантики культурних сфер. 

Історію каганату русів О.Пріцак розділив на три фази: волзький період 
(бл. 839-930 рр.), дніпровський (бл. 930-1036 рр.) та київський (1036-1169 рр.). 
Протягом двох перших фаз руси володіли переважно торговельними шляхами й 
племенами, а не територіями; третя фаза – це початок культурної консолідації 
Русі й спроба її «націоналізації». 

Якщо у ІХ-Х ст. поліетнічний багатомовний, об’єднаний соціально й 
економічно організм, представлений морськими й торговими спільностями 
Балтійського моря, занесений туди вихідцями з країн Середземномор’я, то в 
ХІІ ст. ця колишня безтериторіальна спільність стає політичним і релігійним 
центром з високою культурою, з якого постала Київська Русь – такий висновок 
робить О.Пріцак. 

Дослідник археології і давньої історії слов’ян В.Баран, на основі своєї 
наукової розвідки та посібника «Історичні витоки українського народу», 
спробував висвітлити дану проблему об’єктивно, без політичних чи яких-небудь 
інших упереджень.  

На основі системного вивчення археологічних, лінгвістичних, історичних 
джерел та власних розробок В.Баран у своїй праці чітко та зрозуміло викладає 
найновіші досягнення археологічної та історичної науки з питань 
етнокультурного та суспільного розвитку слов’ян у княжий період. Науковець 
розкриває механізми формування слов’янських народів, зокрема, українського й 
намагається дати обґрунтовані та об’єктивні відповіді на низку питань про 
утворення Києво-Руської держави та етнонаціональні процеси. 

В.Баран, спираючись на археологічні дані, зазначає, що в Ладозі й інших 
городищах північно-східної частини слов’ян у ІХ ст. ще до покликання князів 
жили як слов’яни, так і нормани-варяги і назва «Русь», «Руська земля» 
з’являється лише в кінці ІХ ст. і є скандинавського походження. 

                                           
1 Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім саг). – К.: Обереги, 

1997. – С. 31. 
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Утім, як уточнює Володимир Данилович, Рюриковичі не побудували б 
державу на теренах України, коли народ не був би готовий до цього. Саме 
утворення держави можливе лише за умови, що саме суспільство вже досягло 
відповідного економічно-соціального і культурного рівня. Досить швидка 
слов’янізація князів з династії Рюриковичів, прийняття окремої від інших 
скандинавських народів православної віри є безсумнівним доказом політичної 
активності місцевої східнослов’янської еліти, здатної впливати і на 
державотворчі процеси. До цих процесів причетні й широкі верстви боярства та 
навіть міщан, про що свідчить дієвість вічових структур на Русі. Нерідко 
боярство і населення столичних центрів земель-князівств, зокрема Києва, Галича 
та інших, запрошували або проганяли своїх князів. Наведені автором приклади 
не дають змоги ігнорувати внутрішні фактори утворення східнослов’янської 
державності. 

Рюрик спершу прийшов не до Києва, а в Ладогу, однак кривичі, в’ятичі та 
ільменські словени держави не створили. Спираючись на військові варязькі 
дружини, він фактично обмежився підкоренням племен і збиранням данини. За 
археологічними матеріалами, рівень соціально-економічного розвитку південно-
східних племінних груп був вищий порівняно з північно-східними, які освоювали 
нові землі, заселені ще більш відсталим угро-фінським населенням. До того ж, 
князі Володимир і Ярослав були вже більш слов’янами, ніж норманами, однак 
про своє походження пам’ятали. Літопис, договори з Візантією, арабські писемні 
пам’ятки свідчать, що саме норманська династія Рюриковичів у IX ст. принесла в 
Київ назву «Русь», яка стала офіційною назвою очоленої ними 
східнослов’янської імперії. А розпад цієї держави – це логічний наслідок 
несумісності економічних, культурних та політичних інтересів тих різних 
слов’янських та неслов’янських племен, що до неї входили, – так само, як СРСР.  

Отже, В.Баран обстоює концепцію, що на утворення Київської держави діяли 
два фактори: внутрішній – сам народ, його племінна еліта, яка досягла розуміння 
необхідності державної організації, і зовнішній – варязькі князі з військовими 
дружинами, які поступово, підпорядковуючи північно-східні приволзькі, а потім 
південні дніпро-дністрянські племінні об’єднання слов’ян, підняли 
державотворчий процес на той вищий надплемінний рівень, який забезпечував 
діяльність державних інститутів1.  

Деякі радянські дослідники заперечували можливість творення Київської 
Русі праукраїнцями, посилаючись на відомий історичний факт, що першими 
київськими князями були скандинави-варяги. У своїй монографії «Від склавинів 
до української нації» Л.Залізняк наголосив на тому, що не підлягає сумніву 
важлива роль скандинавського військово-аристократичного та торгового 
елементу в кристалізації держави Русь у ІХ-Х ст. Про це переконливо свідчать як 
середньовічні письмові джерела, так і археологічні знахідки у Подніпров’ї – 
типові прикраси вікінгів, характерний поховальний обряд, рунічні написи тощо2. 

Науковець звертає увагу на те, що скандинавські імена перших руських 
князів та їх дружинників – Аскольд, Олаф (Олег), Інгвар (Ігор), Хельга (Ольга) – 
з утвердженням Руської держави у ІІ пол. Х ст. замінюються слов’янськими – 
Святослав, Володимир, Ярополк тощо3. Цей нібито формальний показник 

                                           
1 Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 134. 
2 Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – К.: Бібліотека українця, 1997. – С. 139. 
3 Там само. – С. 141. 
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відображає глибинний процес асиміляції русичами-праукраїнцями прийшлої 
іноземної знаті. Він був типовим явищем для ранньосередньовічних держав 
Європи. Більшість європейських середньовічних етносів VIII-X ст., дозрівши до 
творення власних держав, консолідувалася саме навколо іноземної знаті. 

Так, державотворчою елітою Франції за часів Карла Великого стала 
військова аристократія германського племені франків. Так і на Русі першими 
англійськими королями та аристократами Х-ХІ ст. були вікінги Данії та 
Нормандії. Разом з тим, Англійське королівство цього часу вважається першою 
державою англосаксів, тобто англійців, на ранньосередньовічному етапі етно-
історичного розвитку. Виходячи з цих міркувань, за аналогією, Л.Залізняк 
стверджує, що Київська Русь виникла як держава південних русичів – 
праукраїнців. 

У своїй праці «Київська Русь» П.Толочко відійшов від схеми поземельного 
чи регіонального викладу історії Русі, а розглядає її в повному соціально-
політичному, економічному, етнокультурному і територіальному обсягах. Така 
позиція, на думку автора, дає змогу глибше осягнути те історичне явище, яким 
була Київська Русь, простежити еволюцію її державного розвитку, єдність 
історико-культурного життя всіх її складових частин, що перебували у тісній 
взаємодії з Києвом і між собою. 

П.Толочко, проаналізувавши історичні джерела Київської Русі, показав, що 
Київська Русь ІХ-ХІІІ ст. становила цілісний державний організм, хоч і 
вражений феодальним сепаратизмом. На першому етапі її існування (з ІХ по 30-
ті роки ХІІ ст.) сформувалися всі основні інститути влади (князь, собор, снем, 
віче, ряд), внутрішня адміністративно-територіальна структура, визначилися 
державні кордони. Політична форма являла собою ранньофеодальну монархію з 
виразними елементами феодалізму. 

На другому етапі (30-ті роки ХІІ – 40-ві роки ХІІІ ст.) Русь стала федерацією 
відносно самостійних князівств на чолі з Києвом і великим київським князем як 
старійшиною руських князів. Київ хоч і втратив багато з своєї колишньої величі, 
але лишався політичним центром країни, символом її етнокультурної єдності, 
церковною столицею. У домонгольський період його не могли заступити ні 
Володимир-на-Клязмі, ні Галич1. 

Щодо назви «Русь» – П.Толочко не вбачає у ній щось чуже східним 
слов’янам, привнесене в їхнє життя тільки у ІХ-Х ст. Навпаки, на його думку, 
той факт, що ця назва швидко поширилася на весь східнослов’янський світ, 
вказує на давні традиції його побутування в цьому середовищі. Незалежно від 
походження, на думку історика, у період східнослов’янської політичної й 
етнокультурної консолідації назва «Русь» була тотожна назві «слов’яни». 

П.Толочко зазначає, що в конструкціях істориків, які обстоюють ідею 
іноземного начала або його переважаючого імпульсу в створенні Київської 
держави, немає не тільки відповіді, а навіть і постановки питання, чому в 
середовищі кочового хозарського чи поморо-скандинавського світу мали місце 
процеси політичної консолідації, а в слов’янському суспільстві з його давньою 
осіло-землеробською культурою – ні. І хозари або скандинави не могли створити 
для східних слов’ян те, чого вони виявилися не в змозі створити для себе на 
своїх землях2. 

                                           
1 Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – С. 7. 
2 Там само. – С. 24. 
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Дослідник переконаний, що нова князівська династія Рюриковичів у Русі, за 
походженням північна, на перших порах сприяла залученню варягів до процесів 
державного життя країни. Але залучення ніколи не набувало форм панування, 
засилля чужинців. Процес їх притоку на Русь строго контролювався, а 
проживання у слов’янському середовищі мало свою регламентацію, що 
виражалася в екстериторіальності варязьких дружин відносно великих 
давньоруських міст.  

Слов’яно-скандинавська за походженням князівська династія на Русі дуже 
швидко стала просто слов’янською, яка не мислила себе поза інтересами того 
державного організму, на чолі якого вона виявилась. Протягом одного-двох 
поколінь північні народи, які йшли на службу до київських князів і залишалися 
на постійне місце проживання, повністю асимілювалися, – такої думки щодо 
проблеми походження Київської Русі дотримується П.Толочко. 

Провідний науковий співробітник Інституту історії НАН України, доктор 
історичних наук В.Ричка у своїй статті «Київська Русь: чия спадщина?» 
висловив думку, що якщо традиційні генеалогії націй з притаманним для них 
обґрунтуванням своїх історичних прав, у нашому випадку на Києво-руську 
спадщину, беруть свій початок у сучасності, то питання про династично-
державну спадкоємність було сформульовано політичною практикою та 
ідеологією середньовічної Русі.  

Слід пам’ятати, що проблема походження назви «Русь» не рівнозначна 
проблемі формування давньоруської державності. В. Ричка не погоджується з 
твердженням про організуючу роль ватаг варягів-русів у створенні підвалин 
давньоруської держави. Науковець зазначає, що утворення останньої було 
закономірним наслідком внутрішнього, соціально-економічного, політичного і 
культурного розвитку місцевого, слов’янського у своїй основі населення1. За 
часів раннього середньовіччя найманці варяги залучалися на державну службу 
багатьма країнами тогочасної Європи. Не була у цьому відношенні винятком і 
Київська Русь.  

Однак на думку історика, норманський етнічний компонент не був тут 
превалюючим навіть у межах військової дружини. Із самого початку існування 
останньої до її складу входили різноетнічні елементи. Отже, не доводиться 
говорити про первісну норманську основу цього давньоруського суспільного 
інституту. 

М.Котляр наголошує, що Київська Русь була історичною прабатьківщиною 
не лише українського, російського та білоруського народів. У складі цієї 
держави жили і прилучалися до суспільно-політичного й культурного життя 
десятки великих і малих неслов’янських народів Причорномор’я, Європейської 
Півночі, Поволжя, Північного Кавказу. 

Давньоруська держава, пише дослідник, з початку свого існування була 
поліетнічною. У Східній Європі разом зі слов’янами жило понад 20 
неслов’янських народів. А головний шлях, яким неслов’янські землі увійшли до 
складу Київської Русі – це переважно мирна колонізація, освоєння і заселення 
слов’янами2. 

Археологічні дослідження підтверджують як політичне співіснування 
слов’ян і неслов’ян, так і побутування слов’яно-фіно-угорського, слов’яно-

                                           
1 Ричка В.М. Київська Русь: чия спадщина? // День. – 2003. – № 82. – 16 травня. – С. 8. 
2 Котляр М. Ф. Утворення давньоруської держави. – К., 1993. – С. 31. 
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тюркського, слов’яно-іранського, слов’яно-іранського і слов’яно-балтського 
соціально-культурного симбіозу в Східній Європі. 

М.Котляр, завершуючи розгляд сюжету щодо входження неслов’янських 
народів до східнослов’янських протодержавних, а далі й державного об’єднання 
– Київської Русі, підкреслює, що завжди в територіальному, політичному, 
економічному й культурному відношеннях у цих об’єднаннях переважав 
слов’янський, далі давньоруський етнос1. 

Р.Іванченко у своєму посібнику «Київська Русь: початки української 
держави» повністю відкидає норманську теорію походження Русі, вважаючи 
виникнення Київської держави як цілком самобутнього державного утворення 
південно-східних слов’ян Подніпров’я, що цілком самостійно витворила свої 
власні форми існування на засадах праслов’янських родових звичаїв, а також 
увібрала в себе звичаї і традиції сусідів, з якими вона спілкувалася мирно чи 
войовничо2. В цій державі зберігалася розмаїтість племен і народів, які 
утверджувались під владою спільних правителів, але які зуміли зберегти свою 
етнічну відмінність, що позначилося на формуванні сталої національної 
самобутності східнослов’янських народів. 

Р.Іванченко переконана, що основою творення Київської держави стало 
населення подніпровських полян. А ці поляни, перейнявши на себе ще одну 
назву – руси, були давніми пращурами українського народу3. Київська держава, 
як, зрештою, і будь-яка інша держава раннього чи пізнього середньовіччя, 
виникла і розвивалась у тісному сусідстві – мирному чи войовничому – з іншими 
народами, слов'янськими і неслов'янськими. Є підстави вважати, що назва ця 
була перейнята полянами-слов’янами від своїх південних сусідів, з якими вони 
межували з давніх часів, а, отже, мали досить багато спільних контактів, 
зокрема, щодо захисту своїх земель від численних кочових орд.  

Ставлячи під сумнів, що варяги, які прийшли до словенів та їхніх сусідів з 
Балтійського моря, неодмінно мали бути шведи або дани, або нормани. 
Р.Іванченко припускає, що ж ті варяги-руси могли прийти й з-за іншого моря, 
якщо зважити на те, що морем у давнину часто називали і великі озера – такі як 
озеро Ільмень на півдні від Ільменських поселень словенів, чи озеро Чудське на 
захід від них. А якщо зважити, що словени ільменські прийшли туди від 
південніших розселень слов’янських племен, що вони, безумовно, підтримували 
стосунки зі своїми співплемінниками (а навіть, якщо словени ті були за 
походженням із слов’ян балтійських). Виходячи з цього, дослідниця вважає, що 
ільменські словени могли запросити приходнів-варягів від південних сусідів 
своїх – полян і русів і таким чином могли з’явитися на Волхові руси-варяги4.  

Р.Іванченко робить висновок, що Київська Русь створена автохтонним 
населенням Подніпров’я, у якому провідна роль належала слов’янам-полянам, 
що жили в тісному контакті з численними неслов’янськими племенами. Ця 
держава була створена задовго до появи будь-яких приходнів з півночі і була 
цілком самобутньою в своєму існуванні, зі своїми законами, традиціями і навіть 
своєю назвою5.  

                                           
1 Там само. – С. 35. 
2 Іванченко Р.П. Київська Русь: початки української держави. – К.: Просвіта, 1995. – С. 8. 
3 Там само. – С. 9. 
4 Там само. – С. 13. 
5 Там само. – С. 20. 
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Таким чином, варто зазначити, нині існує загальна згода щодо впливу 
скандинавів на суспільство й культуру східних слов’ян. Мандруючи у складі 
невеликих ватаг воїнів-купців, варяги швидко засвоювали східнослов’янську 
мову та культуру й через свою нечисленність навряд чи могли серйозно вплинути 
на спосіб життя місцевого населення. Проте важко заперечувати участь, навіть 
провідну роль варягів у політичному житті з огляду на те, що всі правителі Києва 
аж до Святослава, а також їхні дружинники мали скандинавські імена. Варяги 
відігравали роль каталізатора політичного розвитку завдяки тому, що або 
підкоряли слов’ян і політично організовували їх, або ж створювали для них 
загрозу, що змушувала їх краще організовуватися самим. Щоправда, у ряді 
випадків інтереси східних слов’ян і варягів співпадали. Це, зокрема, стосувалося 
обмеження впливу хозарів, протистояння нападам кочовиків, забезпечення й 
охорона дніпровського торговельного шляху на Візантію. 

Тому існують вагомі підстави вважати виникнення Києва досягненням не 
якоїсь окремої етнічної групи, а результатом складної слов’яно-скандинавської 
взаємодії. 

 
 
 

Ідзьо В.С. (Москва) 
 

ЛЕВ  ДАНИЛОВИЧ  –  ВОЛОДАР  
РУСІ-УКРАЇНИ (1292 – 1301) 

 
У статті висвітлюється діяльність одного із наймогутніших володарів 

Русі-України кінця ХІІІ століття, засновника Львівського королівства, Лева 
Даниловича. 

 

Наприкiнцi 60-х рр. ХIII ст. найголовніші політичні діячі сходять з 
політичної арени, король Данило І помер у Холмі у 1264 р., Войшелка вбив у 
монастирі Лев Данилович у 1268 р., Василько Романович помирає в 1269 р., а 
Шварн Данилович – у 1271 р.1 

Тільки після смерті брата Шварна Даниловича у 1271 р. Лев Данилович 
заволодів його землями, про що свідчить Волинський літопис, автор якого був 
налаштований проти князя Лева: «А Лев почав князювати в Галичi i Холмi по 
браті своїм, по Шварнi»2. Тоді ж він переносить нову столицю злучених воєдино 
обширних володінь до Львова3.  

Згідно з останніми свідченнями археологічної науки, на «Львівських горах» у 
ХІІІ ст. або й раніше, в ХІ ст., існувало містечко під іншою назвою4.  

Однак у середині ХІІІ ст. у зв’язку з тим, що розташовані на «Львiвських 
горах» замки i мiстечко захищали столичний Галич від раптового нападу 
ворогів, їм почали надавати великого значення. Лев укріпив місто i замки. Почав 
швидко розбудовувати майбутній Львiв. Джерела не зафіксували точної дати 
заснування міста Львова, а це дає змогу вважати, що воно існувало до того часу, 
як отримало статус князівської резиденції.  
                                           

1 Полное собрание русских летописей. – М., 1962. – Т. ІІ. – С. 869-870. 
2 Там само.  
3 Грушевський М.С. Icторiя України-Русi. – К., 1993. – Т. 3. – С. 32-33. 
4 Koтляр М.Ф. Данило Галицький. – К., 1979. – С. 154-156. 
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Львів у літописних джерелах постає як уже добре сформований торгово-
економічний i політичний князівський центр середини ХІІІ ст. Дослідження 
літописів дали можливість вченим визначити першу письмову згадку про Львів – 
березень 1256 р. На нашу думку, місто було перейменоване в 50-х рр. ХІІІ ст., 
після  одруження князя Лева Даниловича з угорською принцесою Констанцією у 
1247 р.  

Імовірно, що Львівське князiвство Данило Романович подарував сину на знак 
поваги за хоробрість у боротьбі з Ростиславом Михайловичем за Галичину1.  

Нова столиця Русi-України – Львів – була збудована на місці поселень біля 
Замкової гори, які існували тут ще з ХІ ст.2 Заснування городища-фортецi було 
стратегічно вигідним. У долині річки Полтви перехрещувалися шляхи, що вели 
на схід до Києва, Чернігова, на південь – до Вiзантiї та країн Леванту, на північ – 
до Холма, Володимира i Белза, на захід – до Перемишля i до країн Центральної i 
Західної Європи. Не дивно, що оточений кам’яними мурами Львів швидко 
сформувався як один із світових центрів міжнародної торгівлі. Є всі підстави 
вважати, що в час першої літописної згадки львівський замок був уже давно 
збудований i мав могутні оборонні споруди. Як свідчать джерела 1259 р., 
внаслідок наказу хана Бурундая укріплення Львова були знищені. Із сумом 
галицький літописець пише: «Лев послав Львiв розметати». Про те, що в час, 
коли столиця України-Русi розташовувалася в Львові, місто було могутнім 
центром, свідчить літописна згадка пiд 1286 р.: «Жителі усіх навколишніх 
містечок i сіл сховалися у Львовi від нападу татарського хана Телебуги. 
Монголо-татари два тижні штурмували місто, і, зазнавши великих втрат, так i не 
взяли замка, і змушені були відступити вiд міста»3. 

Обставини заснування Львова намагався з’ясувати у ХVII ст. львівський 
історик Й. Зиморович, який ґрунтував свою концепцію на стародавніх легендах, 
згідно з якими засновником мiста Львова був не Данило Романович, а Лев.  

Якщо аналізувати стародавнi легенди з точки зору перенесення столиці 
староукраїнської держави з Києва до Галича, потім – у Холм i, нарешті, у Львiв, 
то легенди підтверджуються історичними фактами. Згідно з твердженнями 
Й. Зиморовича, «Лев на межі cвоєї країни (Русi-України) побачив серед долин 
гору i поставив замок з дерева, оточив його засіками. У цьому високому замку 
князь Лев перезимував зиму, а потім збудував собі на нижчій горі «низький 
замок», де й оселився разом із сім’єю. На теренах між двома замками i виникло 
місто».  

I.П. Крип’якевич зауважував, що легенди й свідчення Й. Зиморовича 
узгоджуються з історичними джерелами, особливо із свідченням польського 
історика ХV ст. Яна Длугоша, який твердив, що у Львовi було два замки. На 
терасах мiж замками із середини ХІІІ ст. почали закладати свої двори бояри, 
княжi слуги, торгово-ремiснича знать, що переїхала разом із володарем Русi-
України в нову столицю4.  

На думку дослiдникiв, Львів як історичний центр староукраїнської столиці 
кінця ХІІІ ст. – у 1292 – 1301 рр. – склався в період могутності короля Лева5. 

                                           
1 Крип’якевич I.П. Нариси історії Львова. – Львiв, 1956. – С. 22. 
2 Koтляр М.Ф. Данило Галицький. – К., 1979. – С. 155-157. 
3 Руський літопис. – К., 1989. – С. 368-370. 
4 Крип’якевич I.П. Нариси історії Львова. – Львiв, 1956. – С. 22-24. 
5 Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – М., 1950. – С. 290-291. 
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Князь Лев отримав після смерті короля Шварна не лише королівську столицю 
Холм, а й усе Побужжя з такими важливими торгово-економічними центрами 
Волинi, як Червен, Белз, Мельник, Дорогочин. Отже, після смертi короля Данила 
князь Василько Романович не став володарем королівської корони i столиці 
Холма. Лев, заволодівши столицею, не забажав туди переїжджати, а вирішив 
залишатись у Центральній Галичинi, в укріпленому Львові. Саме зі Львова йому 
було легко контролювати всю Галичину i Волинь, значні території якої теж йому 
підпорядковувалися.  

Волинському князеві в цей історичний період відводиться другорядна роль. 
Він не мав володінь у Галичинi, важливі центри на Волинi йому не належали, 
Луцьком і Теребовлем володiв князь Мстислав Данилович. Князь Василько 
Романович, на нашу думку, володiв Київщиною та Пінщиною i тому вважався 
великим князем Русi-Українi.  

Отже, можна зробити висновок, що після смерті короля Данила Романовича 
новим Холмським володарем став король Шварн Данилович, який успадкував 
усю батьківську владу, став володарем України-Русi від Карпат до Дніпра. Після 
смерті Шварна Даниловича володарем Русi-України став Лев Данилович, тому 
безпідставними вважаємо твердження, що Українська держава у ІІ пол. ХІІІ ст. 
почала занепадати. Як у більшості західноєвропейських держав, влада на Русі 
передавалася вiд батька до сина, хоча про це й замовчує волинський лiтописець. 
Навпаки, можна стверджувати про розвиток королівської влади в Русi-Українi1. 
Як бачимо, найголовніші територіальні одиниці після смерті короля Шварна 
Даниловича сконцентрувалися в руках спадкоємця престолу Лева Даниловича, 
який затверджує в 1271 р. столицею обширних володінь місто Львів. Як свідчать 
джерела, монголо-татари визнавали Лева великим князем Русi-України, також 
усi західноєвропейські джерела називають Лева Даниловича королем Русі2.  

Політичні взаємини Лева із Золотою Ордою були такими тісними, що 
золотоординські війська підтримували галицького короля у походах проти 
Польщi й Угорщини. Послаблюючи позиції сусідніх країн, Лев Данилович 
зміцнював свої позиції у Центральній Європi, поширював впливи Української 
держави на Польщу, Угорщину, Чехiю i навіть німецькі землі. Волинські князі, 
яким підпорядковувалися київські землі, територіально залежали від 
королівської влади Лева Даниловича. Джерела свідчать про 
широкомасштабність політичної діяльності в 1292 – 1301 р. короля Лева. 
Татарську силу король скеровував проти західних сусідів, що змушувало їх 
визнавати авторитет володаря Русi-України. Очевидно, військові походи татарів 
на Польщу у 1280 – 1287 рр., у Литву в 1275 – 1277 рр., найімовірніше, 
відстоювали зовнішньополітичні інтереси Русi-України3. Слід зауважити, що 
Лев Данилович не нехтував загальноруськими дипломатичними зв’язками, 
одруживши свого сина Юрiя з дочкою Ярослава Ярославовича тверського, що 
укріплювало позиції Русi-України на сході. Зовнішня політика українського 
короля на заході будувалася на ґрунті союзу з Угорським королівством, а згодом 
і з Чеським. Навесні 1270 р., коли помер угорський король Бела IV, його 
правонаступником став брат дружини Лева Констанцiї – Стефан V, який 

                                           
1 Див.: Ідзьо В. С. Українська держава в ХІІІ столітті. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 251-

303. 
2 Насонов A.H. Монголы и Русь. – М., 1940. – С. 69-71. 
3 Ідзьо В. С. Українська держава в ХІІІ столітті. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 251-303. 
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розірвав мир з Чехiєю i почав проти неї військову кампанію. У 1270 р. між 
Cтефаном V угорським та Пшемислом II чеським розпочалася війна. У мирному 
договорі, який був укладений у червні 1271 р., серед союзників угорського 
короля Стефана V згадується король Лев Данилович, князі Мстислав Данилович 
i князь Василько: «manigen snellen wigant, Kunic Leo Riuzen sant, der sipper dran 
genoz....»1. Під час війни в Європi король Русі-України Лев був на боці чеського 
короля, оскільки останній, як свідчать джерела, просив допомоги у короля Лева: 
«Ottokarus contra Regem Ruthenorum... largo conjurio allicit» i «Ottokarus contra 
Ruthenorum... Rehem Ruthenorum excita vit», «Kunik Leo Riuzen». Як свідчить 
історичне джерело, з початку кампанії руський король Лев був на боці чеського 
короля Пшемисла ІІ, та Рудольф Габсбург зробив усе, щоб укласти з галицьким 
королем союз. Він послав до польських князів свого посла францисканця 
Генріха i доручив встановити зв’язки з двором руського короля Лева 
Даниловича: «Cunig Leo von Reussen, der seiner sippwaz»2. Як бачимо з 
історичних джерел, Лев Данилович був впливовим політичним діячем.  

Балансування силами Західної Європи i Золотої Орди давало змогу Леву 
Даниловичу втримувати сильні позиції Української держави, щоб провадити 
політичну діяльність, яка охоплювала Центральну Європу3. Політика великого 
князя Лева, за висловом російського історика А.Е. Преснякова, була дуже 
збалансованою, він, перебуваючи мiж західною i східною цивілізаціями, 
використовував монголо-татарську військову силу проти угрiв i поляків, 
постійно лякаючи також монголо-татар4. 

Сучасники вважали короля Лева Даниловича (1292-1301 рр.) великим 
державним діячем. Усi західноєвропейські хроніки після 1292 р. титулують його 
королем Русі, те саме читаємо у чеських та німецьких джерелах5. В Iпатiївському 
літопису згадується про зустріч Руського короля з Вацлавом, королем Чехії, що 
відбулася в 1299 р. у Брно6. Академік І.П. Крип’якевич наголошував, що в 
Європi Львівське королівство веде свій початок від Лева Даниловича, i наступні 
визначні володарі України-Русi титулувалися королями, що видно із мирної 
грамоти угорського короля: руський король стоїть на одному ієрархічному щаблі 
з угорським, а інші князі стоять на щабель нижче.  

Унаслідок широкомасштабної політичної діяльності ім’я великого князя Лева 
було відоме в усій Європi, не випадково в анонімному географічному трактаті 
під 1308 роком «Джерело історії земель Сходу», який зберігається у французькій 
національній бібліотеці, записано: «Рутенiя – велика країна (королівство – terra 
permaxima), яка з’єднується з Болгарiєю i Грецією, ця країна зараз залежить від 
татар, а володар у ній «Сing Leo» – король Лев7. 

Отже, розвиток політичних та соціально-економічних взаємин Української 
держави часів короля Лева Даниловича із сусідніми (1292-1301 рр.) 
припиняється після смерті у 1301 р. Лева І.  

                                           
1 Regesta Diplomatika nes non Epistolaria Bohemiae et Moraviae / Ed. Entel. – Praha, 1882. – 

T. 2. – Р. 302-303. 
2 Monumenta Germaniae Historica. – Scriptores. – T. 6. – P. 133-134 
3 Oesterreichiche Cronik. – Hannoverae et Lipsias, 1909. – T. 6. – P. 133-134. 
4 Пресняков А.Е. Курс лекций по Русской истории. – М., 1993. – С. 39-40. 
5 Monumenta Germaniae Historica. – Scriptores. – T. 6. – P. 133-134. 
6 Руський літопис. – К., 1989. – С. 368-370. 
7 Lozinski G. La Russie dans la litterature francoise du moyen age. Revue des ctudes Slaves. – 

1929. – Т. IX. – Fasc. 1-2, 3-4. – P. 71-88, 253-269, 258. 
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Аналізуючи документи, з’ясувалося, що після смертi короля Лева Українська 
держава продовжувала функціонувати на території від Карпат до Дніпра, і новий 
король Юрій І Львович успадкував усю владу i важелі управління Українською 
державою, головні політичні й торгово-економічні центри українського 
королівства. На нашу думку, так вирішив король Лев ще за свого життя. З цього 
приводу I. Шараневич наголошував, що устрій Української держави за 
західноєвропейським зразком обрав саме король Лев. У час його правління Русь-
Україна остаточно перейняла європейську систему спадкування. Це дало змогу 
припинити феодальні війни на Русi-Українi, бо верховна влада по прямій лінії 
успадковувалася від батька до сина, у нашому випадку – від  короля Лева 
Даниловича (1292 – 1301 рр.) до його сина Юрія Львовича (1301 – 1308 рр.). 
Отже, за західноєвропейським типом престолонаслідування верховна 
королівська влада в Русі-Україні перейшла до наймогутнішого українського 
володаря першого десятиліття ХІV ст. – короля  Юрія І Львовича, який 
народився у 1255 р., на нашу думку, і помер у 1308 р. Роки його правління ми 
вже вказували. Діяльність короля Юрія Львовича є темою нашого подальшого 
дослідження1. 

Лев Данилович (1228 – 1301 рр.), з метою централізації влади, намагався 
знищити велику земельну аристократію й у внутрішній політиці спирався на 
міщанство та селян, надаючи їм різні пільги для сталого економічного розвитку. 
Саме міщани забезпечили утвердження міцної королівської влади у столичному 
Львові, а ширше – на теренах Русі-Українi за часів його єдиновладного 
правління у 1292-1301 рр. Постійна загроза татарських нападів змушувала 
українського володаря Лева будувати нові оборонні пункти, замки, міста, що 
зміцнювало торгово-економічну систему держави. 

У підсумку дослідження наголосимо, що політика короля Лева Даниловича 
(1292 – 1301) централізувала Русь-Україну у велику єдину державу, яка мала 
вплив на зовнішньополітичну ситуацію у країнах Західної та Центральної 
Європи. Руський літопис ХІІІ ст. свідчить про заснування та розбудову Львова 
як нової столиці Русі-України, під час розбудови якої Лев Данилович 
запрошував майстрів з інших країн – німців, ляхів, до роботи залучав навіть 
селян2. 

Український король Лев І (1292 – 1301 рр.) – це одна з найяскравіших 
постатей в історії Української середньовічної держави. Він зумів так 
організувати життя своєї держави, що в ній панувала стабільність і чітка ієрархія 
гілок влади упродовж останнього десятиліття ХІІІ ст. і на початку XIV ст. 
Політику Лева І підтримував його син король Юрій І Львович3. 

Отже, феномен розвитку Української держави та єдиновладної королівської 
влади Лева Даниловича у 1292 –1301 рр. ще потребує детального вивчення та 
обговорення українськими та зарубіжними дослідниками.  

                                           
1 Шараневич И. История Галицко-Волынской Руси. – Львов, 1863. – С. 107-108. 
2 Крип’якевич I.П. Iсторія України. – К., 1990. – С. 79-81. 
3 Див.: Ідзьо В.С. Великий князь Лев Данилович і становлення міста Львова у ХІІІ столітті 

як столиці України-Русі // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2004. – Т. Х. 
– С. 112-116; Ідзьо В. Продовжувач справи короля Данила – великий князь Лев Данилович – і 
становлення міста Львова у ХІІІ столітті як столиці  України-Русі. Засновник Львова король 
Данило та Українська держава в ХІІІ столітті (до 750-річчя першої літописної згадки міста 
Львова) (1256-2006 рр.). – Львів: Вид-во університету «Львівський Ставропігіон», 2006. – 
С. 408-415. 
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НА ШЛЯХУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ  

В ЗАКАРПАТТІ 
(реконструкція визвольних змагань  

закарпатських українців у ХІХ – початку ХХ ст.) 
 

У статті досліджується спроба національного звільнення і 
встановлення української державності в Закарпатті у ХІХ – початку 
ХХ ст. Обґрунтовуються обставини як внутрішнього характеру, так і 
зовнішніх чинників, які призвели до поразки визвольних змагань 
закарпатських українців.  

 
Наприкінці Першої світової війни у зв’язку з поширенням революційної 

ситуації та кризою обох імперій – Російської та Австро-Угорської, до складу 
яких входили українські землі, розпочався новітній процес боротьби 
українського народу за своє національне та соціальне визволення, метою 
якого було відновлення власної національної державності. Як відомо, 
головні події визвольних змагань відбувалися в Наддніпрянській Україні, 
початок якому поклало утворення УНР у 1917 р. В Західній Україні цей 
процес, ускладнений війною, розрухою та агресивними діями більш сильних 
націй-конкурентів, стосувався переважно Галичини, що розгорнувся 
наприкінці 1918 р. Червоною ниткою через новітні визвольні змагання 
українського народу проходив соборницький процес, який прагнув 
об’єднання розполовиненого українського етнічного тіла в єдиній державі. 

У найбільш ослабленому стані до цих вирішальних історичних подій 
підійшла українська громада Закарпаття, яка входила до Угорщини, 
складової  частини Австро-Угорської імперії. Нагадаємо, що найбільш 
висунуте на Захід Закарпаття було „відрізане” від основних українських 
етнічних теренів ще в ранньому середньовіччі. У XVI ст. воно в складі 
Угорського королівства потрапило в межі „клаптикової” Австрійської 
імперії не становлячи єдиного національного тіла. Згідно з волею володарів 
суцільні українські етнічні закарпатські землі були довільно поділені між 
комітатами, не складаючи в них більшості населення. Лише в окремих з них, 
скажімо Берег, Угоча, Унг, Мараморош їхня присутність на початку ХХ ст. 
серед населення коливалася від 37,5 до 44%1. До того ж українське 
Закарпаття і надалі було відділене від інших суміжних українських 
територій – Галичини та Буковини адміністративними, а з 1867 р. державним 
кордоном. На початок ХХ ст. закарпатські українці перетворилися на дрібну 
національну меншину, яка займала за чисельністю у 20-ти мільйонній 
Угорщині 6-те місце (2,3% населення). Згідно з офіційними даними у 1910 р. 

                                           
1 Романцов В.О. Український етнос: на одвічних землях та за їхніми межами (XVIII–XX 

століття). – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – С. 66. 
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українців нараховувалося в Закарпатті 472 тис. (понад 56% на етнічних 
землях)1.  

Значний вплив на закарпатських українців, як і на інші національні 
загали, мала зміна політичного режиму, пов’язана з діями освіченого 
абсолютизму, низкою соціально-економічних реформ кінця XVIII ст., які 
спричинилися до появи симптомів українського національного відродження. 
Однак ці інновації, продиктовані потребою самозбереження й рівноваги 
імперської політичної системи, зміцнення централізованої влади були 
швидкоплинними, не змінюючи статусу українців. В наступні часи 
українське населення імперії, яке складалося, головним чином, з селян та 
подібного до нього за статусом духовенства, і надалі займало переважно 
найнижчі соціальні щаблі суспільства, перебуваючи під подвійним гнітом 
державно-бюрократичного апарату та регіонального національного визиску. 

Вибух буржуазних революцій 1848 р. вивів з середньовічного заціпеніння 
і зробив поштовх до національного відродження західних українців. 
Зародження перших організаційних форм, вироблення ідейних засад 
українського національного руху відбувалося на фоні, коли вся Західна 
Європа була охоплена гаслом революційних рухів, спрямованих на 
об’єднання суцільних етнічних масивів, за скинення чужоземного 
поневолення та суверенність кожного народу на своїй землі. 

Перші здобутки були отримані в найбільшому етнічному середовищі 
українців – Східній Галичині. Створена у Львові на початку 1848 р. перша 
національна представницька організація – Головна руська рада2 (ГРР) у 
своїй політичній заяві від 9 червня 1848 р. заявила про своє прагнення 
домогтися адміністративного поділу Галичини (на той час до неї входила й 
Буковина) й утворення з її українських етнічних земель окремої австрійської 
провінції. Одночасно з цим мало відбутися й урівноправлення української 
громади, греко-католицької церкви з іншими народами та конфесіями. До 
наступного кроку національного визволення й соборності мали призвести 
втілення домагань українських депутатів, висловлені у новоствореному 
віденському парламенті. Йшлося про утворення з усіх українських земель 
Австрії – Східної Галичини з Лемківщиною, Буковини та українського 
Закарпаття окремого коронного краю зі своїм сеймом та урядом3. Ідея ГРР 
щодо об’єднання Галичини і Закарпаття в єдиний коронний край отримала 
підтримку і з боку нечисленного кола української закарпатської еліти. 

                                           
1 Трайнин И.П. Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ёё распад. – М.: АН СССР, 

1947. – С. 109; Украинский народ в его прошлом и настоящем / Под ред. Ф.К.Волкова, 
М.С.Грушевского, М.М.Ковалевского, Ф.Е.Корша, А.Е.Крымского, М.И. Туган-Барановского, 
А.А.Шахматова. – Петроград: Тип. т-ва „Общественная польза”, 1916. – Т. ІІ. – С. 410-411, 425; 
Історичні передумови возз’єднання українських земель / Ф.І.Стеблій, Я.Д.Ісаєвич, 
С.А.Макарчук та ін. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 308; Енциклопедія українознавства: В 2 т. / 
Під гол. ред. В. Кубійовича. – Мюнхен; Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка, 1949. – 
Т. 1. – Кн. 1. – С. 170.  

2 До кінця ХІХ ст. українці на західних землях називали себе „русинами”, а українську мову 
– руською. 

3 Антонович М. Історія України. – Прага, 1942. – Т. 4: Нова доба. – С. 72; Охрімович Ю. 
Розвиток української національно-політичної думки (від початку ХІХ століття до Михайла 
Драгоманова). – Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1965. – С. 37. 
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Згадані дії політичного представництва української громади стали наслідком 
тривалої подвижницької діяльності цілого кола українських науковців, 
духовних діячів Західної України початку ХІХ ст., які в своїх творах 
доводили про автохтонність українства, національну спорідненість не лише 
Галичини, Буковини й Закарпаття, але й Наддніпрянської України1. 

Однак ці занадто радикальні для імперії плани, що могли суттєво змінити 
розстановку національних сил, наштовхнувшись на відчайдушний опір, 
передусім, польської сторони, не принесли позитивних наслідків. Водночас 
накреслені обрії національно-політичного руху в Австрійській імперії, що 
пов’язувалися з місцевою національною автономією (поки що) та 
соборністю стали дороговказом до буремного 1918 р., а можливо, є тим 
взірцем до сьогодення. 

Натомість на той час в умовах наступу політичної реакції в Австрійській 
імперії на початку 60-х рр. ХІХ ст., український суспільно-політичний рух, 
який практично робив перші самостійні кроки, втратив свою активність, а 
українські землі, поділені кордонами адміністративних одиниць, все більше 
губили зв’язок між собою.  

Наступне суттєве послаблення української громади у 60–70-х рр. ХІХ ст. 
за рахунок зміни політичних настроїв у Відні та намаганні Габсбургів 
спиратися у своїй внутрішній політиці на більш близькі йому польські та 
угорські політичні сили, як похідна посилення антагонізмів у середовищі 
української громади, призвело до поширення в Західній Україні нового 
суспільного угруповання, притаманного й іншим пригнобленим 
слов’янським народам – москвофільства. До кінця ХІХ ст. цей суспільно-
політичний рух, який ішов урозріз з українським національним 
відродженням, став найпотужнішим. Поширенню згаданого явища сприяло й 
те, що в умовах відсутності національних політичних традицій, слабка 
українська верхівка, втративши підтримку Відня, була вимушена шукати її в 
державі „москвофільсько-петербурзькій” (М.Драгоманов). Сприяли ж цьому 
як реальні події у Закарпатті під час придушення російськими військами 
угорського повстання у 1849 р., коли закарпатці вперше побачили „як 
мадяри став на коліна перед силою, котра звалась руською”2, так і наївні 
селянські сподівання, що колись „білий цар” прийде і „зробить порядок” з 
панами і жидами, забезпечивши їм краще життя3. 

Збіг обставин, пов’язаних з буржуазною революцією 1848–1849 рр., 
призвів до короткочасного українського ренесансу в Закарпатті. 
Зігнорувавши прагнення щодо об’єднання підавстрійських та підугорських 
українських земель в єдине адміністративне тіло, уряд після розчленування 
Угорщини у 1850 р. на ряд національних дистриктів утворив і „руський” – 
Кошицький, до якого увійшли комітати з переважаючою українською 

                                           
1 Яремчук В.Д. Вплив національної ідеї на визвольну боротьбу в західноукраїнському 

регіоні на початку ХХ ст. // Події і особистості революційної доби: Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2003. 
– С. 9-10. 

2 Драгоманов М. В справі  Угорської Руси. – Львів, 1895. – С. 6. 
3 Франко І. Зміна системи // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – 

Т. 46. – Кн. 2. – С. 312. 
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людністю – Унг, Берег, Угоча, Мараморош. Відомий громадський діяч 
А.Добрянський був призначений головою канцелярії наджупана. Українська 
автономія отримала широкі права в галузі адміністрації і шкільництва, в 
яких провідною мовою стала українська1. Однак ці успіхи виявилися 
тимчасовими. 

Катастрофічними для української закарпатської громади виявилася 
наступна трансформація імперії в 1867 р. у дуалістичну Австро-Угорщину, 
яка відтепер складалася з окремих держав – Австрійського цісарства та 
Угорського королівства, об’єднаних особою монарха. По суті, між Австрією 
та Угорщиною була встановлена унія, яка, відображаючи  розмежування 
гегемонії „державних народів” – німців та угорців, була спрямована проти 
національно-визвольних рухів слов’янських народів, стосовно яких з боку 
угорської верхівки ставлення було простим: „слов’яни не здатні до 
самоврядування, ними треба керувати”2. Про це чергове розчленування 
національного організму звертав увагу І.Франко, вказуючи, що 
„розпорошення” українців між різними державами негативним чином 
впливає на процес формування української модерної політичної нації, 
розгортання боротьби за національне та політичне звільнення3.  

Політичний устрій конституційної Угорщини залишався одним із 
найконсервативніших у Європі. На відміну від Австрійської частини імперії 
з проголошеними свободами і правами громадян, захисту їх громадсько-
політичної самодіяльності, регламентації міжконфесійних стосунків, 
рівності націй, не допущення утисків за соціальною та національною 
ознаками (що значною мірою залишилися на рівні декларації), 
запровадження місцевого самоврядування коронних країв, що давало й 
українцям обмежену можливість залучення до суспільно-політичного 
процесу, Угорське королівство, де існувала обмежена автономія Хорватії, 
зміцнювалося як унітарна національна угорська держава. Її парламент у 
1868 р. відхилив опозиційний законопроект „Про гарантування і 
регулювання державних національностей і мов в Угорщині” згідно з яким у 
державі мала бути втілена рівноправність „історичних народностей 
Угорщини: угорців, румунів, сербів, словаків, русинів і німців”. В рамках 
цілісності королівства пропонувалося реорганізувати найнижчу ланку 
адміністративного управління – комітати, провести перерозподіл виборчих 
округів за національною ознакою, що створювало можливості участі 
національних меншин у законодавчій та виконавчій гілках влади. Натомість, 
прийняття Угорськими державними зборами закону „Про рівність націй”, у 
якому національні меншини формально визнавалися рівними з титульною 
угорською нацією, насправді прискорив наступ суцільної мадяризації. Адже 
його основна ідея, поряд із відкиданням прагнень ряду народів королівства 

                                           
1 Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів: Світ, 1991. – С. 537; Шандор В. Закарпаття: 

історично-правний нарис від ІХ ст. до 1920. – Нью-Йорк: Карпатський союз, 1992. – С. 129. 
2 Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-

Угорщини / Перекл. з англ. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2002. – С. 124.    
3 Франко І. Українсько-руська (малоруська) література // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – 

Т. 41. – С. 88. 
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щодо досягнення національної автономії або навіть федерації, які 
висловлювали хорвати, серби, румуни, словаки, українці, полягала у 
висуненні постулату, що всі громадяни Угорщини складають одну 
неподільну угорську націю й є її рівноправними членами. 

Хоча законодавчо і гарантувалося використання мов національних 
меншин у нижчій ланці адміністративного управління, судочинстві, 
державних школах, розпочатий у 70-х рр. ХІХ ст. навальний наступ 
суцільної мадяризації та переслідування національних рухів, невдовзі 
знищило всі скромні здобутки українців попереднього часу. Відтепер 
українська меншина Закарпаття знаходилася у найважчому становищі з усіх 
українських земель Австро-Угорщини, залишаючись до початку ХХ ст. 
політично відрізаною „не лише від головного стовбура України–Руси, але 
також і від Галичини”1.   

На відміну від Австрії, в якій німецьке правління було вимушене 
постійно балансувати, використовуючи міжнаціональні суперечки та  
співпрацюючи в першу чергу з польською та чеською елітами, в королівстві 
угорська гегемонія не мала значних клопотів до кінця існування імперії. 
Створення дуалістичної системи спрощувало застосування політики 
переслідування національних рухів, посилення примусової мадяризації. Ці 
процеси набувають ще більш різких форм на початку ХХ ст., коли 
Угорщину, на зміну лібералам, очолюють радикальні націоналістичні сили. 
Як наслідок, абсолютна більшість державних посад і вакансій центрального 
та місцевого чиновництва, не беручи автономну Хорватію, були заміщені 
виключно угорцями. 80% усіх періодичних видань видавалося угорською 
мовою, тоді як румунською – 2,5%, словацькою – 0,64%, українською – 
0,06%2. Про перспективи „малих народів” свідчила і заява прем’єр-міністра 
С.Тіси у 1913 р., яка зводилася до того, що „немадяромовні громадяни  
повинні передусім змиритися з тим фактом, що вони живуть в 
однонаціональній державі, яка не є конгломератом різноманітних народів”3. 

Українці Закарпаття були майже цілком вилучені з політичного процесу 
Угорщини. У Державних зборах Угорщини, які відновили свою роботу в 
1860 р., вони лише інколи мали поодиноке представництво. Симптоматично, 
що у А.Добрянського, який намагався виголосити в новому парламенті 
українські домагання, які стосувалися перетворення королівства на п’ять 
національних дистриктів, визнання на офіційному рівні українців як окремої 
нації, створення українського крайового сейму, власного суду та 
адміністрації, було скасовано посольський мандат. Він отримав змогу стати 
депутатом угорського парламенту лише з третьої спроби у 1865 р., тривалий 
час будучи єдиним українським парламентарієм4.  

                                           
1 Украинский народ в его прошлом и настоящем / Под ред. Ф.К.Волкова, М.С.Грушевского, 

М.М.Ковалевского, Ф.Е.Корша, А.Е.Крымского, М.И. Туган-Барановского, А.А.Шахматова. – 
Петроград: Тип. тов-ва „Общественная польза”, 1916. – Т. ІІ. – С. 421. 

2 Пристер Е. Краткая история Австрии. – М.: Иностранная литература, 1952. – С. 474. 
3 Тейлор А. Дж. П. Назв. праця. – С. 211. 
4 Шандор В. Закарпаття: історично-правний нарис від ІХ ст. до 1920. – Нью-Йорк: 

Карпатський союз, 1992. – С. 134, 135, 160. 
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Куріальна виборча система при відкритому волевиявленні та довільному 
трактуванні влади фактора загрози „єдиній угорській державі”, сваволя 
чиновництва, яке нерідко застосовувало фізичне насильство над виборцями 
надійно працювали в напрямі захисту інтересів угорської нації, її 
аристократичної та землевласницької верхівки. Про це свідчить, наприклад, 
процес утворення в 1895 р. української „Народної партії” на чолі з 
пряшівським греко-католицьким єпископом Ю.Фірцаком. Незважаючи на 
відверто клерикальний напрям та сповідування поміркованих поглядів влада 
розцінювала намір її створення як небезпечний, через що намагалася його 
зірвати. Лише активність української громади під час виборів 1896 р. 
принесла прибічникам „Народної партії” два мандати до угорського 
парламенту1. Наслідком такої політики стало те, що у 1905 р. серед 453 
депутатів угорського парламенту, окрім 40 депутатів від Хорватії, було 
всього 9 немадярських депутатів: 6 румунів, 2 серби, 1 словак2. Виходячи з 
того, що учасники українського національного руху вперто визнавалися 
владою як ... державні зрадники3, їх присутність у парламенті була лише 
поодинокою. Серед депутатів все ж таки  були три українських посли, але 
вони були зафіксовані не як „українці”, а як „греко-католики”, до того ж 
увійшли до різних угорських фракцій4.  

Протягом ІІ пол. ХІХ ст. у Закарпатті відбувся цілковитий погром на ниві 
освіти рідною мовою. Завдячуючи підтримці Ватикану на зламі XVIII–
XIX ст. у регіоні початкова освіта, головним чином, під егідою церковних 
громад, що проводилася українською мовою, набула найкращого розвитку з 
усіх австрійських земель. Розвиток національної освіти продовжився після 
1849 р. Однак ситуація докорінно змінилася з кінця 70-х рр. ХІХ ст. Шляхом 
адміністративного тиску та прямого терору угорська мова стала домінуючою 
мовою освіти в королівстві. За 40 років (1874–1902 рр.) у Закарпатті 
кількість державних українських шкіл зменшилась з 571 до 74. У 1914 р. їх, 
окрім невеликої кількості „русько-угорських”, вже не було жодної5. До 
ланки середньої і вищої освіти українська мова взагалі не була допущена. 
Наслідком такої політики стало те, що серед українських закарпатців, а це 
найгірші показники в імперії, читати і писати вміли ледве 7% чоловіків та 
4% жінок6. 

Перебування регіону як внутрішньої колонії, хронічне безземелля, окрім 
загострення соціальних суперечок, викликало болючу трудову еміграцію, 
яка, розпочавшись у 70-х рр. ХІХ ст. з Закарпаття, поширилася на Галичину 
та Буковину, набравши політичного резонансу. За наступні неповних 
півстоліття з імперії лише за океан виїхало близько 500 тис. українців. 

                                           
1 Там само. – С. 150-151. 
2 Трайнин И.П. Назв. праця. – С. 246. 
3 Там само. – С. 239. 
4 Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 637. 
5 Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К.: Либідь, 1992. – Т. 2: Від середини 

XVII століття до 1923 року. – С. 339. 
6 Возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). – 

Львів: Вища школа, 1985. – С. 10; Енциклопедія українознавства: В 2 т. / Під. гол ред. 
В.Кубійовича. – Т. 1. – Кн. 3. – С. 933; Сірополко С. Назв. праця. – С. 637. 
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Закарпатські українці, де соціально-економічні умови були найгірші, згідно з 
офіційною статистикою складали 43% від загального стану еміграції 
Угорщини1. Еміграція поряд з процесами іноземної колонізації 
прискорювала „розмивання” українського автохтонного населення. За період 
1900–1910 рр. їх частка в адміністративних кордонах компактного 
розселення українців у Закарпатті зменшилася з 59,4% до 56%2.  

Хоча згадані негативні процеси певним чином сприяли консолідації 
української нації через відповідну реакцію супротиву, але з іншого, через 
брак власних політичних сил, які б стояли на сторожі національних 
інтересів, розвинутої господарсько-фінансової верхівки, позбавляло її 
важелів для впливу на політику держави, суттєво обмежувало громадсько-
політичний рух. Наприклад, під егідою вже згаданого єпископа Ю.Фірцака 
на початку ХХ ст. була започаткована т.зв. „Верховинська акція” по 
нагальному вирішенню соціально-економічних проблем українського села, 
що супроводжувалася утворенням кооперативів, господарських та 
промислових спілок, кас взаємодопомоги. Однак через небажання властей 
предметно займатися українськими справами це не принесло реальних 
здобутків.   

Згадані події прискорюють процеси денаціоналізації українців. За 
деякими джерелами, у 1826 р. в Угорщині нараховувалося близько 800 тис. 
українців3, а на початок ХХ ст. їх, як відомо, стало на третину менше. Як 
зазначав І.Франко, під тиском примусової мадяризації поступово „зникав” 
українець Михайло й утворювався мадярин Mihaly, і далі: Осип – Jozsef, Іван 
– Janos, Гаврило –  Gabor, Василь – Bazil, Стефан – Istvan, Павло – Pal, Юрко 
– Gyorgy, Олекса – Sandor4.  

З наміром остаточного перетворення українців Закарпаття в „греко-
католицьких” мадярів на початку ХХ ст., незважаючи на протести з боку 
українців, уряд провів реформу греко-католицького обряду, за яким 
запровадив григоріанський календар, замінив в українських релігійних 
виданнях кириличний алфавіт на латинський з угорським правописом, 
запровадив у церковній службі угорську літургійну мову. Таким чином, на 
відміну від Австрії, де українське питання було немовби законсервоване, 
коли влада принаймні давала обіцянки у сприянні українській стороні, в 
Угорщині воно під силою жорстких дій влади „згасало” разом із „згасанням” 
самих українців. Українській закарпатській громаді, цілком відстороненій 
від провідних суспільно-політичних процесів, позбавленій власних 
інституцій політичної та національної соціалізації, залишалося лише 
невпинно деградувати. В умовах досить млявих дій громадських кіл 
переважаючої москвофільської, а також народовської орієнтацій, активність 

                                           
1 Шандор В. Назв. праця. – С. 171. 
2 Енциклопедія українознавства: В 2 т. / Під. гол. ред. В.Кубійовича. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 170, 

171; Копчак С.І., Мойсеєнко В.І., Романчук М.Д. Етнічна структура та міграції населення 
українського Прикарпаття (статистико-демографічне дослідження). – Львів: Світ, 1996. – С. 17-
28. 

3 Трайнин И.П. Назв. праця. – С. 239. 
4 Франко І. І ми в Європі // Житє і слово. – Львів, 1896. – Кн. 1. – С. 1-9. 
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якої значно зросла у 90-х рр. ХІХ ст., що було пов’язано з діяльністю 
відомого громадського і церковного діяча о. А.Волошина, греко-католицька 
церква залишалася провідною національною інституцією українців в 
Угорщині. Вона була вимушена напружувати всі зусилля, спрямовані на 
захист обряду, національної  мови і культури. Незначне поширення, в 
усякому разі у порівнянні з суміжними Галичиною та Буковиною, отримали 
громадські організації на кшталт „Пряшевского Литературного Заведения”, 
„Общества св. Василия Великого”, „Русской Беседы” (1867 р.). 

Урядові репресії та загальна відсталість більшості неугорських 
національних меншин, що сповільнювало розвиток національного руху, все 
більше викликало до життя центробіжні тенденції. Так,  словаки шукали собі 
опори у Празі, серби – в Белграді, румуни – в Бухаресті, українці (звісно, 
окрім москвофілів) – у Галичині, згодом у Наддніпрянській Україні.  

Починаючи з 80-х рр. ХІХ ст. розпочався процес спільних дій українців 
Закарпаття та Галичини. Піонерами у цій справі були М.Драгоманов, який 
закликав надати закарпатській громаді посильну допомогу в пробудженні 
національної свідомості та самоорганізації, радикальна галицька молодь, 
серед яких були І.Франко та М.Павлик. Ці українські патріоти стали 
першими, хто налагодив постачання української літератури, актуалізував 
проблему українських закарпатців в Австро-Угорщині та поза її межами. 
Про перші здобутки на цій ниві говорить лист від ужгородського богослова 
М.Бачинського, надісланого до М.Павлика у 1877 р. В ньому автор 
висловлює щиру подяку від імені „угорсько-руської молоді” за фактично 
перший зв’язок української громади по обидва боки угорсько-австрійського 
кордону, початок спільних дій на ниві національного відродження1. 

Посилювалася національна свідомість і серед русинських емігрантів, дух 
якої було привезено з Батьківщини й посилено повітрям свободи Нового 
Світу. Так на загал виносилися вже основоположні питання національної 
ідентичності: “Ми днесь Русини питаємь ся, чому німці, французи, 
американці суть вільнимь і багатимь народомь, а ми одни обдерти, на багатій 
уроджени земли чужимь кланяємось богамь і свбй кровавій пбт і працю 
мусимо в чужу стодолу складати, а сами з голоду гинемо. А що гірше – ми 
навіть і вь метрики народнои назви не маємо, наколи кожде дике племя вь 
Африці єсть означене певнимь сталимь іменемь черезь ученихь 
експлораторівь, а нась, чорть зна, якь зовуть – бо ми невільники і по нумеру 
нась кличут, якь треба дати остатну корову на податокь, або кровь свою 
проливати на чужихь нивахь та на чужую користь. 

Тому то рускій нарідь не мавь часу на тоє, щобь у себе вьдома працювати 
надь укріпленієм руского духа, надь соєдиненіємь своїхь силь й такь дати в 
спадьщині своимь внукамь да правнукамь народну і независімість й 
політичне значеніє; наколи другій народи звивалися охочо й спокійно коло 
роботи на власнімь поли народного самопознанія, Русинь мусів віками 
стояти на варті й проливати свою кровь на полю битви зь дикими гордами 

                                           
1 Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876–1895). –Чернівці, 1910. – 

Т. 2 (1876–1878) / Зладив М. Павлик. – С. 190. 
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татарскими і бусурманьскими, щобь своими благородними грудьми зділати 
непрошибну стіну для европейскои цивилізаціи противь азіатійского 
варварства. 

А щожь із того? 
Днесь, видишь, только високи могили свідчать о храбрости й геройстві 

нашихь прадідов за святую свободу, которіи начинили рускую землю 
своими кость-ми, напоїли святою рускою кровію, на которой теперь ляхь, 
німець й жидь пшеницю сіє, а намь – рідним синам той землі, кажуть полову 
істи, за котру ще треба дорого платити”1. 

Увага до українців Закарпаття знайшла своє виявлення і в діяльності 
українських політичних партій, які виникли в Галичині в останньому 
десятилітті ХІХ ст. Тривалий час ця проблема не виходила поза межі 
загальних теоретичних конструкцій, враховуючи те, що згідно з 
австрійським законодавством політичним партіям у своїх діях заборонялося 
виходити за межі своїх адміністративних одиниць. Враховуючи це, у 
програмних документах українських партій – радикалів (РУРП), соціал-
демократів (УСДП), національних демократів (УНДП) щодо національного 
питання, висловлювалося прагнення утворення, передусім, Галицько-
Буковинської територіально-національної автономії, а в майбутньому 
змагатися до створення суверенної Української держави на всіх етнічних 
українських землях. Окрім Наддніпрянської України, щодо Закарпаття, 
згідно з програмою УНДП (1899 р.), проголошувалися наміри нав’язання з 
закарпатцями більш тісних взаємин у напрямі поширення національної 
свідомості, організації на захист культурних, економічних та політичних 
інтересів української громади2. 

Наступні події були стрімко прискорені Першою світовою війною. Як 
відомо, Закарпаття ввійшло в сферу стратегічних інтересів Росії. Цьому 
регіону, як форпосту панславістичної політики, включаючи суміжні 
Галичину та Буковину, відводилася головна роль у ліквідації попередніх 
австро-німецьких впливів на Балканах з заміною на російські. Зрозуміло, що 
це прагнення прикривалося наміром допомоги слов’янським народам в їх 
боротьбі за суверенність і визволення. Основний зміст офіційної російської 
пропаганди полягав в обґрунтуванні „історичної правомірності” російської 
експансії в Закарпатті, поширенні ідеї „єдиної і неподільної” Росії, 
„збирання руських земель”, де соборницькі прагнення українського 
населення зводилися виключно до москвофільського напряму. 

У зв’язку з тим, що російська армія  у вересні-жовтні 1914 р. увійшла в 
межі Закарпаття, угорський уряд був вимушений піти на деякі поступки 
щодо української меншини краю. Зокрема, було знято ряд обмежень у 
використанні української мови в народних школах, заявлено, що українське 
питання має міжнародне значення і має бути вирішене, про право українців 
на національно-культурний розвиток тощо. Однак як і в попередній час, 
угорська влада всіляко відділяла власних підугорських українців – „греко-

                                           
1 Свобода (США). – 1893. – № 1. 
2 Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: програмові і довідкові матеріали / 

Упоряд. В.Ф. Шевченко та ін. – К.: Консалтінг, Фенікс, 1993. – С. 26-27. 
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католицьких угорських громадян, що живуть у північно-східних комітатах” 
від основного українського загалу на сході, зводячи існування „українського 
питання” виключно до теренів Галичини, Буковини та Наддніпрянської 
України. Одна з місцевих українських газет угорської орієнтації навіть 
дійшла до наступних „висновків” (1916 р.):  „В нашій батьківщині є одна 
нація, що начислює 300 000 душ, яка у цих воєнних обставинах заслуговує 
на нашу увагу. Це русини... Народом вони перестали називати себе, але 
вважають себе вже мадярами. Вони не мають жадних політичних аспірацій 
ані в українськім, ані в російськім напрямі”1. 

Натомість разом із стабілізацією ситуації в роки війни угорський уряд 
розгорнув чергові репресії проти українців. Зокрема, було скасоване 
навчання українських дітей українською мовою у державних школах та 
значно обмежено в церковних. Були спроби зовсім виключити українську 
мову з освіти (1916/1917 навч. р.), усунути кирилицю з преси, духовних 
книг, запровадити латинський шрифт, до того ж на основі цілком чужої, 
угорської фонетики. Наслідки таких дій не забарилися. Пригнічення всього 
українського, окрім виявів протесту, викликало пожвавлення 
москвофільських настроїв серед інтелігенції та ословаччення українського 
селянства, що ще більше відокремлювало українців Угорської Русі від своїх 
єдинокровних братів. 

Новітнє національне пробудження закарпатських українців відбулося у 
1918 р., що було пов’язано з загальним революційним процесом, який 
охопив Східну Європу, включаючи й Австро-Угорщину. Значимі 
державотворчі здобутки в Наддніпрянській Україні, значна активізація в 
напрямі національного самовизначення політичних сил українства, 
передусім, у Галичині та Буковині, широко відомі „14 пунктів” В.Вільсона”, 
т.зв. Програма миру, з їх визначальною тезою „права націй на 
самовизначення”, де український народ на теренах Австрійської імперії хоча 
згадувався й опосередковано, спонукав поодинокі українські згромадження 
Закарпаття до активізації своїх дій. Однак якщо в Австрії її уряд виявився 
безпорадним перед натиском національних сил, головним чином, чехів та 
поляків (щодо українців, то до кінця 1918 р. все не виходило за рамки 
пустопорожніх обіцянок), то в Угорщині шовіністичні угорські сили і надалі 
намагалися відмежуватися від них. Зокрема, з боку угорського уряду та 
парламенту згадуваний принцип „самовизначення націй” небезпідставно 
розцінювався як небезпечний для існування Угорської держави.  

Наприклад, у 1915 р. під час австро-німецьких переговорів щодо 
польського та українського питання і ймовірності утворення у складі Австрії 
української галицько-буковинської автономії, ця ідея знайшла підтримку з 
боку Угорщини, яка розглядала згадану проблему у відриві від 
закарпатських українців, розцінюючи її позитивно в руслі боротьби з 
місцевим москвофільством2. В наступному Угорщина намагалася триматися 

                                           
1 Цит. за: Волошин А. Чи була в Закарпатті Україна? // Літопис червоної калини. – Львів, 

1991. – № 4. – С. 58. 
2 Попик С.Д. Українці в Австрії 1914–1918. Австрійська політика в українському питанні 

періоду Великої війни. – К.; Чернівці: Золоті литаври, 1999. – С. 110-111. 
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осторонь від початку перетворення Австрії на федеративну державу, 
захищаючи свій статус унітарної угорської країни. Найменші вияви 
національних рухів викликали негативну реакцію та відповідне урядове 
реагування. Траплялися випадки і прямих провокацій. Зокрема, у листопаді 
1917 р. була інспірована маніфестація українців-мадяронів, які від імені 
муніципальних зборів мароморошського комітату Угорщини ініціювали 
хвилю протесту проти „української пропаганди”, яка підривала цілісність 
Угорської держави. Маніфестанти вимагали від уряду рішучих дій, щоб 
огородити „угорських русинів” від впливу „австрійських русинів”1. 

Нагадаємо, що галицьке політичне представництво українців уже 
наприкінці 1917 р., зустрічаючи перепони з боку польських сил та 
імперського центру, ультимативно заявляло у віденському парламенті про 
нагальну потребу побудови українського державного тіла на основі традицій 
давнього українського Галицько-Волинського князівства. Причому, 
заявлялося, що ця територія, як частина неподільної спадщини всього 
українського народу, може як залишитися у складі Австрії, так і за волею 
українців, бути влучена до УНР2. Поступово до їх вимог залучався й 
український закарпатський регіон. Однак справа була суттєво ускладнена 
існуючим австро-угорським кордоном, продовжуваною війною, слабістю 
місцевого національного руху.  

У наступному рішучий супротив Угорщини, незважаючи на наполягання 
УНР3, галицько-буковинських національних політичних структур, став 
головним важелем, коли під час Брестських мирних переговорів на початку 
1918 р. українське Закарпаття було вилучене з обговорюваної проблеми 
утворення західноукраїнської національної автономії, яка обмежилася лише 
підавстрійськими землями – Галичиною та Буковиною4. Під час наступного 
розголосу „Таємного договору між Австро-Угорщиною й Українською 
Народною Республікою в справі Східної Галичини та Буковини”, що 
призвело до урядової кризи, в угорському парламенті було внесено протест 
проти створення української провінції, що розцінювалося як шкідливе для 
інтересів Угорщини. 

За цих складних обставин, намагаючись залучитися до національно-
визвольного руху українців інших теренів, отримати від них будь-яку 
допомогу, значно активізуються й українці Закарпаття. З метою розриву 
ізоляції та налагодження узгоджених дій  до Віденського парламентського 
представництва українців Галичини та Буковини (УПР) у вересні 1918 р. 
вирушив професор А.Штефан. Як відомо, на той час якихось конкретних 
шляхів у напрямі вирішення українських державницьких спрямувань не було 

                                           
1 Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу Світової війни 1914-

1918: з ілюстраціями на підставі споминів і документів. – Львів: Накладом власним, друк. оо. 
Василіян у Жовкві, 1930. – Ч. 3. – С. 616-617. 

2 Лозинський М. Українська революція: Розвідки і матеріали. Галичина в рр. 1918–1920. – 
Відень, 1922. – Т. V. – С. 23. 

3 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. У 5 т. – Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – Т. 1. – С. 653. 

4 Hornykiewicz T. Ereignisse in der Ukraine 1914-1922, deren Bedeutung und historische 
Hintergruende. – Philadelphia: Ferdinant Berger, Printing hous Horn, 1966-1968. – Bd. 2. – S. 136. 
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вироблено. Тому А.Штефан привіз до Ужгорода лише щирий привіт від 
галичан, літературу та декілька тризубів як символів Української держави. 9 
жовтня 1918 р. після всенародного українського віча в Ужгороді був 
утворений український представницький орган – „Руська Народна Рада”, що 
прийняла програму – домагатися автономії для української меншини 
Закарпаття. Однак ця інституція, зрештою як і інші, не спромоглася 
розгорнути свою роботу й налагодити ефективні зв’язки зі Східною 
Галичиною та Великою Україною.  

Нагадаємо, що саме в той час – на початку жовтня 1918 р., коли 
офіційний Відень у переддень мирних переговорів з Антантою був 
вимушений визнати „14 пунктів” Вільсона, з боку УПР (Є.Петрушевич, 
К.Левицький) було виголошено ряд заяв з вимогою негайного утворення 
української автономії в Австрії. В них було категорично зазначено, що у 
випадку невиконання цих вимог, українці, виходячи з права на 
самовизначення, домагатимуться прилучення всіх українських земель 
Австро-Угорщини, включаючи й угорське Закарпаття, до гетьманської 
Української Держави1. 

Важливе значення для розгортання державотворчого процесу українців 
Західної України мало створення національної конституанти – Української 
Національної Ради (УНРади) у Львові, яка 19 жовтня 1918 р. проголосила 
утворення Української держави. „Ціла етнографічна українська область в 
Австро-Угорщині, говорилося в заяві, – зокрема, Східна Галичина з 
граничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, північно-західної 
Буковини з містами Чернівці, Сторожинець і Серет та українська полоса 
північно-східної Угорщини – творить одноцілу українську територію”2. 
Розпочалися заходи мирного перебирання влади від імперських властей, для 
чого УНРадою були утворені ряд комісій – окрім Віденської, для Галичини й 
Закарпаття, а також Буковини. Під час роботи УНРади 19 жовтня 1918 р. до 
неї надійшла відозва від угорських українців, що засвідчувало про 
усвідомлення Закарпаттям своєї національної належності і зв’язку з усім 
українським народом. Ця відозва, зачитана привселюдно, закінчувалася 
такими словами: „Ви, наші рідні браття, повинні стати за нами і з’єднати з 
собою. Наш народ дожидає того спасенія, щоби раз вже висвободитися від 
ярма другого народу”3. 

Виходячи з напруженої ситуації, пов’язаної з гострим національним 
суперництвом в самій Австро-Угорщині, непевного становища української 
державності в Наддніпрянській Україні, УНРада прийняла рішення утворити 
самостійну державу, котра, виходячи з розвитку подій, увійшла б до 
Соборної України  або певний час знаходилась у федеративному союзі з 
Австрією. 

                                           
1 Лозинський М. Назв. праця. – Т. V. – С. 26; Stenographische Protokolle über die Sitzungen des 

Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates im Jahre 1917 und 1918. XXII Session. – 
Wien, 1918. – Bd. 1. – S. 4553. 

2 Левицький К. Великий зрив (До історії української державності від березня до листопада 
1918 р. на підставі споминів та документів). – Львів: Червона калина, 1931. – С. 115-116. 

3 Там само. – С. 118. 
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У наступному реальна загроза з боку польських політичних сил призвела 
до революційного виступу – Листопадового зриву, внаслідок чого 1 
листопада 1918 р. виникла новітня українська державність – „Західно-
Українська Народна Республіка”. Згідно з її тимчасовою Конституцією 
(“Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських 
земель бувшої австро-угорської монархії”, ухваленого Українською 
Національною Радою 13 падолиста 1918 р.) були визначені її територіальні 
межі, а саме: “Простір Західно-Української Народньої Республіки 
покривається з українською суцільною етнографічною областю в межах 
бувшої австро-угорської монархії – то є з українською частиною бувших 
австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з 
українськими частинами бувших угорських столиць (комітатів): Спиш, 
Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Марморош – як вона означена на 
етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга, 
Ethnographische Karte der osterreischen Monarchie, entworten von Karl Freiherrn 
Czernig, herausgegeben von K. K. Direktion der administrativen Statistik. Wien 
1855. Masstab 1:864.0”1. У проголошених кордонах ЗУНР охоплювала 
територію у 70 тис. кв. км з 6-мільйонним населенням, з яких українці 
складали понад 70% населення. Однак як виявилося, ЗУНР отримала 
визнання лише з боку Української Держави. Починаючи з 1 листопада 
розпочалася збройна інтервенція Польщі, що дало початок затяжній 
польсько-українській війні в Галичині. На початку того ж місяця Буковина 
була повністю окупована військами Румунії.  

Справа утвердження української державності в Закарпатті також 
перебувала в критичному становищі, адже, окрім досить нерозвинутого 
суспільно-політичного руху українців, які практично у 1918 р. робили перші 
кроки у політичному житті, на перепоні їх національного самовизначення 
були досить істотні бар’єри. Це були й різні уряди в Будапешті, які в ім’я 
збереження цілісності Угорщини мали намір у кращому випадку нав’язати 
українцям автономію. Окрім цього, Чехословаччина та Румунія, не 
переймаючись існуючою ЗУНР та правом українців на самовизначення, за 
підтримки Антанти також прагнули округлити власні терени за рахунок 
Закарпаття.  

Під впливом революційних подій в Угорщині, державницьких кроків у 
Галичині тут перші українські громадсько-політичні об’єднання інтелігенції, 
масові народні представництва – Українські Національні ради почали 
створюватися та перебирати до себе місцеву владу у жовтні-листопаді 
1918 р. Тоді ж розпочалися перші спроби налагодження зв’язку та 
координації дій з Галичиною, згодом ЗУНР. Однак ці наміри були утруднені 
польсько-українською війною. На початку листопада 1918 р. створювані  
Національні ради (у Пряшеві, Хусті, Любовні, Сваляві, Сиготі, Ясіні та ін.) 
декларували про прагнення українців-закарпатців увійти до складу ЗУНР, 
Наддніпрянської державності. Зокрема, в меморандумі Свалявської ради, 

                                           
1 Українська суспільно-політична думка в 20 ст.: Документи і матеріали. – Сучасність, 1983. 

– Т. І. – С. 406-407. 
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апелюючи до „14 пунктів” Вільсона, висувалося прохання до паризької 
Мирної конференції надіслати війська Антанти, щоб „руський народ міг 
освободитися з 1000-літнього ярма й прилучитися до Великої України”1. 

Протягом 1918 – І пол. 1919 р. суспільно-політичні події в українському 
середовищі точилися навколо трьох основних центрів – Старої Любовні 
(згодом Пряшева) на Заході Закарпаття, Ужгорода – в центрі та Хуста на 
Сході. Так, у Старій Любовні 8 листопада 1918 р. відбулося багатотисячне 
віче представників багатьох українських сільських громад, яке 
перетворилося на могутню маніфестацію з гаслами возз’єднання всього 
Закарпаття з Україною. На вічі було утворено впливову Руську Народну 
раду (РНР), яку очолив М.Якуб’як, ухвалено Маніфест до русинів Угорщини 
з основними гаслами відриву від Угорщини та об’єднання з Україною. В 
середині листопада РНР перенесла свій центр до Пряшева, де 19 листопада 
1918 р. скликала чергове масове віче. На ньому були схвалені резолюції про 
вільне самовизначення українського народу на своїх етнічних землях, повну 
національну свободу поряд з іншими народами Угорщини. РНР винесла 
протест проти можливості розриву національної території і прилучення 
Закарпаття проти волі його населення до якоїсь іншої держави, окрім 
Української. Подібно до вимог Галицької УНРади РНР домагалася окремого 
національного представництва на Мирній конференції в Парижі2. 

Створення Любовинської РНР, її Маніфест про намір злуки з Україною з 
ентузіазмом були підхоплені українськими громадами Закарпаття. Тоді ж на 
сході Закарпаття в містечку Ясіні поблизу Рахова на багатотисячному вічі 
українських гуцулів, яке також проголосило українську владу та належність 
до соборної України, була утворена Українська Народна рада на чолі з 
С.Клочураком. Згодом він очолив проголошену тут Гуцульську республіку. 
Делегації від Ясінської ради неодноразово перебували в Галичині, де мали 
зустрічі з президентом ЗУНР Є.Петрушевичем та прем’єр-міністром 
С.Голубовичем. У січні 1919 р., на історичному засіданні УНРади ЗУНР, 
коли приймалося рішення про об’єднання з УНР, С.Клочураком було 
висловлене прагнення українців Закарпаття про об’єднання з соборною 
Україною. Виносилося також прохання допомогти в оволодіти владою в 
Закарпатті, чого ЗУНР в умовах українсько-польської війни (офіційно 
визнати українську владу Гуцульської республіки та включити її до своєї 
території) була не в змозі зробити. В наступному С.Клочурак був 
уповноваженим представником УНРади ЗУНР–ЗОУНР в Ясіні та Русько-
Української Центральної Народної ради в Хусті. У лютому 1919 р. він 
зустрічався з Головним отаманом С.Петлюрою.  

Згадані події політичної самоорганізації українців викликали велике 
занепокоєння уряду Угорщини, який, окрім певного адміністративного 
тиску, не міг протидіяти новітньому національно-визвольному рухові, а 
також з боку найбільш шовіністичних кіл угорського суспільства, 
москвофільського табору. Угорське духовенство, зокрема, трактувало 

                                           
1 Оршан Я. Закарпаття. – Париж, 1938. – С. 7. 
2 Верига В. Визвольна боротьба в Україні. 1914–1923 рр. У 2 томах. – 2-е доповн. вид. – 

Львів: Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, 2005. – Т. 1. – С. 400-403. 
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активізацію русинів-українців не інакше, як „русинський бунт”. На 
противагу українському соборницькому рухові, спрямованому на об’єднання 
з Великою Україною, мадяронами з ініціативи нового угорського уряду в 
листопаді 1918 р. в Ужгороді було утворено Угроруську народну раду (Рада 
рутенів Мадярії), яка заявила, що угроруський народ приєднується до своєї 
батьківщини – Угорщини й виступає за недоторканність її території. Щоб не 
втратити українське Закарпаття, угорський уряд схвалив закон про 
автономію Руського краю, до якого входили комітати: Мараморош, Угоча, 
Берег, Унг. Про інші мала вирішити Мирна конференція у Парижі. При 
угорському уряді була утворена посада міністра для справ Руського краю, 
яку обійняв відомий політичний діяч А.Штефан. Водночас у Пряшеві під 
егідою москвофілів було утворено Карпато-руську Народну раду, лідери якої 
поширювали в українському середовищі ідею приєднання до 
Чехословаччини. 

Значний вплив на розгортання подій у регіоні справили наступні 
політичні акції. Серед них – з’їзд представників усього Закарпаття, 
скликаний за ініціативи щойно сформованого угорського уряду 10 грудня 
1918 р. у Будапешті. Як і слід було очікувати, більшість з 500 делегатів були 
налаштовані лояльно до нової угорської влади і підтримали уряд у напрямі 
схвалення урядового маніфесту про перебування Закарпаття в складі 
Угорщині, якому передбачалося надати статус автономії (Руської Крайни). 
Однак патріотично налаштована українська громада на противагу 
будапештському з’їзду скликала 18 грудня 1918 р. у Сиготі з’їзд 
представників Мараморощини, який обрав Сигідську (Марамороську) 
Народну раду, яка розпочала підготовку до скликання всенародного 
конгресу українців у Хусті, призначеного на 21 січня 1919 р.  

Незважаючи на намагання угорського уряду запровадити для 
заспокоєння ситуації ідею автономії українського Закарпаття (Х окремий 
закон від 24 грудня 1918 р.), за яким до складу „Руської Крайни” 
передбачалося влучити 4 комітати – Ужгородський, Бережанський, 
Угочанський та Мараморошський, а інші – Земплинський, Шаришський, 
Спишський передати словакам, її підтримувало незначне коло української 
громади. Серед них відверто мадяронська Будапештська „Руська Народна 
Рада” та ужгородська „Рада Угроруського Народу”, які намагалися мати 
бодай „синицю в руці”.  

 Посильну участь у вирішенні долі українського Закарпаття намагалася 
брати і ЗУНР. Так, у грудні 1918 р., базуючись на соборницьких позиціях, 
проголошених УНРадою 19 жовтня 1918 р., Тимчасової Конституції ЗУНР, 
Є.Петрушевич вів нелегкі переговори з урядом Угорщини, який намагався 
примусити Українську державу відмовитися від Закарпаття. Намагаючись не 
порушити приязних відносин з Угорщиною,  українська сторона наполягала 
на своєму – належність Закарпаття мав визначити всенародний плебісцит і 
Паризька Мирна конференція1. Однак переговори виявилися 

                                           
1 Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів: Ін-т українознавства НАН України, ОЛІР, 
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безрезультатними. Більше того, угорська влада ввела війська до Ясіні, 
намагаючись цим припинити політичний рух українців-закарпатців. 
Виходячи з цих обставин ЗУНР на початку 1919 р. вдалася до рішучих 
кроків, які мали захистити національні інтереси та кардинальним чином 
вирішити державницьку проблему в Закарпатті. 

Поштовхом до її реалізації стало рішення УНРади в Станіславі 3 січня 
1919 р. про об’єднання ЗУНР з УНР. На згаданому історичному засіданні 
УНРади були присутні гаряче зустрінуті представники від закарпатців 
(Ясінська Народна рада), які склали заяву про намагання прилучитися до 
Соборної України і висловили прохання у наданні допомоги з боку ЗУНР та 
УНР у звільненні від угорської влади. Ці побажання були озвучені 
закарпатською делегацією і на нараді з президентом Є.Петрушевичем. 4 
січня 1919 р. народне віче українців у Сиготі ухвалило заяви своїх 
представників у Станіславі1. 

Виходячи з загальновизнаного на той час принципу права націй на 
самовизначення, компактного розселення на власних етнічних теренах 
Закарпаття, українці „де-юре” мали таке неоспориме право. Вони мали право 
й на отримання допомоги від суміжної ЗУНР. Однак справа ускладнювалася 
тим, що західноукраїнська держава на противагу своїм супротивникам, які 
претендували на ці терени (Румунія, Чехословаччина), не мала ні 
міжнародно-дипломатичних важелів, ні могутньої армії на випадок 
„збирання земель” силою. Тому на той час українське Закарпаття могло 
розраховувати на допомогу лише у „приватній формі” з боку ЗУНР. 
Відповідні доручення були надані Державному секретареві військових справ 
Д.Вітовському про координацію дій з закарпатськими повстанцями, 
наданню допомоги військовими кадрами (переважно інструкторами) та 
озброєнням. Ці наміри, про що вказує низка спогадів, зокрема, відомого 
політичного діяча Л.Цегельського, були огорнуті таємницею і про них знали 
далеко не всі члени уряду2. 

У результаті, на початку січня 1919 р., намагаючись вирішити справу до 
заключного акту об’єднання з Великою Україною, майже одночасно з 
Коломиї до Ясіні, в напрямі Сигіт–Хуст та з Станіслава на Мукачеве 
залізничними шляхами вийшли дві експедиції українських військ. 
Коломийська група 8 січня 1919 р. взяла участь у проведенні повстання в 
Ясіні та відновлення тут „Гуцульської республіки”, від імені якої було 
задекларовано у відозві від 10 січня про приєднання до ЗУНР та Соборної 
України. Намагаючись не довести справи до міжнародного конфлікту, уряд 
ЗУНР терміново направив до Будапешту ноту, а якій повідомлялося, що дане 
просування військ не спрямоване проти Угорщини, а є превентивною акцією 
з метою випередити румунську та чеську окупацію, а з Угорщиною ЗУНР і 
надалі прагне мати дружні відносини і долю українського Закарпаття 
вирішувати спільно. Тим часом було вирішено продовжити просування 
українських військ, намагаючись витісняти військові підрозділи угорців та 

                                           
1 Дорошенко Д. Угорська Україна. – Прага: Вид-во „Всесвіт”, 1919. – С. 28. 
2 Цегельський Л. Від легенд до правди: Спомини про події в Україні, зв’язані з Першим 

Листопадом 1918 р. – Нью-Йорк; Філадельфія: Вид-во „Булава”, 1960. – С. 241-243. 
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не призводити до сутичок. Одночасно з цим було прийнято рішення  
повідомити уряди Чехословаччини та Румунії, що українські війська на 
терені Закарпаття не вийдуть за межі етнічних українських земель1.  

Декількатисячне українське формування з буковинських добровольців, 
міліціонерів та близько 500 військових УГА зайняло адміністративний центр 
Мараморошу – Сигіт, фактично був відкритий шлях і до Хуста, де незабаром 
мав відкритися Всеукраїнський конгрес (Собор) закарпатських українців. Як 
з великою ейфорією повідомляли в цей час пресові агенції ЗУНР, українські 
війська у відповідь на звернення народних рад Угорщини зайняли етнічні 
українські терени Закарпаття2 з метою завершити його злуку з соборною 
УНР. Вважалося, що справа приєднання до Української держави Закарпаття 
є вже доконаним фактом. Однак 17 січня 1919 р. румунські війська 
перейшли кордон і зненацька заволоділи Сиготом, примусивши українців з 
великими втратами відступити3. Намагаючись уникнути військового 
конфлікту з Румунією, військові УГА були терміново відкликані на 
територію ЗУНР, що, безперечно, значно знизило активність 
державотворчих процесів на Мараморощині. Станіславська група після 
звільнення ряду населених пунктів та роззброєння угорських частин теж 
зазнала поразки під Мукачевим і через тиждень була вимушена повернутися 
на Галичину. 

Дещо пізніше, 19 січня 1919 р. із Самбора для зайняття комітату та міста 
Ужгород була відправлена третя група. Залога УГА, якій було доведено 
командуванням, що ця територія вільна від іноземних військових 
формувань, мала зайняти адміністративний центр і проголосити українську 
владу згідно з Конституцією ЗУНР та постановою УНРади від 3 січня 
1919 р. про об’єднання всіх українських земель у Суверенну Соборну 
Державу. Отримавши терміновий наказ про виступ у Самборі, де 
розміщувався Запасний Кош, вдалося сформувати „окупаційний загін” у 
неповну сотню вояків з одним кулеметом. До речі, помічником командира 
загону був четар М.Яворський, відомий згодом марксистський історик 
Радянської України. Однак загін, наштовхнувшись на чеські частини, які за 
мандатом Антанти окупували частину Закарпаття по демаркаційному 
кордону Ужок–Ужгород та р. Уж, після безуспішних переговорів був також 
вимушений повернутися на територію ЗУНР. 

Тим більше, що на той час в Ужгороді велику активність проявили місцеві 
громадсько-політичні угруповання українців, представники американської 
еміграції, які розпочали практичні кроки по зближенню з Прагою. На випадок 
наступу реакції в Угорщині, Ужгородська рада, бажаючи захистити свої 
мінімальні права на автономію міжнародними гарантіями, які передбачалося 
отримати від Мирної паризької конференції, звернулася на початку січня 1919 р. 
до уряду Чехословаччини про зайняття Закарпаття своїми військами. 

                                           
1 Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. У 5 т. – Т. 2. – 

С. 57-58. 
2 Нове життя. – Станіслав. – 1919. – 17 січня. 
3 Кущинський А. Закарпаття в боротьбі (Спогад). – Буенос-Айрес: Вид-во Ю. Середяка, 

1981. – С. 26-27. 



 
Україна – історія 

 

 317

Таким чином, січнева спроба ЗУНР блискавичним рейдом допомогти 
закарпатським українцям у національному звільненні, захистити кордони 
української державності зазнала поразки. Її причина полягала не лише у 
нечисленності „експедиційних військ” (в умовах пасивних  дій Угорщини та 
досить компактного розселення українців це, можливо, було не головним), 
але й у відсутності на фоні антиукраїнської пропаганди, зв’язку та 
координації дій з місцевими громадсько-політичними силами, селянством, 
зокрема, на Мукачівському та Ужгородському напрямах, які не підтримали 
підрозділи УГА1. Однак головним чином, окрім відомого фактора 
перебування угорських військ, окупація краю регулярними військами 
Румунії та Чехословаччини стала непереборним заборолом державницького 
поступу в цьому регіоні.  

Незважаючи на військові дії та окупацію іноземними військами на 
„Загальному Соборі всіх русинів, жиючих в Угорщині” (Хуст, 21.І.1919 р.) 
420 делегатів, що представляли 429 тис. українців (з комітатів Мараморош, 
Угоча, Берег, Шариш, Земплин, Спиш, Абауй, Торна), було прийняте 
рішення про скасування закону угорського уряду щодо Руського краю та про 
приєднання Закарпаття згідно з „14 пунктами” Вільсона до Соборної 
України без жодних застережень: 

“1. Всенародні Збори угорських українців з дня 21 січня 1919 ухвалюють 
з’єдиненнє комітатів: Мараморош, Угоча, Берег, Унг, Земплин, Шаріш, Спіж і 
Абауйторпа з Соборною Україною, просячи, щоби нова держава при виконанию 
сеї злуки узгляднила окреміше положеннє угорських Українців. 

Всенародні Збори заявляють, що український нарід Угорщини не признає 
«десятого закона» про «Руську Країну», даного в Будапешті в 1918 р., бо 
ухвалено його без волі народа і без його заступництва. 

2. Відповідно до сього рішення Збори постановляють, що український нарід 
не вишле своїх послів до угорського парламенту. 

3. Всенародні Збори просять, щоби українське військо обсадило комітати, 
заселені Українцями, і щоби заосмотрило населеннє, яке живе в важких 
обставинах поживою. 

4. Всенародні Збори витають всі визволені народи Австро-Угорщини: Чехо-
Словаків, Юго-Славян, Румунів, Поляків і Німців. 

5. Збори витають мадярське народне правительство, яке, стоячи на 
демократичних основах, признало право самовизначення народів і не уживало 
ніяких насильств проти політичного організувания українського народу і проти 
висловлення його правдивої волі. 

6. Збори висловляють подяку всім державам антанти і їх союзникам, що 
боронили демократичний дух і вибороли пригнобленим народам свободу, та 
просять, щоби вони помогли здійснити постанову Всенародних Зборів. 

7. Всенародні Збори вибирають для ведения справ українського народу 
Центральну Народну Раду зі 100 членів і дають їй повновласть заступати 
угорських Українців усе і всюди, де сього буде потрібно перед усіма народами, і 
зробити все, що кожного часу в. інтересі українського народу уважає за 
потрібне“2. 

                                           
1 Клочурак С. До волі (Спомини). – Нью-Йорк, 1978. – С. 151. 
2 Лозинський М. Галичина в рр. 1918 – 1920. – Прага, 1922. – С. 59-60. 
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Собор обрав Центральну українську народну раду в Угорщині на чолі з 
М.Бращайком та делегацію до Києва у справі об’єднання. При цьому було 
висловлене прохання до лідерів Української держави в Києві про надання 
термінової допомоги. Але, як відомо, ані УНР, ні ЗУНР–ЗОУНР на 
військовому та дипломатичному рівні, крім деякої допомоги продовольством 
Гуцульській республіці, дієвого сприяння державотворчим процесам у 
Закарпатті надати не могли. Проте таке легітимне і правове рішення не було 
втілено в життя, позаяк невдовзі іноземні (чеські та румунські) війська 
окупували територію Закарпаття. Принагідно нагадаємо, що румунські 
війська ще до кінця листопада 1918 р. здійснили окупацію українських 
Буковини та Бессарабії. Приводом до інтервенції послужили окремі статті 
Версальської та Сен-Жерменської мирних угод між Антантою і 
Центральними державами, відповідно до яких західноукраїнські землі 
передавалися на автономних засадах тим національним державам, які 
утворилися на терені колишньої Австро-Угорської імперії. 

До речі, єдина незалежна українська територія в Закарпатті – Гуцульська 
республіка з центром у Ясіні на Мараморощині ще трималася до середини 
1919 р. Це було національне політичне утворення з притаманними 
державними якостями – своєю законодавчою та виконавчою владою, армією 
(400 міліціонерів), самодостатнім господарським та культурним життям. 
Прапор республіки був синьо-жовтий. До законодавчого органу – 
Гуцульської народної ради входили українці, німці та євреї. В республіці, 
яка поширювалася на терени навколо Ясіня з 20-тисячним населенням 
вільно вживалися угорські крони та українські гривні, в школах була 
запроваджена українська мова навчання. Після окупації республіки 
військами Румунії частина гуцулів перейшла до Галичини, утворивши у 
складі УГА бойову сотню. В наступному гуцульський курінь брав участь в 
охороні урядів УНР та ЗОУНР у Кам’янці-Подільському, воював у складі 
Діючої армії УНР1.  

За цілком новим сценарієм розвивався державотворчий процес у 
Закарпатті протягом березня-квітня 1919 р. у зв’язку з вибухом угорської 
соціалістичної революції та утворенням Угорської радянської республіки.  
Радянський уряд республіки, виходячи з гасла самовизначення всіх народів 
Угорщини, проголосив державну автономію Руського краю. В краї 
розпочався процес соціалістичних перетворень, до яких широко залучилося і 
місцеве українське населення. Зокрема, була сформована Закарпатська 
червона гвардія, яка нараховувала понад 6 тис. осіб, яка відзначилася в боях 
проти іноземної інтервенції. Однак вже на початку травня 1919 р. Закарпаття 
було цілковито окуповане військами Чехословаччини та Румунії. 

У цей час визначальну роль у втіленні державотворчих прагнень 
українців Закарпаття все більше починає відігравати численна українська 
еміграція в США.  Ще в липні 1918 р. на з’їзді представницького органу – 
„Ради Американських Русинів” (Народна рада Русинів Злучених Держав, 
Гомстед, 23 липня 1918 р.) була висловлена думка: в разі неможливості 

                                           
1 Верига В. Назв. праця. – Т. 1. – С. 407. 
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здобуття політичної незалежності Закарпаттю (або автономії), прагнути до 
об’єднання з Галичиною та Буковиною в одній державі. Однак коли ці 
вимоги у жовтні 1918 р. були доведені до президента В.Вільсона, то з його 
боку вони були розцінені як непрактичні. Він же підштовхнув українське 
представництво в США до вступу до „Середньоєвропейського 
демократичного союзу”, головою якого був Т.Масарик1. Під безпосереднім 
впливом чесько-словацького політичного союзу, політика українсько-
чеського зближення, проголошена на з’їзді американської ради в Скрентоні 
(12 листопада 1918 р.) призвела до наступної події – листопадового 
плебісциту української громади США, який пройшов під гаслом „Угро-
руська країна буде незалежною державою в етнографічних кордонах у 
федерації з чеською республікою”. З питання про державність Угорської 
Русі голоси плебісциту (результати плебісциту були надіслані телеграфом 
чеським дипломатам до Парижа), поділилися наступним чином. З загальної 
кількості 1113 осіб – 732 (66%) висловилися за прилучення Закарпаття до 
Чехословаччини, 310 (28%) – за злуку  з Україною, 12 (1%) – злуку з ЗУНР, 
10 (до 1%) – об’єднання з Росією2. Такий несподіваний вибір пояснювався не 
лише браком інформації про державне будівництво ЗУНР, що надходили 
скупими і далеко не завжди об’єктивними телеграфними повідомленнями, а 
й впливами Т.Масарика серед карпато-українців США з запевненнями про 
можливість забезпечити національно-державні права українців у складі 
Чехословаччини. Надалі українська еміграція в США намагалася впливати 
на події в Закарпатті у відповідному напрямі. 

В умовах безнадії на об’єднання з Великою Україною та перспективи 
бути розчленованими між різними державами, у травні 1919 р. Ужгородська, 
Пряшівська та Хустська народні ради об’єдналися в Центральну руську раду 
в Ужгороді, яка 8 травня 1919 р. проголосила злуку з Чехо-Словаччиною на 
правах національної, культурної та господарської автономії. Одночасно з 
цією широковідомою подією 7 травня в Станіславі, до якого наближалися 
польські війська, відбувся з’їзд представників 62 громад Закарпаття, який 
виніс резолюцію домагатися на Мирній конференції в Парижі приєднання 
русинів-українців до України, виведення з її території угорських, а також 
чеських та румунських окупаційних військ. Однак на той час Антанта 
переймалася важливішою проблемою – збройною інтервенцією проти 
Угорської радянської республіки. Виходячи з геополітичних інтересів без 
участі українців згодом була вирішена і доля Закарпаття. Рішенням 
Паризької мирної конференції основна частина краю була приєднана до 
Чехословаччини, інша – до Румунії. Так за збігом обумовлених обставин як 
внутрішнього характеру, так і несприятливих зовнішніх чинників, 
встановлення української державності в Закарпатті протягом 1918–1919 рр. 
зазнало поразки, відстрочивши питання про національне звільнення у цьому 
регіоні ще на декілька десятиліть. 
 

                                           
1 Оршан Я. Назв. праця. – С. 2. 
2 Химинець Ю. Мої спостереження із Закарпаття. – Нью-Йорк, 1984. – С. 18. 
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“УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ”  

ТА СПРОБИ ЙОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ  
НА ПОЧАТКУ ХХ ст.  

УКРАЇНСЬКОЮ ПАРТІЄЮ  
СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ  

 
У статті розглядається шляхи та спроби розв’язання українського 

питання Українською партією соціалістів-революціонерів. Акцентується 
увага на теоретичному осмисленні даного питання. Відтворено діяльність 
УПСР по вирішенню національного питання після лютого 1917 р. до 
прийняття політичної програми влітку 1917 р. 

 
“Українське питання” і варіації його вирішення упродовж усього ХХ ст. 

неодноразово поставали як об’єкт міжнародної політики великих 
європейських держав світу, як чинник вирішення міжнаціональних 
суперечок, як об’єкт політичних маніпуляцій. Ще у 1915 р. В. Вернадський у 
статті “Українське питання і російська громадськість” писав: “Українське 
питання старе – воно ровесник з’яві українського етнографічного елемента у 
складі Московської держави. В різні часи питання це набувало різних 
форм"1. Однак найбільш гостро воно постало саме у ХХ ст.  

Для висвітлення сутності національного питання загалом, і, українського 
насамперед цілком закономірно виникає необхідність розкрити зміст 
поняття та дати його визначення. “Сутність українського питання полягає в 
тому, – на думку В. Вернадського, – що українська (малоросійська) 
народність виробилася в чітко окреслену етнографічну індивідуальність з 
національною свідомістю, завдяки якій намагання ближніх і дальніх родичів 
перетворити її на звичайний етнографічний матеріал для посилення панівної 
народності лишались і лишаються безуспішними”2. Досить вдалою, як на 
нашу думку, у цьому плані є стаття “Сущность украинского вопроса?” 
одного із активних діячів української партії есерів і лідера партії в еміграції 
М. Шаповала. Під українським питанням він розумів питання про 
національно-культурне, економічне і політичне відродження українського 
народу3. Керуючись цим визначенням, спробуємо розглянути підходи до 
українського питання та шляхи його розв'язання Українською партією 
соціалістів-революціонерів. 

М. Шелонін у 1918 р. писав: “Ні одна проблема, яка стоїть перед 
соціальною несправедливістю людством, не вимагає такого дбайливого і 
обережного до себе відношення, як проблема національна. На її вівтар було 

                                           
1 Вернадський В. Українське питання і російська громадськість // Вітчизна. – 1988. – № 6. – 

С. 41. 
2 Там само. 
3 Див.: Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО 

України), ф. 3563, оп. 1, спр. 52, арк. 2. 
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принесено стільки людських життів, в ім'я національного ренесансу було 
здійснено стільки героїчних подвигів, стільки потоків народної крові було 
пролито по вині командуючих класів, систематично вливаючих в 
національну проблему отруту людиноненависництва і звіриного шовінізму, 
що трудові маси усіх країн кровно зацікавлені в її благополучному 
вирішенні”1. 

Досить слушно з цього з приводу зазначав відомий український діяч, 
один із ініціаторів ідеї створення соціал-революційної партії в Україні 
С. Єфремов: “Поставивши на меті загальнолюдський ідеал вільної особи 
людської, Драгоманов простував до його українським шляхом 
(космополітизм в цілях, націоналізм в засобах – звичайна його формула) і 
працював найбільш для рідного свого народу. Навіть більше – він органічно 
не міг собі уявити соціаліста на Україні, який би не пристав до українського 
руху і не скористався з того зручного ґрунту, що може дати українство для 
пропаганди соціалізму. Драгоманов вернув українському народові 
радикальнішому його інтелігенцію, що до того вважала питання українське 
занадто вузьким і до вимогів загальнолюдського поступу невідповідним; він 
примусив з українством як серйозною силою рахуватися й тих, що звикли 
всмішки чи то з погордою дивитись на національні змагання поневолених 
народів. Одно слово – Драгоманов був тим сміливим садівником, що 
прищепив тямущою рукою українську парость до великого дерева 
загальнолюдського поступу, приєднавши український рух до європейських 
визвольних напрямів. Він був передтечею сучасних політично-громадських 
партій українських і кращі сторони програм їхніх вже у його були зазначені і 
сформульовані”2. 

Наприкінці ХІХ ст. на політичній арені з'являється нове покоління 
українців, які були знайомі з європейськими ідеями й яких не задовольняла 
лише культурницька діяльність, вони прагнули здобути для українського 
народу всю повноту національних і політичних прав, “ідучи поруч із 
всеросійським визвольним рухом, але своїм окремим шляхом у рамках 
власних організацій”3. Закономірно, що національне питання займало значне 
місце у суспільному житті, жодна політична партія не могла його обійти. 
Оскільки російський визвольний рух дещо випереджав український, варто 
з'ясувати ставлення до національного питання російських політичних 
організацій. Зокрема, “Південна партія соціалістів-революціонерів”, яка 
діяла з 1897 р., у “Манифесте партии социалистов-революционеров” 
(1900 р.) не вимагала зміни державного устрою. Однак зауважувала: 
“Визнаючи за різними народностями, що входять у склад Російської 
держави, право на політичне самовизначення, ми вітаємо національне 
пробудження цих народностей і будемо підтримувати їх протести проти 
насильств, які допускає російський уряд на релігійному й національному 
ґрунті”4.  

                                           
1 Шелонин М. Национальные проблемы. – Одесса, 1919. – С. 3. 
2 Єфремов С. З громадського життя на Україні. – К.: Вік, 1909. – С. 37-38. 
3 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів: Вид-во “Світ”, 1991. – С. 546. 
4 Лозинський М. Польський і руський революційний рух і Україна. – Львів, 1908. – С. 16. 
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“Північний союз соціалістів-революціонерів” у програмі 1900 р. визначав 
“широку територіальну і громадську автономію” та “федерацію самостійних 
народностей (Фінляндія, Польща, Великоросія, Малоросія, Кавказ та інші)”1. 

У лютому 1903 р. партійний орган російських есерів у програмовій статті 
констатував: “Ми пишемо на своєму прапорі – повне і безумовне право 
національностей на самовизначення. Ми стоїмо за федеративний устрій, за 
широкий розвиток місцевого самоврядування, за культурну автономію 
народностей. Лише вільний суспільний устрій, в якому забезпечені і права 
меншості, здатен забезпечити мирне співжиття під одним державним дахом 
різних націй. Поки ж такого устрою нема, до тих пір різні народності будуть 
вічно прагнути до сепаратизму, до державного відокремлення і 
незалежності”2. 

Розгляд національної проблеми есерівський орган продовжив у листопаді 
1903 р., давши визначення “національному самовизначенню”. Це “надання 
самій національності права вирішувати – чи бажає вона жити під єдиним 
дахом, чи під зовсім особливим дахом, або ж, нарешті, під двоєдиним дахом 
федеративного союзу. Національна незалежність є лише одним з можливих 
засобів самовизначення”3. Таким було ставлення російських есерів до 
національного питання. 

Антиукраїнський характер політики російських есерів яскраво проявився 
на ІІІ з'їзді партії у 1907 р. З'їзд спочатку навіть не вважав за доцільне 
розглядати національне питання. Делегати з'їзду, які представляли есерівські 
організації України, виступили проти. Завдяки їх зусиллям була створена 
“підпільна підсекція” секції по державному устрою, яка підготувала 
резолюцію з національного питання. Резолюція містила відому формулу 
“федерації і автономії” у рамках буржуазно-демократичної республіки, 
вирішення якої відкладалося до Установчих зборів. Незважаючи на вимогу 
представників України обговорити резолюції, її прийняли без обговорення. 
Згодом есери відзначали, що “ЦК партії відносився до національного 
питання як до чогось другорядного, а в практичній роботі відмахувався”, 
підтримуючи великодержавну політику Тимчасового уряду4. 

Навіть т.зв. русифіковані українці зберігають свою внутрішню 
національну автономність, своє українське “я”, яке виявляється навіть у тих 
творах “російських” письменників українського походження, які писані 
російською мовою. Ю. Липа зазначав: “Знаємо, що в 1917 році багато 
українців ішло вмирати за українську волю, говорячи по-російськи, так само, 
як не один шлезький чи познанський поляк бився в 1918 році проти німців, 
хоч і не знав польської мови”. “Усі ці “вірні русини” і “вірні малоросіяни” не 
були з порожніми руками: вони пригорщами несли з собою традиції 
принаймні XVIII століття. Чи з ними маємо відкинути цю Україну – так, як 
зробили це члени Центральної ради на одному з засідань у 1917 році? Тоді 

                                           
1 Там само. 
2 Революционная Россия. – 1903. – 15 февраля. 
3 Революционная Россия. – 1903. – 23 ноября. 
4 Див.: Вєтров Р.І., Донченко С.П. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття 

(1900–1925 рр.). – Дніпропетровськ; Дніпродзерджинськ: Вид-во “Поліграфіст”, 2001. – С. 61. 
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прийшов до залу сивий генерал і промовив до них, як до нової України: 
“Приходить до вас стара Україна. Цілий свій вік на війнах Росії, почавши від 
турецької, організовував я військо. Я робив це чесно, бо вірив у фантом 
Росії. Але я – із старої козацької родини. Тепер жаль гнітить моє серце. 
Дайте мені можливість окупити мою вину щодо України. Всі сили, всі 
відомості, що були так цінені чужинцями, хочу віддати своїм”1. Процес 
перетворення “малоросів” на українців почався за багато років до революції 
1917 р. і знаменує собою українське національне відродження – становлення 
нової України. У цьому великому повороті відчувається могутнє наростання 
і народження нової доби. Тут ціла шкала еволюції почувань і думок, які 
пережила українська людина за останнє сторіччя. Почалося, мабуть, від 
сумнівів того характеру, що їх мав М. Гоголь: яка у нього душа – хохлацька 
чи руська, або “для кого і для чого ми всім жертвуємо”. Українська людина 
мусила перейти і добу “політики двох душ”, щоб, нарешті, впасти на коліна 
перед образом України зі словами каяття: “Я блудний син, лукавий син, 
зневажив я свою родину. І тяжко, соромно згадать про те, що я служив 
чужині. 

Христос учив прощать врагів. Прости і ти мене, Вкраїно. Прости, прости, 
що я служив Твоєму ворогу – чужині”. 

З великою симпатією і захопленням писав про національні особливості 
українського народу М. Чернишевський. “Чарівне поєднання наївності і 
тонкості думки, м'якість звичаїв у родинному житті, поетична задумливість 
характеру, неухильно упертого, краса, витонченість смаку, поетичні звичаї – 
все поєднується в цьому народі, щоб зачарувати вас так, що іноплемінник 
стає малоруським патріотом, коли хоч трохи поживе в Малоросії”. Ці слова 
М. Чернишевського про український народ є тим більш показовими, якщо 
пригадати його суворий присуд над Росією: “Жалюгідна нація, нація рабів”... 

Щодо бачення українського питання політичними організаціями і 
партіями потрібно зазначити, що однією з перших таких організацій було 
“Братство тарасівців”, яке поставило собі за мету національне і політичне 
визволення України: “Тим ми, як діти України, як сини свого народу єсьмо 
националами і перед усім дбаємо о те, щоб дати своєму народови волю 
національну”2. У “Символі віри” тарасівців (1891–1893) знаходимо вже 
служіння Україні як найголовніше призначення й обов'язок українців, якого 
“вимагає моральне почуття наше”. У “Profession de foi молодих українців” 
були закладені основи української національної ідеї. Тарасівці 
сформулювали ідею соборності. Для них, як “свідомих Українців” існував 
один українсько-руський народ. Одночасно вони вважали, що “Україна 
Австрійська і Україна Російська однак нам рідні, і жадні географічні межі не 
можуть роз'єднати одного народу і, аби була у нас моральна міць, то ні нас 
не зможуть відірвати від Галичини, ні Галичини від нас, бо ідеї духа 

                                           
1 Там само. – С. 274. 
2 Українські політичні партії кінця ХІХ початку – ХХ століття. Програмові і довідкові 

матеріали. – К.: Консальтинг, Фенікс, 1993. – С. 18.  
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розірвати на два шматки не можна, як нічим не можна спинити Дніпрової 
течії: вона завсіди опинить ся в морі, які-б перепони ні були”1.  

У 1904 р. російський уряд розглянув питання про скасування цензурних 
заборон над українським словом і констатував низький культурний рівень 
українських губерній. Восени 1905 р. згідно з “Маніфестом 17 жовтня 1905 
року” українське слово дістало фактичну свободу.  

Українські діячі мали можливість друкуватись у російських 
народницьких виданнях: “Сын Отечества”, “Русское богатство” та інших. 
Так, зокрема, у “Сыне Отечества” публікував статті і замітки 
М. Грушевський. В одній зі статей за назвою “Децентрализация и 
национальный вопрос” розглядався шлях розв'язання національного питання 
за допомогою широкої децентралізації держави й організації 
самоврядування в національних районах2. 

Почали з'являтися українські часописи, організовувалися українські 
клуби і товариства “Просвіта”, розпочали видання українських книжок 
насамперед підручників і популярних творів для народу. Українські 
політичні партії агітували за автономію України. В основі їх політичних 
програм були соціалістичні гасла. Російський уряд, хоча й пішов на 
поступки загальному визвольному рухові, однак не припиняв з ним 
боротьби, мобілізуючи сили для його повалення. Український рух 
захоплював все ширші кола громадянства, знаходив відгук серед селян і 
робітників і “мусив розвиватися в атмосфері непримиренної боротьби з 
урядом і все гостріших проявів соціальної революції, до якої змагали 
революційно-соціалістичні партії”3. “…Вирішення українського питання, – 
підкреслював М. Грушевський, – ми не виділяємо з загальнішого питання 
про перебудову держави на засадах рівноправ'я народностей і областей і 
національно-територіальної автономії, вважаючи вирішення цього питання 
складовою інтегральною частиною в проблемі перетворення Росії в 
правомірну і упорядковану державу”4. 

З початком Першої світової війни активізується видання літератури з 
національного питання. Показовим тут є діяльність партійної друкарні 
УПСР. Серед видань: “Національне питання в Росії і війна” та “Росія й 
Україна”  М. Михайленка; “Українці, Росія і війна” М. Залізняка; “Соціалізм 
і національне питання” Х. Житловського; “Соціалізм і проблема 
національної автономії” М. Борисова; “Націоналізм і інтернаціональність” та 
“Національна держава, імперіалістична держава і союз держав” 
К. Каутського; “Національна справа, імперіалізм і соціалізм” і “Нація як 
правна ідея й інтернаціонал” К. Реннера; “Федералізм й соціалістична 
політика” Л. Кульчицького та цілий ряд інших. Потребу в таких виданнях 
редактор партійної друкарні і керівник закордонної групи УПСР М. Залізняк 
пояснював необхідністю обґрунтувати напрям української політичної думки, 

                                           
1 Там само. – С. 20. 
2 Сын Отечества. – 1905. – 22 июля. 
3 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів: Вид-во “Світ”, 1991. – С. 548. 
4 Грушевский М.С. Наши требования // Освобождение Росии и украинский вопрос. Статьи и 
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яка бореться за здобуття державної незалежності для України й українського 
народу і розкрити “погляд на національну справу в загальноєвропейській 
соціалістичній думці”1. Крім того, деякі з цих праць УПСР видавала для 
українських соціалістичних кіл, для використання в боротьбі проти 
централізаторських тенденцій і особливо російської соціал-демократії. 

Були перевидані також праці М. Драгоманова “Чудацькі думки про 
українську національну справу” та “Листи на Наддніпрянську Україну”, 
мотивуючи це тим, що “написані і видані більш як 20 років, вони стали 
бібліографічною рідкістю, однак не застаріли”2. 

Автор брошури “Соціалізм і національне питання” Х. Житловський 
окреслив два підходи у вирішенні національного питання. Відповідно до 
першого “найкраще рішення національного питання з погляду інтересів 
бюрократії було би те, яке б давало гарантію, що в ближчій або дальшій 
будучності прийде до цілковитого злиття всіх різних народностей з 
пануючою нацією і внаслідок того зникли би всі внутрішні суперечності, в 
які попадає бюрократія в подібних країнах”3. 

Цілком протилежний зміст вкладали партії того часу, які поставили собі 
за мету “довести широкі народні маси до вселюдської культури, до 
самостійного рішення всіх питань, що виникають в їх розвитку”4. Тому 
такий підхід визнавав право кожного народу, яким би нечисленним він не 
був, на самостійне політичне й культурне життя.   

У праці “Національне питання в Росії і війна” М. Михайленко розглянув 
три основні типи ставлення до національного питання: 1) тип поневолення;  
2) тип рівноправності одиниць; 3) тип рівноправності нації. Відповідно до 
цієї типологізації для України характерний перший тип, адже “.... не вільно 
писати й друкувати українською мовою (до 1905 р.), або тільки з великим 
обмеженням (після 1905 р.), не вільно діставати освіту українською мовою, 
не вільно закладати українські товариства (розпорядження П. Столипіна), не 
вільно вживати в публічних відчитах, промовах і т.д. українську мову”5. 

До переважної більшості праць, які видала друкарня УПСР, М. Залізняк 
писав вступні статті, в яких обґрунтовував необхідність видання цього 
твору, визначав його актуальність, давав анотацію самого твору. За нашими 
підрахунками, 73 % видань друкарні УПСР у роки Першої світової війни 
присвячено національному питанню. 

Найбільшим пропагандистом національного питання був голова 
Закордонного комітету УПСР і голова Спілки Визволення України 
М. Залізняк. Він досить багато працював над теоретичними розробками 
національного питання. Ще впродовж 1911–1913 рр. у “Літературно-
науковому віснику” було опубліковано підбірку праць з національного 

                                           
1 Житловський Х. Соціалізм і національне питання. – К.: Наклад і друк партійної друкарні 

УПСР, 1915. – С. 3. 
2 Там само. – С. 6. 
3 Там само. 
4 Михайленко М. Національне питання в Росії і війна. – К.: Виданнє Головної Ради Партії 
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5 Там само. – С.5. 
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питання. Серед них: “З новішої літератури про національне питання”, 
“Національне питання в Австро-Угорщині”, “Національне питання в працях 
останнього інтернаціонального соціольогічного конгресу”. У 1918 р. усі ці 
праці увійшли до збірки “Нариси про національне питання”. Актуальність 
національного питання М. Залізняк пояснював так: “Незнайомість з 
національним питанням вже дуже багато пошкодила нам всім в нашій 
політиці. Українські партії української революції виказали величезну 
наївність щодо розуміння і трактування національних справ. Тут наробили 
вони багато помилок, за що вже тепер доводиться дуже дорого платити. 
Особливо шкідливим було ідеалістичне трактування ріжних націй в межах 
України, і тут лише тверда наука життя поможе нам колись направити 
зроблені похибки. Шкода лише, що наука ця коштувала й коштуватиме 
занадто дорого”1. 

Сучасний дослідник І. Михальський, оцінюючи праці М. Залізняка, пише: 
“ці праці дозволяють виявити пріоритети українських есерів, яких вони 
дотримувалися при висвітленні даних питань, адже їхні наукові інтереси не 
обмежувалися тільки Україною, а спрямовувалися в цілому на європейські 
держави. Порівнюючи власний досвід, політики робили певні висновки, 
враховували світову практику”2. 

У  1912 р. особливою увагою серед студентської молоді користувалися 
дві брошури – Д. Донцова “Модерне москвофільство” і В. Пригари “Від 
романтики до реалізму”. Відбувалися їх обговорення та проводилися жваві 
дискусії. У брошурах ставилися перед молоддю кардинальні завдання 
майбутнього. У Д. Донцова зроблена була спроба зактуалізувати гасло 
західноєвропейської орієнтації української культурної творчості і всього 
культурного життя. В. Пригара ставить “теж надзвичайно важливі питання 
про перехід від романтичних мрій минулих українофільських поколінь, від 
культурництва старого покоління до реальної конструктивної праці на всіх 
ділянках народного життя”. 

Вагомою у  цьому  контексті є проблема національної ідентичності. 
Інтерес до цієї теми пов’язаний з фундаментальними соціальними і 
політичними трансформаціями. Класик цієї концепції Ентоні Д. Сміт 
пов’язує її насамперед з питаннями етнічної  ідентичності та етнічних 
спільнот. Він зосереджує свою увагу на чотирьох головних питаннях: 
1) характерні риси національної ідентифікації; 2) роль різних етнічних основ 
у формуванні сучасних націй і способи виникнення тих націй на початку 
новітньої доби в Європі; 3) природа різних видів націоналістичних ідеологій 
і символізмів та їх вплив на формування територіальної та етнічної 
політичних ідентичностей; 4) політичні наслідки різних видів національної 
ідентичності, їх потенційний вплив на виникнення етнічних конфліктів, 
можливі шанси заміни ідентичностей та ідеологій, що призводять до 

                                           
1 Залізняк М. Українці, Росія і війна (Замітки і матеріали). – Б.м., 1915. – С. 3. 
2 Михальський І.С. Джерела з історії українських політичних партій кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. – Луганськ: Альма-Матер, 2003. – 344 с. 
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місцевої нестабільності1. Всі ці питання блискуче розкриті у його книзі 
“Національна ідентичність”. 

Проте варто зауважити, що спроби окреслити поняття “ідентичності” 
робилися й раніше, однак не використовували дану категорію. 
Незаперечною є думка про те, що з категорією “ідентичності” тісно 
співвідноситься поняття “національна свідомість”, яка визначає спосіб 
самоідентифікації нації та її орієнтації у геополітичному просторі, ступінь 
національної консолідації і інтеграції. Досить тісно з категорією 
“ідентичність” пов’язана і дефініція “ментальність”, яка відтворює сутність 
колективної свідомості, “невідкоригованої” зусиллям мислителів2. 

Саме через національну свідомість і менталітет здійснив спробу пояснити 
“національну ідентичність” український есер Н. Григоріїв. Він відзначав, що 
існує ряд суспільних утворень, до яких люди вливаються: 1) цілком 
незалежно від їх волі (раса, вік); 2) в малій залежності від їх волі (професія, 
маєтково-правовий стан). Виходячи з цього, Н. Григоріїв стверджував, що 
В. Старосольський помилявся, коли писав, що “існування гурту, суспільства 
є наслідком волі його членів”, помилково відносив процес створення нації 
лише до волі людей, не враховуючи об'єктивних обставин її формування, не 
визнаючи того, що діти певних батьків виросли цілком окремо від них і, не 
знаючи їх, дуже часто залишаються все-таки схожими на них не тільки 
органічно (зріст, постава, риси обличчя, рухи, вдача взагалі), а й 
психологічно, тому що людська психіка значною мірою залежить від їхнього 
організму. У зв'язку з цим вчений доходить висновку, що хоч діти не знають 
своїх батьків, а батьки дітей, між ними фактично все-таки існує спільність, 
яка їх так чи інакше об'єднує в одну групу схожих людей. Це й є 
ідентичність. 

Крім того, підкреслював Н. Григоріїв, існує спорідненість не тільки по 
крові, а й за побутом. Селянин легко впізнає свого односельчанина на 
великому ярмарку у чужому містечку, навіть не будучи з ним знайомим (по 
манері розмовляти, по одягу, ході). Ця подібність теж пов'язує людей. А 
М. Шаповал наголошував, що “....за українством залишалося тільки кровно-
особиста, ніби племінна привязаність до фольклорної культури, вишивок, 
борщу і галушок, а політична льояльність належить такому чи іншому 
російському імперіяльному центрові” 3. 

Ще однією спільною рисою виступає мова. Вчений зазначав, що 
“етнографічна різниця між людством занадто виразно написана. Йдучи по 
вулиці, навіть в Празі, серед маси народу, вдягнених на один європейський 
кшталт, ми відрізняємо не відомих нам до того українців не тільки від чехів 
та росіян, відрізняємо часто по ледве помітних антропологічних і 
культурних особливостях, які властиві нашій нації”. І далі Н. Григоріїв 
наголошував: “Певна подібність між членами однієї нації існувала й існує 
незалежно від людської волі й свій вплив на об'єднання нації  робила й  

                                           
1 Див.: Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – С. 7. 
2 Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. – К.: ТОВ “Бланк-Пресс”, 2002. – С. 22.  
3 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928. – С. 22-23. 
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робить”1. Йдеться про етнічну ідентичність, в основі якої лежить спільність 
походження, мови, традицій, своєрідний “голос крові”. Все це й є  
“культура” того чи іншого народу, того чи іншого етносу. У цьому контексті 
поняття культури торкається усього, не лише знання, а й вартостей, віри й 
міфології, до яких причетний етнос чи спільнота. 

Інший український есер, начебто продовжуючи думку свого колеги, дещо 
пізніше зазначав: “Коли ми, українці, уявимо собі потребу створення 
національної культури й заходимось творити її, то це на практиці означає, 
що ми у инших народів безплатно візьмемо всі науки, всі винаходи, техніку, 
звичаї, форму будівель, навіть форму їхньої одежі і все те пересадимо на 
український ґрунт. Коли на Україні сяє електрика і гудуть залізниці, 
плавають пароплави, стоїть дротовий і бездротовий телєґраф, телефон, 
рухається велике життя в кінотеатрі й богато иншого – то, скажіть щиро, це 
все самі українці вигадали й зробили? Ні. Це все робив хтось инший. 
Працювали десь тяжко чужі незнані нам люде, відкривали якесь “наукове 
чудо”, а всі инші народи потім перехоплювали й поліпшували своє життя. За 
українським народом культурна історія не числить ні одного винаходу, 
одкриття (темний невільник і не може нічого творити!); ми не дивімось на 
причини, а зазначаймо лише цей об’єктивний факт: щоб збудувати нам свою 
культуру, нам треба перебрати її у інших. Бачите, який парадокс: щоб 
створити українську культуру, треба взяти її у чужих народів. Взяти зміст, 
цебто головне, і вилити його в українську форму – перевести на мову нашу. 

Само наше культурне відродження можна мислити, як бачите, лише як 
процес міжнародньої культурної позики... без віддачі. І коли якийсь тупий 
український «націоналіст» базікає, що він «ненавидить» якусь культуру 
(розумієте, культуру!), то це є найбільший ворог відродження української 
нації, бо ненавидіти культуру значить відмовлятись від неї, стояти за 
некультурність. А некультурність – це смерть для України. З культурного 
боку ми можемо бути лише інтернаціоналістами, бо від цього залежить 
урятування нашого народу. Ми це мусимо робити во імя любови до нашого  
народу  та   його   визволення”2. 

Розуміння цілісності національної проблеми і завдань національної 
революції відбувалося в процесі розгортання самої революції та здебільшого 
під тиском умов, що створювалися нею. Голова Центральної ради 
М. Грушевський, великий прихильник, а згодом член УПСР, у своїх 
теоретичних працях обґрунтував концепцію Української держави й 
української революції. Ще на початку ХХ ст. він сформулював доктрину 
національно-територіальної автономії. Водночас він стверджував, що 
міцними і тривалими можуть бути відносини націй, засновані лише на 
взаємній вигоді, на узгодженні своїх перспективних планів розвитку, за яких 
свобода, суверенітет і самобутність одного народу не зачіпають іншого. 

                                           
1 ЦДАВО України, 3562, оп. 1, спр. 10, арк. 163. 
2 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928. – С. 46-47. 
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У процесі діяльності УПСР створила власну концепцію української 
революції. Українська революція, по суті своїй, по причинах подібна до 
революції російської, однак має, з позиції УПСР, дві відмінні риси. 

Першою відмінною рисою було те, що українська революція проходила 
під прапором національної революції. В основу творчого революційного 
процесу було покладено національне відродження тридцятимільйонного 
народу, пригнобленого самодержавним ладом, який вирішував проблеми 
українського народу на основі принципу: “не було, нема і не буде”. Коли 
революція змела царат і висунула свої гасла, серед яких було повне 
самовизначення народів, вона тим самим показала, що мусить бути усунено 
найбільше зло старого режиму – національна неволя. Не в інтересах 
демократії був поділ на народи пануючі і пригноблені. Після падіння 
самодержавства в творчому революційному процесі пригноблені нації, серед 
яких найбільша – українська, на перше місце висунули проблему 
національного відродження. 

Революція, на своєму початку загальноросійська, згодом поділяється на 
революції окремих народів колишньої Російської імперії. Революційна 
демократія кожного народу починає направляти й творити революцію, 
виходячи з інтересів трудових мас власного народу, для якого національне 
відродження стає основним гаслом. Подальший революційний процес 
створює ситуацію, при якій лише найповніше розв'язання національного 
питання: повна самостійність і суверенність даного народу може 
забезпечити досягнення поставленої мети. Будь-які посягання на права 
поневоленої в минулому нації сприймалися як контрреволюційні заходи, 
намагання повернути назад колесо історії.  

Другою особливістю стала порівняно слабша, ніж у Росії, класова 
диференціація та боротьба суспільних класів серед української спільноти. 
Буржуазія в Україні вороже ставилася до національних ідей, чим поставила 
себе осторонь від української революції. Національне відродження й 
відсутність гострих класових суперечностей сприяли розвитку української 
революції.  

Майже через рік, у 1918 р., у газеті “Рух” (соціал-революційний орган), 
який виходив у Харкові, була опублікована стаття Хоментовського “Будуємо 
свою державу (Листи до селян)”, де досить слушно, як на нашу думку, 
визначалася не врахована “спадщина” царського режиму: “Кайдани царату 
були не останнім тягарем, звільнившись від якого Україна могла здихнути 
вільно та безпечно взятись за будування нового життя”1. Наголошувалося, 
що перш ніж приступати до роботи, необхідно ліквідувати “спадщину”: 
1) залежність України від Росії і “виникаюча з цієї залежності необхідність 
для нас в тій політиці, яку проводить всеросійський уряд”; 2) “панування на 
Україні російських соціалістичних партій, які в національному питанні 
далеко стояли від народу українського, та боротьба цих партій проти 
справедливих домагань українських соціалістичних партій, які завжди були 
дійсними захисниками народу”; 3) відсутність народної освіти та своїх 

                                           
1 Рух. – 1918. – 27 квітня.  
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освічених людей, “завдяки відсутності для дітей якої будь можливості 
вчитись на своїй рідній мові”1. Однак практичного втілення задекларовані 
позиції не набули. 

Слушною видається статистика: “Людей українських було чимало: в 
цілому населення Києва (468 тис. осіб) українців було аж 16%, цеб-то 70 
тисяч, але чи вони знали, що вони українці? Вони просто вважали себе за 
“малоросів”, а свідомих між ними було хіба яких кілька тисяч. Половина-ж 
Києва вважала себе за руських (234 тисячі), хоч між ними було більшість 
українського походження. Аж тепер, через 10 років революції, у Києві 
значиться 45,3% українців – значить з 16,4% у р. 1917 українці зросли в кінці 
1926 р. до 45,37”2. 

Намагання поставити українське питання на порядок денний і спроба 
його реалізації розпочинається з перших днів революції. Зокрема, зазначимо, 
що в Полтаві було створено міський комітет об’єднаних громадських 
організацій, одним з його членів став і лідер УПСР  М. Ковалевський. 
Згодом від комітету його було затверджено на посаду губернського комісара 
безпеки. У компетенції цього органу був контроль за жандармським 
управлінням і ліквідація органів старої влади у Полтаві. На урочистому 
мітингу з нагоди перемоги революції від українських організацій виступив 
М. Ковалевський. Він зупинився на моральних підставах нового вільного 
ладу і, зокрема, відзначив, що “мораль свободи є добром всіх народів бувшої 
Російської імперії і що український народ приніс великі жертви в боротьбі за 
новий вільний лад”3. І тому лідер есерів був переконаний, що “український 
нарід буде сам творити своє життя і сам буде рішати про свою долю” і 
декларував, що “кожний народ повинен бути вільним на своїй 
етнографічній, а не історичній території”4. Промова викликала схвалення і 
підтримку, адже це був перший прилюдний український виступ у Полтаві 
під час революційних подій. 

“Працюючи на Полтавщині, ми чекали на вказівки з Києва, – писав 
М. Ковалевський, – де повстав український політичний центр. Але 
організація цього центру в Києві відбувалася дуже повільно. Деяке 
пожвавлення приніс поворот із заслання Михайла Грушевського”. Варта 
уваги характеристика М. Ковалевського Центральної ради: “З представників 
українських громадських і політичних організацій повстала Українська 
Центральна рада як орган, репрезентуючий політичну опінію України. Це 
не був, однак, ще політичний центр в точному змислі слова, центр, який би 
взяв провід політичної боротьби українського народу в свої руки. Це була 
скоріше організаційна комісія, яка підготовляла створення такого проводу. 
Український Національний Конгрес скликаний був на квітень місяць, і цей 
конгрес мав створити політичну екзекутиву, що взяла б у свої руки головну 
керму українським національним рухом”. 

                                           
1 Там само.  
2 Там само. – С. 74. 
3 Там само. – С. 243. 
4 Там само. 
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Напередодні Українського Національного Конгресу М. Ковалевський 
приїхав до Києва і зайнявся підготовкою Установчого з'їзду партії. На 
Установчому з’їзді УПСР (4–5 квітня 1917 р.) серед ключових було 
національне питання. У процесі його обговорення виникли палкі дебати між 
прихильниками автономістсько-федералістичних і самостійницьких 
тенденцій. Суперечки велися з приводу визначення поняття федералізму: як 
самостійність чи автономія. У результаті було ухвалено хоча й не 
самостійницьку, однак досить радикальну постанову: “В час, коли 
відбувається велика творча робота серед вільних народів Росії, установчий 
з’їзд української партії соціалістів-революціонерів визнає найбільшою 
потребою українського народу негайне проведення в життя широкої 
національно-територіальної автономії України з забезпеченням прав 
національних меншостей, і негайне скликання Української Установчої Ради 
для вироблення основ і форм автономії і для підготовки виборів до 
загальноросійських Установчих зборів від народу українського та інших 
народів Росії. Разом з тим, з'їзд визнає, що найкращою формою устрою 
російської держави є федеративна демократична республіка, встановлення 
якої українська партія соціалістів-революціонерів буде домагатися на 
загальноросійських Установчих зборах”1.   

Окремою резолюцією з’їзд УПСР підкреслював, що “на всякі перешкоди 
скликати Українську Установчу Раду з боку російського уряду, на всякі 
спроби зробити натиск за допомогою сили, партія есерів буде сприймати як 
продовження імперіалістичної політики і гніту”2. У резолюції звучала також 
вимога до Тимчасового уряду про офіційне, документальне визначення його 
ставлення до автономії України. Важливим аспектом національного питання, 
зазначеним у резолюції з’їзду, було домагання партії “зосередження 
українських солдатів в окремих полках”.  

У порядок денний Установчого з’їзду УПСР було включено і питання 
про ставлення партії до війни. З доповіддю виступив В. Ігнатович. Він 
розглянув широкий спектр проблем, пов’язаних з війною. Зокрема, він 
наголосив, що поразка Росії небажана – може зашкодити здобуткам 
революції. А тому війна мусить тривати доти, поки ворожі держави не 
відмовляться від анексій і контрибуцій і не визнають право всіх 
недержавних народів на самовизначення. У доповіді було порушено питання 
надзвичайної ваги – доля закордонної України. В. Ігнатович висловив 
побажання, щоб після війни всі українські землі об’єдналися3. Однак таке 
рішення, зазначав доповідач, можуть прийняти лише австрійські українці. У 
зв’язку з цим партія мала боротися за участь в мирній конференції і право 
австрійських українців самостійно вирішити, до кого вони хочуть 
приєднатися. Й. Маєвський запропонував нове гасло партії у національній 
справі – конфедерацію незалежних республік. Він наголошував, що Україна 

                                           
1 Боротьба. – 1917. – 18 квітня. 
2 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917–1920 рр. – Відень, 

1921. – Т. 1. – С. 36. 
3 Боротьба. – 1917. – 18 квітня. 
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повинна бути “вільним членом такої конфедерації і складати федерацію 
окремих українських земель”1. 

Секретар УПСР Ю. Охримович, палкий прихильник федерації, у своєму 
виступі підкреслив, що федерація є вищою формою сполуки незалежності 
націй і єдності людства. Проте шляхи її досягнення можуть бути різні. 
Найбільш характерними є два: через визнання автономії України 
Всеросійськими Установчими зборами і через визнання права націй на 
самовизначення міжнародною конференцією чи Конгресом. У разі визнання 
партією першого шляху, їй необхідно буде визнати роль Всеросійських 
Установчих зборів у розв’язанні українського питання. А в другому випадку 
партія могла відмовитися від загальноросійських зборів і покладатися на 
міжнародну конференцію2. Представник Київської організації О. Головко 
висловився за перший шлях здійснення федерації, мотивуючи це насамперед 
тісними економічними зв’язками з Росією.  

Логічним продовженням розгляду національного питання став 
Національний конгрес, у якому брали участь українські есери. Тематика 
загальноінформаційних рефератів свідчила про широкий спектр розгляду 
національного питання. Найяскравіше воно було висвітлено в доповідях: 
“Державне право і федеративні змагання на Україні”; “Федералізм. 
Домагання демократичної федеративної Російської Республіки”; “Автономія 
широка і обмежена; національно-територіальна і національна. Домагання 
широкої національно-територіальної автономії”; “Права національних 
меншостей та їх забезпечення”3. Обговорено було і практичні сторони 
втілення автономії та вирішення національного питання. Свідченням цього є 
реферати Національного конгресу: “Основні підстави організації української 
автономії”, “Спосіб і порядок фактичного творення автономії”, “Українська 
автономія і Всеросійські Установчі збори”, “Заступництво інтересів 
національних меншостей”4. В обговоренні зазначених рефератів брали 
участь українські есери.  

Доповіді конгресу обговорювалися не лише на засіданнях, а й на 
шпальтах періодичних видань. Зокрема, член УПСР Й. Маєвський у 
критичній статті “Про автономію і федерацію”, надрукованій у першому 
номері “Боротьби”, проаналізував доповіді Д. Дорошенка “Державне право і 
федеративне змагання на Україні” і О. Шульгина “Федерація та демагогія 
демократичної російської республіки”. Проаналізувавши доповіді, 
Й. Маєвський зауважив, що “доповідачі старалися очевидно звузити межі 
автономії, якої ми домагаємося; можна було зробити враження, що вони 
більш усього намагаються зробити  автономію прийнятною і довести, що в 
ній немає нічого “небезпечного для держави”5. Автор статті, на противагу 
доповідачам, був переконаний, що “воля України, навіть безмежна, не тільки 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Українська Центральна Рада. Документи й матеріали. У двох томах. – К.: Наукова думка, 

1996. – Т. 1. – С. 50.  
4 Там само. – С. 51. 
5 Боротьба. – 1917. – 18 квітня. 
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не ослабить російської держави, але й, навпаки, стане джерелом такої 
безмежної могутності і такої приманчивої сили для всіх слов’янських 
народів, якої ми не можемо собі зараз уявити і яка одкриє перед нами нові 
променисті обрії великого майбутнього”1. 

З часом позиція українських есерів щодо національного питання 
порівняно з Установчим з′їздом УПСР радикалізується. Причиною 
радикалізації поглядів членів УПСР на національне питання було 
зневажливе ставлення Тимчасового уряду до національних вимог 
Центральної ради. На червневій конференції УПСР (3–6 червня 1917 р.) 
М. Шраг наголосив на ворожості російських соціалістів “до визвольних 
змагань українського народу”2 і запропонував розірвати стосунки з 
Тимчасовим урядом та самостійно приступити до “фактичного переведення 
в життя автономії”3. На підставі цього конференція постановила, що партія 
“вважає в найближчому майбутньому необхідною перебудову сучасних 
імперіалістичних сепарованих держав на федерацію вільних демократичних 
республік, утворених по національно-територіальному принципу”4.  

Водночас під час червневої конференції УПСР виявилася полярність 
поглядів на національне питання. Закономірним стало з’ясування 
суперечностей між представниками Лівобережжя та всіма іншими 
учасниками конференції. У першому виступі лідер “лівобережців” 
категорично заявив, що “домаганнє українського національного фронту та 
українізації армії і фльоти ідуть яскраво всупереч ідеольогії партії. Через те 
зовсім не дивно, що російська демократія ставиться до нас вороже, бо йдемо 
разом з українською буржуазією. Інтереси трудових народів ніколи не 
суперечать з собою, для того ми повинні строго додержувати солідарності з 
російською демократією і відмежовуватися від української буржуазії”5. Далі 
промовець констатував, що “партія відносно національного питання 
поділилася на дві течії. Меншість (лівобережці) вважає своїм максимальним 
домаганням національно-територіальну автономію, більшість – же партії 
піддалась гіпнозові ідеї державності і настроєна, як самостійники”6. 

У відповідь лідер більшості М. Ковалевський зауважив, що “ні 
український земельний фонд, ні українізацію війська не можна вважати 
справами української буржуазії”7. Він наголосив, що “інтереси навіть 
трудових народів часто суперечать собі. Вони не будуть суперечити в 
соціалістичному ладі, але в буржуазному ладі ми є свідками економічної 
боротьби націй. 

                                           
1 Там само. 
2 Боротьба. – 1917. – 20 червня. 
3 Там само. 
4 Постанови Загально-Української конференції У.П.С.Р. у Києві (3-6/VІ. 1917) та Краєвої 

Лівобережної конференції У.П.С.Р. у Полтаві 30/V – 2/VІ.1917). – К.: Накладом ЦК УПСР, 1917. 
– С. 6. 

5 Ковалевський М. Од романтики до реалізму // Літературно-Науковий вісник. – Львів, 1919. 
– Річник ХХ. – Т. LХХІІІ. – Кн. 1. – С. 217. 

6 Боротьба. – 1917. – 20 червня. 
7 Ковалевський М. Од романтики до реалізму // Літературно-Науковий вісник. – Львів, 1919. 

– Річник ХХ. – Т. LХХІІІ. – Кн. 1. – С. 218. 
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Всім має бути ясно, що в економічній залежності України від Росії 
заінтересована не тільки російська буржуазія, а й демократія. На се є кращим 
доказом селянський з'їзд, де селяни-великороси виступили проти автономії 
тому, що на Україні є вуголь, залізо, цукор і чорнозьом, а українські селяне 
якраз через те хотіли автономії. Ми федералісти і для того мусимо боротись 
за повне економічне визволення українського народу з-під економічного 
гніту чужинців. Борючись за се, ми йдемо разом з українською буржуазією. 
Одначе се не значить, що ми йдемо за нею. В нас буржуазія ще дуже квола і 
вона йде за демократією, а не навпаки”1. 

Лівобережці висловилися проти “національної єдності”, якщо до цієї 
єдності має відношення буржуазія. Партійна більшість не поділяла такої 
позиції і в сфері національно-політичної боротьби виступала за коаліцію з 
буржуазними елементами, вважаючи, що в ситуації, що склалася, 
загальноросійській ідеї, навколо якої об'єдналися різні російські елементи, 
варто протиставити “українське національне єднання”. Таким чином, 
відмінність у поглядах на питання національно-державного будівництва 
різко відокремила “лівобережців” від партійної більшості. 

На ІІ з’їзді УПСР (15–19 липня 1917 р.) делегати у розгляді 
національного питання еволюціонували порівняно з положеннями червневої 
конференції. Слід зазначити, що в цей період у рядах партії відчувається ще 
більше “полівіння”. Пролунало незадоволення політикою Центральної ради, 
яку ліві звинуватили у “національному максималізмі” щодо створення 
української державності і в “мінімалізмі” у соціальних справах. На думку 
лівих, у тих складних умовах, в яких розвивається процес побудови 
української державності, її соціальну базу можна зміцнити лише шляхом 
реформ. Посилення позицій представників цього напряму в партії 
підтверджені характером програми, до якої увійшло ряд положень, які вони 
відстоювали. З′явилася одна з головних тез лівих у національній політиці: 
цілковите розв′язання національного питання можливе лише у 
соціалістичному суспільстві, у якому буде знищено і соціальний гніт2.  

Програма-мінімум підкреслювала: “Стоячи на ґрунті революційного 
соціалізму і приєднуючись до міжнародної класової боротьби трудових мас 
усіх націй, УПСР вважає, що до загальнолюдських ідеалів ведуть 
національні шляхи і свідомо стоять в обороні цінностей усіх народів”3. 
Зважаючи на те, що національний гніт затемнює класову свідомість і дає 
буржуазії нагоду використовувати національне невдоволення гноблених 
націй для своїх класових інтересів і імперіалістичної політики, УПСР 
визнавала необхідним вже у межах буржуазного ладу боротися за такі 
міжнародні відносини, які б можливо найбільше сприяли розвоєві класової 
свідомості трудящих мас і їх міжнародній солідарності та відповідали 
соціалістичним принципам рівності усіх націй перед Інтернаціоналом та 
праву кожної нації на самовизначення, тобто на найширшу політичну волю, 

                                           
1 Боротьба. – 1917. – 20 червня. 
2 Див.: Програма і статут Української партії соціалістів-революціонерів. – К.: УПСР, 1917. – 

С. 6. 
3 Там само. 
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якою є повна суверенність націй1. П′ятий пункт розділу програми 
“Національна справа” проголошував, що “партія буде боротися за те, щоб 
Україна приступила до федерації з іншими народами як демократична 
республіка в своїх етнографічних межах незалежно від сучасної державної 
приналежності українських земель”2.   

Українські есери вбачали можливість найкращого розв’язання 
національного питання тільки при соціалістичному ладі, а поки що 
необхідно боротися за національно-персональну (екстериторіальну) 
автономію. Необхідною перехідною стадією від сучасного безправного 
стану націй до екстериторіальної автономії партія вважала в найближчому 
майбутньому перебудову тогочасних імперіалістичних, сепарованих держав 
на федерацію демократичних республік, утворених за національно-
територіальним принципом з міжнародним забезпеченням прав 
національних меншин на основі екстериторіальності. Обсяг суверенності і 
форма федеративного об'єднання мають бути встановлені лише шляхом 
добровільної угоди між суверенними націями, які складають федерацію, 
згідно з інтересами працюючих мас кожної нації. 

УПСР вважала необхідним вимагати перебудови Російської держави на 
федерацію рівноправних національно-територіальних республік із 
забезпеченням прав національних меншин. Україну УПСР бачила у складі 
федерації як демократичну республіку в своїх етнографічних межах, 
незалежно від державної належності українських земель. Прийняття 
постулату Української республіки свідчило, наскільки УПСР була 
настроєна радикальніше УСДРП, яка тезу про “будування Української 
Демократичної Республіки”3 затвердила лише у жовтні 1917 р. на ІV з′їзді 
УСДРП. На радикальність УПСР вказував і П. Христюк: “...формули 
переходу фракції соціалістів-революціонерів були майже завше лівішими 
внесених соціял-демократами”4. Проте не завжди радикалізм українських 
есерів у національному питанні проявлявся повною мірою у практичній 
діяльності. 

Декларація Генерального Секретаріату України від 29 вересня 1917 р. 
частково висловлювала позицію українських есерів у національному 
питанні. У ній підкреслювалося, що “для найсправедливішого виявлення 
волі демократії України повинні бути скликані всенародні Українські 
Установчі збори, і для того Генеральний Секретаріат приступить до 
складання відповідного законопроекту”5. Вирішення національного питання 
шляхом автономії України було основною вимогою виборчої платформи 
українських есерів.  

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 ІV Конгрес УСДРП. – Б.м., 1917. – С. 14.  
4 Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917–1920 рр. – Відень, 

1922. – Т. 2. – С. 119. 
5 Українська Центральна Рада. Документи й матеріали. У двох томах. – К.: Наукова думка, 

1996. – Т. 1. – С. 323. 
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6 жовтня 1917 р. українські есери в газеті “Боротьба” запропонували своє 
бачення завдань української революції. Для врятування української 
революції, а тим самим і для зміцнення загальнореволюційного фронту, на їх 
думку, потрібна була проста національна політика, яка повинна йти в 
напрямі до повної самостійності українського народу. Імперіалізму 
російської буржуазії, а також значній більшості великоруської демократії 
українська революційна демократія повинна чинити сильний опір, а силі, яка 
користувалася всім державним апаратом в своїй імперіалістичній політиці 
відносно поневолених народів, має бути протиставлена друга сила з 
державним апаратом, який опирався б на революційні українські маси. Есери 
вважали, що українська демократична республіка, як реальна сила, врятує 
українську революцію, дасть можливість повніше виявити волю 
українського селянства і пролетаріату, а також значною мірою вплине на хід 
загальноросійської революції, бо великоруський імперіалізм “в корні своїм 
буде підтятий”. 

Програмові документи УПСР, резолюції фракції УПСР у Центральній 
раді, відозви та інші документи свідчать, що вирішення національного 
питання вбачалося у формі національно-територіальної автономії України у 
складі федеративної Росії. “На початку вимоги національно думаючих кіл 
українського суспільства, – зазначає К. Кононенко, – не йшли далі автономії, 
що мала б забезпечити в першу чергу національну свідомість людності”1. 
Інакше бути й не могло. Причиною тому були як 250-літня неволя з усіма її 
наслідками, війна й умови, створені нею, а також погляди, які поділяли 
провідні кола українського політичного світу в справі перспектив 
національного відродження. “Питання не ставилося в площину протиріччя 
інтересів двох національних спільнот – російської і української, – 
розглядалося в аспекті лише політичної системи. Чинником гноблення 
вважався існуючий режим, після повалення якого має прийти 
демократичний лад, що своїм характером повинен забезпечити й національні 
інтереси. Тому на перше місце і в програмі національного визволення 
ставилася протирежимна боротьба. Думка про те, що національну волю 
доведеться виборювати у панівної нації – тоді ще не набула окреслення, а 
ідеологічно-програмова спорідненість українських політичних партій з 
російськими і братерство їх у спільній протирежимній боротьбі ще більше 
утруднювало зародження такої думки”2.  

П. Христюк високо оцінював діяльність УПСР у національному питанні: 
“Українська партія соціалістів-революціонерів зайняла з-поміж всіх 
українських партій найбільш радикальну позицію в національній справі, тим 
самим ставши в авангарді революційної боротьби українських мас за 
національне визволення”3.  

                                           
1 Кононенко К. Україна і Росія: соціально-економічні підстави української національної ідеї 

1917–1960. – Мюнхен, 1965. – С. 43.  
2 Там само.  
3 Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917–1920 рр. – Відень, 

1921. – Т. 1. – С. 36. 
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Підсумовуючи, варто зазначити, що УПСР з моменту появи перших 
есерівських гуртків і до утвердження програми партії влітку 1917 р. 
намагалася знайти шляхи розв’язання “українського питання”. Є підстави 
стверджувати, що позиція Української партії соціалістів-революціонерів у 
цьому питанні була значно радикальнішою порівняно з позиціями інших 
політичних партій. Розв'язання українського національного питання УПСР 
вбачала у запровадженні національно-територіальної автономії і 
проголошенні Української республіки. Радикалізм у теоретичних 
документах не завжди збігався з практичною реалізацією. Поступово у 
більшості членів партії укорінилася думка про те, що розв'язання 
національного питання можливе лише при соціалістичному устрої. 

 
 
 

Дацків І.Б. (Тернопіль) 
 

СТРУКТУРА І ДІЯЛЬНІСТЬ  
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ВІДОМСТВА  

ДИРЕКТОРІЇ УНР 
 

У статті йдеться про зовнішньополітичну діяльність Директорії УНР, 
а також про те, що, незважаючи на несприятливі умови внутрішнього і 
зовнішнього характеру, українська дипломатія спромоглася на продовження 
розбудови апарату міністерства закордонних справ за межами України, 
збільшити чисельність міждержавних контактів, заснувати досить 
широку мережу дипломатичних установ за кордоном, які сприяли її 
перетворенню в суб’єкт міжнародної політики. 

 
Українська дипломатія пройшла складний багатовіковий шлях, 

позначений вирішенням різних за своїм характером непростих проблем. 
Десятиліттями насаджувалися хибні історичні концепції, перекручувались 
факти і тому наш час вимагає переосмислення та дослідження багатьох 
революційних процесів 1917-1921 рр., зокрема  періоду Директорії УНР.  

Дана проблематика, її окремі аспекти знайшли певне відображення в 
зарубіжній українській, радянській, сучасній вітчизняній історіографії. 

Першими дослідниками історії національно-визвольних змагань були 
діячі української революції. Вже у 1920 р. виходить праця В. Винниченка 
„Відродження нації”1. Автор аналізує внутрішню та зовнішню політику 
Директорії. Цінний документальний матеріал, а також власні спостереження 
вміщено у праці П. Христюка2. Значний інтерес становить фактичний 
матеріал, викладений у книзі О. Доценка3. Чимало праць присвятив аналізу 

                                           
1 Винниченко В. Відродження нації: Історія української революції (марець 1917 р. – грудень 

1919 р.): В 3-х ч. – К.; Відень, 1920. – Ч. 1. – 348 с.; Ч. 2. – 328 с.; Ч. 3. – 535 с. 
2 Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Замітки і матеріали до історії 

української революції 1917-1920 рр. В 4-х томах. – Відень, 1922. – Т. IV. – 192 с. 
3 Доценко О. Літопис української революції. Матеріали і документи до історії української 

революції. – Львів, 1923. – Т. 2. – Кн. 4. – 362 с. 
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революційних подій М. Шаповал1. У них він тією чи іншою мірою 
торкається проблем, пов’язаних із зовнішньополітичною діяльністю 
Директорії УНР. 

На окрему увагу заслуговує праця колишнього прем’єр-міністра УНР 
І. Мазепи „Україна в огні й бурі революції”2. Вона базується на особистих 
спогадах і документах та матеріалах. 

За кордоном висвітлення зовнішньої політики УНР в добу Директорії 
мало здебільшого мемуарно-дослідницький характер, оскільки майже всі 
автори безпосередньо брали участь у революційних подіях в Україні. 
Найбільш значним дослідженням періоду діяльності Директорії є семитомна 
праця М. Стахіва3.  

Наукові дослідження радянських істориків, що торкаються проблеми 
зовнішньополітичної діяльності Директорії і формування дипломатичної 
служби УНР, позначені крайнім суб’єктивізмом, пов’язаним із 
ідеологічними постановами КПРС щодо оцінки періоду української 
державності 1917-1923 рр. У дослідженнях А.Лихолата4, Р.Симоненка5, 
М.Супруненка6 та ін., присвячених вивченню зовнішньополітичної 
діяльності Української радянської республіки, її міжнародних стосунків, 
повністю замовчується позитивний досвід багатогранної праці українських 
дипломатичних представництв Директорії або навпаки – оцінюється цілком 
негативно, як ворожий українському народові. 

З початку 90-х років ХХ ст. почався новий етап української історіографії, що 
характеризується критичним осмисленням історіографічної спадщини 
попереднього періоду, спробою відійти від звичних канонів та схем радянської 
історичної науки, більш об’єктивним висвітленням історичних подій в Україні7. 

Особливості зовнішньополітичної діяльності уряду УНР у період Директорії 
висвітлюються в статті В. Яблонського8. Деяких проблем дипломатії торкаються 
в своїх статтях автори збірника „Симон Петлюра та українська національна 
революція”9.  

                                           
1 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928. – 325 с.; 

Шаповал М. Занепад УНР. – Прага, 1928. – 42 с.; Шаповал М. Військо і революція. – Прага, 
Львів, 1923. – 24 с. 

2 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – Прага, 1942. – Т. 2. – 232 с. 
3 Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: В 7-ми ч. – Торонто, 1962-1965. 
4 Лихолат А.В. Разгром буржуазно-националистической Директории на Украине. – М.: 

Госполитиздат, 1949. – 216 с. 
5 Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні ІІ половини 1919 – 

березень 1921. – К., 1965. – 303 с. 
6 Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции 

на Украине. – М., 1966. – 455 с. 
7 Веденєєв Д., Гошуляк А. Дипломатична служба УНР доби Директорії // Пам’ять століть. – 

1998. – № 1; Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-
1920 рр.). – К.: Вид. центр „Просвіта”, 1999. – 507 с.; Кучик О.С. Союзницька інтервенція на 
Україні (1918-1919). – Львів: Львівський державний ун-т, 1999; Павлюк О., Сідак В. Дипломатія 
незалежних українських урядів (1917-1920) // Нариси з історії дипломатії України. – К.: 
Альтернативи, 2001.  

8 Яблонський В.М. Основні проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду УНР (червень-
грудень 1919 року) // Вісник Київського ун-ту. Серія: історія. – К., 1994. – С. 155-164. 

9 Симон Петлюра та українська національна революція: Збірник праць другого конкурсу 
петлюрознавців України. – К., 1995. – 368 с. 
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У 1996 р. надрукована узагальнююча праця „Історія України. Нове 
бачення”1. У розділі „Українська Народна Республіка під проводом 
Директорії” дано об’єктивний стислий аналіз подій даного періоду. 

Автор історіографічного нарису „Здобута і втрачена незалежність”2 
В.Капелюшний відзначає добу Директорії як найскладнішу, яка вимагає 
комплексного вивчення.  

Складне геополітичне становище УНР, напружена і несприятлива 
ситуація спонукали політичний провід шукати контакти й порозуміння з 
іншими державами з метою домогтися визнання і зберегти незалежність у 
жорсткому протистоянні з більшовицькою Росією та в умовах напружених 
відносин з Польщею і Добровольчою армією генерала Денікіна. Отже, 
одним із першочергових завдань Директорії УНР після приходу до влади 
стало формування зовнішньополітичного відомства. 

15 грудня 1918 р. першим міністром закордонних справ було призначено 
М.Левицького. Але вже 26 грудня міністерство очолив за сумісництвом 
призначений головою Ради Народних Міністрів В. Чеховський, що свідчило 
про важливість цього органу в структурі Директорії УНР. 

Загальне керівництво відомством здійснювали міністр і два його 
заступники, які мали 4 радники і 8 урядовців для особливих доручень. 
Дорадчим органом міністра була Рада міністерства, що включала його 
заступників, керівників підрозділів та 5 членів, призначених міністром. 
Загальновідомче діловодство вела Канцелярія міністра у складі 35 
співробітників, з них 20 дипкур’єрів. Безпосередньо міністрові і Раді 
міністерства підпорядковувався новостворений Історичний комітет у складі 
семи співробітників, на яких покладалося дослідження й відтворення історії 
зовнішньої політики і дипломатії України, пошуки документів з історії 
України в іноземних архівах, наукове обґрунтування зовнішньої політики 
УНР3.  

Впродовж існування Директорії УНР міністерство очолювали  представники 
політичних сил, які формували уряд. А оскільки за два роки уряди змінювалися 
чотири рази, відповідно відбувалася зміна міністрів закордонних справ, що 
негативно відбивалося на діяльності відомства. Отже, ними перебували: 
водночас голова уряду, діяч УСДРП В.Чехівський (грудень 1918 – лютий 1919); 
в уряді С.Остапенка – член УПСФ К.Мацієвич (лютий-квітень 1919); в уряді 
Б.Мартоса – галицький соціал-демократ В.Темницький (квітень – грудень 1919); 
в уряді І.Мазепи – член УСДРП А.Левицький (грудень 1919 – березень 1920) та 
член УПСФ А.Ніковський (березень – грудень 1920)4. 

                                           
1 Історія України. Нове бачення. У 2 т. / Під ред. В. А. Смолія. – К., 1996. – Т. 1. – 350 с.; 

Т. 2. – 494 с. 
2 Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис української 

державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 
2003. – 607 с. 

3 Вєдєнєєв Д., Будков Д. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної 
служби в 1917-1923 роках. – К., 2006. – C. 145-146;  Матвієнко В., Головченко В. Історія 
української дипломатії ХХ століття у постатях. – К., 2001. – С. 71-72. 

4 Вєдєнєєв Д., Будков Д. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної 
служби в 1917-1923 роках. – К., 2006. – С. 145. 
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У спадщину від Гетьманату міністерству дісталася широка мережа 
закордонних представництв, діяльністю яких керував, як і у попередньому 
відомстві, Департамент чужоземних зносин. Позитивним моментом було 
збереження попередньої, виправданої практикою, структурної організації та 
значної кількості дипломатів. Як писав у спогадах А.Марголін, залучений 
Чеховським до складу працівників відомства і прихильник союзу з 
Антантою: „Без втручання і впливу Європи, – наголошував він, – я не уявляв 
собі можливості  уникнути довготривалої внутрішньої громадянської 
війни… Щоб відбити навалу більшовиків з півночі, допомога з боку Антанти 
була необхідною”. Коли він прийшов у міністерство, то зустрів чимало 
знайомих колишніх його працівників. Серед них були: директор 
департаменту А.Яковлєв, його заступник М.Левицький, О.Ейхельман, 
К.Мацієвич, О.Шульгин та інші досвідчені дипломати1. 

Варто зауважити, що у зв’язку з безперервними бойовими діями, 
кількома евакуаціями уряду з Києва до Вінниці, потім – Проскурова, Рівного 
й Кам’янця-Подільського, діяльність міністерства проходила у надзвичайно 
складних умовах. Це негативно відбивалося на організації кадрового 
забезпечення, постійно бракувало працівників. А головне – порушувався 
зв'язок із закордонними дипломатичними представництвами, які нерідко 
діяли за своєю ініціативою і на свій розсуд. Й лише за рахунок вдалого 
підбору кадрів вони продовжували цілеспрямовану діяльність в обороні 
інтересів України на міжнародній арені. 

Незважаючи на труднощі, міністерство докладало всіх зусиль для 
посилення дипломатичної присутності своїх представництв у світі. 
Щоправда під кінець існування Директорії УНР був розроблений проект 
реорганізації Департаменту чужоземних зносин, згідно з яким 
дипломатичний відділ поділявся на 5 територіальних одиниць: Слов’янських 
народів; Центральних держав; Англосаксонських народів; Близькосхідних 
народів; Романських народів2.  

Аналізуючи процес розбудови закордонних дипломатичних 
представництв України в добу Директорії, слід відзначити, що їх статус 
базувався на принципах, впроваджених попередніми відомствами імперської 
Росії та України за часів Центральної ради і Гетьманату3. 

Одним з дипломатичних представництв, яке існувало з часів Центральної 
ради, було посольство в Берліні, де Ф.Штейнгеля в грудні 1918р. тимчасово 
замінив Є.Лукасевич, а 2 січня 1919 р. постановою Директорії УНР послом 
до Німеччини був призначний соратник С.Петлюри М.Порш, який працював 
у Раді міністерства закордонних справ. Його радником став П.Бендзя.  Серед 
збереженого апарату посольства важливу посаду голови Інформаційного 
відділу займав В.Левицький4. 

                                           
1 Марголин А. Украина и политика Антанты. – Берлин, 1934. – С. 374-376. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади і управління (далі – ЦДАВО України), 

ф. 3696 (Фонд міністерства закордонних справ УНР), оп. 1, спр. 166, арк. 19-20. 
3 Там само, оп. 2, спр. 22, арк. 67-68. 
4 Там само, ф. 1065 (Фонд Ради Народних Міністрів Директорії УНР), оп. 1, спр. 349, 

арк. 26. 
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Незважаючи на відносно невеликий штат (14 працівників), українське 
посольство в Берліні виконувало великий обсяг роботи. Саме з Берліна 
розповсюджувалися директивні вказівки Києва для значної мережі 
дипломатичних осередків. С.Петлюра ставив перед одним із своїх 
найближчих співпрацівників М.Поршем завдання щодо закупівлі за 
кордоном озброєння і військово-технічних матеріалів, посилювати 
інформаційну діяльність у Європі з метою пропаганди української справи і, 
найголовніше, направляти дипломатичну діяльність на доведення до урядів і 
народів  свідомості щодо необхідного визнання України та надання їй 
потужної допомоги у боротьбі з агресією більшовицької Москви. Крім того, 
посольство в Берліні ініціювало процес реєстрації українських громадян за 
кордоном. Отже, цілком справедливо міністр закордонних справ УНР 
А. Ніковський  відзначав: „Посольство Української Народної Республіки в 
Берліні стало одним з найкраще організованих, продуктивних і працездатних 
дипломатичних представництв за кордоном”1. 

М.Порш докладав чималих зусиль для розвитку українсько-німецьких 
стосунків і намагався перешкодити зближенню Німеччини з більшовиками. 
У зв’язку з тим, що влітку 1919 р. майже вся Україна була зайнята 
більшовиками, а Директорія утримувала невеликий район Кам’янця-
Подільського, М.Порш на широкій нараді глав українських дипломатичних 
представництв за кордоном 9 серпня запропонував оригінальний план 
створення за межами України Експозитури УНР. На жаль, ця ідея не була 
реалізована2.  

Важливим за своїм значенням було українське посольство у Відні, яке  
очолював В.Липинський. Воно було найчисленнішими і відігравало велике 
значення, особливо в популяризації української справи в Європі. 
Кваліфікований дипломат зарекомендував себе патріотом батьківщини. 
Пізніше його замінив відомий дипломат, учасник переговорів з Антантою в 
Яссах, згодом голова української делегації на Паризькій мирній конференції 
Г. Сидоренко, який займав цю посаду до 1922 р. 

У структурних підрозділах посольства у Відні працювали досвідчені  
співробітники: радники А.Жук і В.Полетика, завідувач консульським 
відділом М.Троцький, аташе В.Семенів, юрисконсульт І.Храпко, директор 
канцелярії В.Трохимович, завідувач пресовим відділом І.Токаржевський-
Карашевич (згодом посол у Туреччині), директор пресового бюро у Відні 
О.Кущак та ін.3     

Відень 1919 р. був місцем перебування ряду громадсько-політичних 
організацій та діячів і завдяки активній діяльності посольства УНР став 
головним центром координації міжнародної політики. Саме тому сюди двічі 
прибував міністр закордонних справ В.Темницький і скликав українських 
дипломатів з європейських країн на широкі наради у Відні (18-22 червня) та 
Карлсбаді (6-14 серпня), на яких обговорювалися питання з проблеми 
зовнішньої політики УНР. Досвідчені дипломати, обізнані із ситуацією в 

                                           
1 Там само, ф. 3696, оп. 2, спр. 349, арк. 26. 
2 Там само, спр. 391, арк. 12. 
3 Там само, спр. 20, арк. 22. 
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Європі, насамперед А.Жук, В.Липинський пропонували поширити 
зовнішньополітичну орієнтацію на Антанту, Центральні держави – 
Чехословаччину й Румунію, відмовитися від ідеї широкої соборності 
України й зберегти державу бодай на її частині. Проте вироблені рішення і 
рекомендації не були реалізовані внаслідок об’єктивних з огляду на 
військові обставини, а також і суб’єктивних причин, враховуючи 
уподобання політичних партій, насамперед соціалістичного крила 
Директорії УНР1. 

Наступним постійно діючим посольством України 1-го розряду з часів 
Центральної ради було представництво в Туреччині, яке з січня 1919 р. 
очолив О.Лотоцький, щоправда прибути до Константинополя йому з 
апаратом вдалося лише через три місяці. Він прийняв його від гетьманського 
посла М.Суковкіна в жалюгідному стані внаслідок тривалої відсутності 
фінансування. До того ж М. Суковкін був проросійськи настроєний, вороже 
сприйняв владу Директорії УНР і відповідно проводив роботу серед 
суспільства Туреччини. О.Лотоцькому та прибулим з ним українським 
дипломатам довелося потужно працювати в інтересах України. На щастя, 
апарат посольства був добре укомплектований фаховими співробітниками. 
До його складу входили: радники Л.Кобилянський, І.Токаржевський-
Карашевич, П.Чикаленко, В.Приходько, О.Коваленко, М.Ковальський. 
Військовий аташат представляли генерал О.Остафіїв та полковник 
В.Кедровський (згодом аташе у Латвії, Естонії та Фінляндії). Зважаючи на 
необхідність вирішення проблеми Української автокефальної церкви у 
Вселенського патріарха, до складу посольства увійшов працівник 
Міністерства культів В.Радзимовський. Посольство використовувало 
сприятливу ситуацію в Туреччині, піднесення національного руху, для 
розвитку міждержавних стосунків на базі протистояння з Білою Росією. 
Розроблялися плани економічного співробітництва, вживалися заходи для 
повернення в Україну військовополонених, а також кораблів 
Чорноморського флоту, які опинилися в Туреччині. О.Лотоцький активно 
листувався з міністерством, вносив слушні пропозиції, звертався до 
української делегації в Парижі з проханням домагатися від Антанти 
повернення флоту.  Посольство в Туреччині зайняло помітне місце в системі 
закордонних представництв та діяльності дипломатичної служби УНР в 
інтересах держави2.   

Корисною спадщиною від гетьманської дипломатії було посольство в 
Софії під керівництвом О.Шульгина, яке мало чимало позитивних 
напрацювань у розвитку дружніх українсько-болгарських відносин. 
Враховуючи досвід і широкі міжнародні зв’язки, О.Шульгин у січні 1919 р. 
був призначений членом надзвичайної дипломатичної місії УНР на 
Паризькій мирній конференції, виконуючим обов’язки посла став радник 
Ф. Шульга, якого у серпні замінив В.Драгомирецький. У штаті посольства 
працювали П.Сікора, Д.Шелудько, Ю.Налисник, М.Лаврик, І.Додул та ін. 

                                           
1 Там само, ф. 3696, оп. 1, спр. 70, арк. 32. 
2 Лотоцький О. В Царгороді. – Варшава, 1939. – C. 51-54. 
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Виконуючи основні завдання щодо розвитку дружніх відносин з Болгарією, 
посольство велику увагу приділяло проблемі українців – біженців та 
інтернованих, які намагалися знайти притулок в цій слов’янській країні. 
Частина з них виявляла бажання вступити в Армію УНР і посольство 
вживало заходів переправити їх через Румунію в Україну. М.Шаповал, який 
за завданням С.Петлюри проінспектував табори біженців у Болгарії, 
доповідав Головному отаманові, що навіть близько тисячі болгар бажали 
взяти участь у визвольній війні за Україну. Після ліквідації посольства 
наприкінці 1920 р. у Болгарії залишився В.Драгомирецький, який 
продовжував підтримувати зв’язки з місцевими діячами та урядом УНР в 
екзилі1. 

Міжнародна ситуація, в якій опинилася Директорія УНР, спонукала до 
радикального поширення закордонних дипломатичних представництв 
України, оскільки посольства в країнах блоку Центральних держав, що 
дісталися у спадщину від попередніх державних утворень, не відповідали 
потребам часу. Керівництво УНР і зовнішньополітичного відомства 
розгорнуло широкомасштабний процес відрядження за кордон тимчасових 
надзвичайних дипломатичних  і військово-дипломатичних місій, делегацій 
на міжнародні мирні конференції та переговори. Перед ними ставилися 
завдання зав’язувати стосунки з іншими державами, домагатися визнання 
УНР й засновувати базу для постійних дипломатичних представництв, вести 
активну інформативну діяльність з українських проблем.  

Найбільш потужною за складом і чисельністю була надзвичайна 
дипломатична делегація УНР на Паризькій мирній конференції 
(18.01.1919 р. – 21.01.1920 р.). У ній взяли участь 27 держав, але з 
новоутворених лише Польща і Чехословаччина. Керівним органом 
конференції була Рада десяти (згодом Рада чотирьох), але вирішальну роль 
відігравали країни-переможниці представлені главами урядів: Франції – 
Ж.Клемансо, Великобританії – Д. Ллойд Джордж і США – президент 
В.Вільсон. У складі їх делегацій були міністри закордонних справ, а також 
військові міністри, досвідчені експерти з проблем, які розглядалися: Ліга 
Націй, репарації, нові держави, територіальні проблеми, колонії. Важливе 
місце посідало питання боротьби з більшовицькою Росією та вирішення 
„російської проблеми”. Відзначимо, що глави Антанти майже одностайно 
висловилися за інтервенцію і потужну допомогу антибільшовицьким силам 
у Росії, що вселяло Україні надію знайти порозуміння з керівниками  
конференції й надіслати власну делегацію в Париж.  

10 січня 1919 р. спеціальною постановою уряду міністр закордонних 
справ УНР В.Чехівський сформував делегацію на чолі з Г.Сидоренком у 
складі: генеральний секретар М.Рудницький, група дипломатів – 
О.Шульгин, А.Марголін, А.Галіп, В.Панейко, Д.Ісаєвич; група радників (14 
осіб) – М.Кушнір, М.Туган-Барановський, С.Шелухін, Б.Матюшенко, 
С.Томашівський, В.Тимошенко та ін.; канцелярія (34 особи) та інформаційне 

                                           
1 Сохань П., Павленко В. Проблеми військовополонених, інтернованих та біженців у 

міжнародних відносинах України та Болгарії (1918-1926 рр.) // Міжнародні зв’язки України. – 
К., 2004. – Вип. 13. – С. 87. 
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бюро (20 осіб, з них 6  журналістів для висвітлення роботи конференції). 
Уряд і МЗС України розробив спеціальну інструкцію, яка насамперед 
визначала, що місія є єдиною від УНР і ЗУНР й отримала найменування 
„Делегація об’єднаної УНР на Мирову конференцію в Парижі” й мала 
захищати спільні інтереси. Головне завдання було сформульоване так: 
„Добитися на мировому конгресі перед державами всього світу визнання 
самостійності Української Народної Республіки”1.  

По дорозі в Париж делегація зупинялася у тимчасовій столиці ЗУНР і 
радилася з президентом Є.Петрушевичем щодо планів вирішення східно-
галицької проблеми, а головне – припинення агресії з боку Польщі, яку 
підтримувала Антанта й запросила на конференцію. У Швейцарії та Відні 
українці провели низку нарад з дипломатичними представництвами, 
отримали важливу інформацію, яка допомогла їм орієнтуватися в 
міжнародній ситуації навколо Паризької конференції. Зразу ж після 
прибуття 21 березня в Париж, делегація оприлюднила низку заяв і 
публікацій, в яких наголошувала на два пріоритетні завдання України на 
форумі: відстоювати право на незалежність і визнання та домогтися 
допомоги світового товариства у збройній боротьбі з більшовиками. Проте 
їх чекало розчарування: вже на першому засіданні з української проблеми 24 
березня міністр закордонних справ Франції Пішон дав зрозуміти, що 
керівництво конференції не має наміру змінювати попереднє ставлення до 
України, в чому домінувала позиція Франції. Вона будувалася на принципах: 
шляхом опори на антибільшовицькі військові формації Денікіна і Колчака 
відновити єдину Росію, допомогти Польщі, яка вела війну проти ЗУНР і УНР 
та була в протистоянні з Москвою, стати сильною і разом з Румунією 
створити „санітарний кордон” проти проникнення більшовизму в Європу й 
стати противагою Німеччині2. 

Незважаючи на негативне ставлення проводу Паризької мирної 
конференції до української проблеми, місія Г.Сидоренка з 23 липня під 
проводом М.Тишкевича розвинула активну діяльність. С.Шелухін 
підготував кілька нот до Найвищої Ради, в яких вимагалося розгляд різних 
аспектів української проблеми. 12  квітня делегація передала голові Вищої 
військової ради союзних військ маршалові Ф.Фошу ноту, в якій виклала 
ситуацію в Україні і конкретні пропозиції: „Для того, щоб Українська 
Республіка могла звільнити свою територію і таким чином стати забором 
проти наступу російських більшовиків на Європу необхідно: 1) щоб союзні 
держави (Антанта) постачала необхідну амуніцію єдиним можливим шляхом 
Констанца-Чернівці-Станіславів; 2) щоб союзні держави визнали 
незалежність України і додали великої моральної сили урядові Української 
Республіки та її армії”3. 

                                           
1 Дорошенко Д. Історія України  1917-1923 рр. – Ужгород, 1930. – Т. 2: Українська 

Гетьманська Держава 1918 року. – С. 155. 
2 ЦДАВО України, ф. 3695 (Особистий фонд С.П. Шелухина), оп. 1, спр. 39, арк. 8. 
3 Борщак І. Як була зорганізована Мирова конференція 1919 р. // Альманах-календар 

Червоної Калини на 1939 р. – Львів, 1939. – С. 104-114. 
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Попри матеріальні труднощі, майже припинення фінансування 
наприкінці 1919 та у 1920 р., негативним відношенням до місії з боку 
верхівки конференції, українська делегація (особливо з приходом 
М.Тишкевича) продовжували дипломатичну боротьбу за інтереси України. 
За період перебування на чолі місії він особисто підготував і подав президії 
Паризької мирної конференції 13 нот. І в кожній з них обґрунтовував 
необхідність визнати незалежність України, правомірність надання 
допомоги у боротьбі з більшовиками, справедливо вирішити східногалицьку 
проблему, прийняти Україну в члени Ліги Націй.  

Українські дипломати домоглися відрядження делегації на міжнародну 
конференцію в Спа (Бельгія), куди виїхали члени паризької місії 
М.Тишкевич і А.Марголін. На конференції 5-16 липня 1920 р. розглядалася в 
основному проблема польсько-більшовицького збройного конфлікту й 
питання кордонів. Українська делегація не була допущена на засідання, але 
провела ряд зустрічей і переговорів з провідними дипломатами учасників та 
подала низку нот до глав держав з метою привернути їх увагу до 
українського питання1.  

Отже, хоча надзвичайна дипломатична місія в Парижі та делегація в Спа 
виявили активність і наполегливість у домаганні визнання України та 
надання їй допомоги в боротьбі з більшовиками, вони наштовхнулися на 
прагматичні інтереси країн Антанти в ході вирішення „російської 
проблеми”, які суперечили самому існуванню незалежної України. 
Позитивним фактором для майбутнього було винесення українського 
питання на міжнародну арену, що дало змогу згодом упродовж довгого часу 
існувати уряду УНР в екзилі, військово-політичній еміграції й знаходити 
прихильність світового суспільства.  

Аналіз діяльності міністерства закордонних справ УНР свідчить, що від 
початку свого існування воно широко впроваджувало відрядження за кордон 
саме надзвичайних дипломатичних місій, які створювали підґрунтя для 
встановлення дипломатичних стосунків та заснування постійних 
дипломатичних представництв – посольств. Так уже в січні 1919 р. були 
сформовані й відбули за кордон 20 місій, загальна кількість дипломатів 
становила 140 осіб2. 

Закономірно, що в першу чергу формувалися й укомплектовувалися 
найбільш підготовленими кадрами місії в країни, що посідали важливе місце 
в зовнішній політиці України. До таких відносилися й найближчі сусіди 
(радянська Росія, Румунія, Польща, Угорщина тощо). 

Однією з перших, 6 січня 1919 р. була сформована українська 
надзвичайна дипломатична місія в Румунію, яку очолив Ю. Масенко. До 
складу місій увійшли: радник В.Пісняченко, секретар В.Онацевич, аташе 
В.Медзянковський  та ін. 20 червня його замінив К. Мацієвич, колишній 
член Центральної та Малої рад, учасник переговорів з представниками 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 236, арк. 43. 
2 Там само, ф. 3696, оп. 1, спр. 6, арк. 11-12. 
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Антанти в Одесі, міністр закордонних справ УНР у центристському уряді 
С.Остапенка.  

Українські дипломати вміло використали Бухарест для контактів з 
представництвами інших держав, домагалися від королівського уряду 
реальної військово-політичної допомоги, зокрема постачання зброї. 
І.Фещенко-Чопівський у спогадах „Хроніка мого життя” писав, що 20 липня 
1919 р. він з К.Мацієвичем прибув до Бухаресту і вже в серпні українська 
армія отримала закуплені набої та амуніцію. Автор свідчить, що у вересні 
того року до складу представництва входили: посол К.Мацієвич, його 
заступник і радник І.Фещенко-Чопівський, військовий аташе генерал-
полковник С.Дельвіг, секретар Л.Геркен тощо. При місії в Бухаресті деякий 
час перебував з урядом ЗУНР президент Є.Петрушевич1. 

Українській місії в Бухаресті значною мірою вдалося схилити уряд 
Румунії до визнання України, щоправда шляхом відмови від претензій на 
Бессарабію попередніх урядів. Ця тенденція особливо проявилася після 
порозуміння УНР з Польщею 1920 р. 

Показовою була діяльність української місії в нейтральній Швейцарії, де 
вона отримала напівофіційний статус. 13 січня уряд УНР підніс її до 1-го 
розряду й продовжив повноваження голові Є.Лукашевичу. Водночас 
невиправдано були закриті українські консульства в Цюриху і Женеві.  
Щоправда консули, не отримуючи коштів, продовжували діяти майже до 
кінця 1919 р. У своїх спогадах з тих часів Л.Васильківський, який 
неодноразово відвідував Берн, відзначав: „Хоч Україна й не була визнана 
Швейцарією де-юре, наше дипломатичне представництво користувалося 
всіма дипломатичними привілеями. Воно було прихильно прийняте 
швейцарською владою, яка дуже бажала ввійти в ближчі стосунки з 
Україною, зокрема, в торгівельні стосунки”2.  

18 травня 1919 р. наказом міністра зовнішніх справ УНР Темницького 
Є. Лукашевича було відкликано з Берна3. Головою української місії був 
призначений М.Василько, напрям дипломатичної діяльності був 
переміщений з політичної в економічну площину. Це було не випадково, 
оскільки за свідченням Є.Лукашевича бізнесмен М.Василько насамперед 
домігся призначення, щоб перевести в Швейцарію свої капітали. Проте уряд 
УНР у надісланому листі наголошував новому послу, що основним 
завданням місії є поглиблення відносин з іншими представництвами з 
перспективою встановлення дипломатичних відносин з їх країнами. З цією 
метою її посилили  М.Шульгин, М.Левицький та Д.Донцов. Місія в Берні 
стала своєрідним закордонним департаментом зовнішньополітичного 
відомства УНР у процесі наполегливої діяльності української дипломатії за 
визнання України суб’єктом міжнародної політики4. 

                                           
1 Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії ХХ століття у постатях. – К., 

2001. – С. 79-80; Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя. – Житомир, 1992. – С. 60-61. 
2 Васильківський Л. Роздуми на схилі життя // Сучасність. – 1969. – № 5. – С. 107. 
3 Лукашевич Є. Причини до історії української дипломатії в 1917-1921 роки. Діяльність 

українського посольства в Швейцарії // Сучасність. – 1970. – № 11. – С. 82. 
4 Хома І. Апостольський Престіл і Україна. 1919-1922. – Рим, 1987. – С. 25-26. 
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Певні надії на міжнародне визнання України покладало її керівництво на 
встановлення контактів з Ватиканом. З цією метою у січні 1919 р. 
формується надзвичайна дипломатична місія на чолі з графом 
М. Тишкевичем, членом місії в Швейцарії, який був близьким у католицьких 
колах, підтримував тісні стосунки з митрополитом Української греко-
католицької церкви А. Шептицьким. Авторитет М.Тишкевича на Заході був 
настільки високим, що в березні кардинал Л.Маліоне завірив українського 
представника, що хоча Україна не є визнаною незалежною державою, 
Святий Престол намірений увійти з нею в дипломатичні стосунки й 
прийняти графа М. Тишкевича. Він неодноразово висловлював прихильність 
до України та її народу. Ватикан фактично визнав Україну й мав твердий 
намір визнати де-юре, як лише хоч би одна з великих держав це здійснить1. 

У листопаді до місії приєднався відомий релігійний діяч ордену 
редемптористів і дипломат з Галичини о. Франц-Ксаверій Бонн. Бельгієць за 
походженням, був патріотом України й доклав багато зусиль для захисту її 
інтересів, особливо коли М.Тишкевича відкликали в Париж для участі в 
роботі української делегації на конференції, а о.Бонн очолив місію у 
Ватикані, мав аудієнцію у папи, спілкувався з вищим римським 
духовенством2.     

У січні 1919 р. була відряджена дипломатична місія до Греції під 
керівництвом знаного діяча Української партії соціалістів-федералістів 
Ф. Матушевського. До неї також входили М.Левицький, Е.Глузман, 
П.Галаган тощо. Повністю залежний від Антанти уряд Греції не визнавав 
Україну й дипломатичний статус місії. Отже, головну увагу українці 
зосередили на контактах з дипломатами інших країн, багато з яких виявляли 
зацікавленість Україною та її проблемами. 

Продовжуючи дипломатичні зусилля у різних напрямах попередніх 
урядів, Директорія УНР та її зовнішньополітичне відомство намагалися 
встановити контакти й дипломатичні відносини із скандинавськими 
країнами. У лютому 1919 р. було відряджено дипломатичну місію у Швецію 
і Норвегію. Її головою призначено К.Лоського. Водночас на нього покладено 
керівництво існуючим посольством у Фінляндії та представництвом у Данії. 
Якщо уряд Данії визнав дипломатичне представництво як посольство 
фактично існуючої держави, тобто визнав УНР де-факто, то Швеція і 
Норвегія виявили стриманість з оглядкою на Антанту. Проте цікавилися 
економічними аспектами стосунків. Щоправда, уряди всіх цих країн 
надавали всі можливості для плідної праці українських дипломатів, сприяли 
виконанню ними консульських функцій. 

К.Лоський поповнив свою делегацію досвідченими працівниками з 
посольства у Гельсінгфорсі В.Кучабським, Й.Майданюком, М.Діаманді. Там 
залишалися Володимир і Микола Залізняки, згодом прибув і очолив місію 
П.Сливенко. Завдяки діяльності українських дипломатів 12 червня 1920 р. 
уряд Фінляндії офіційно визнав УНР3. 

                                           
1 Там само. – С. 18, 27. 
2 Лебедович І.О. Полеві духовники У.Г.А. – Вінніпег, 1963. – С. 209. 
3 ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 404, арк. 50. 
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У Данії надзвичайна дипломатична місія була заснована на початку 
березня 1919 р. під керівництвом Д.Левицького. Перші його зустрічі з 
впливовими діячами країни засвідчили їх зацікавлення до торговельно-
економічних стосунків. Хоча, як і інші країни, Данія не наважилася визнати 
Україну, для праці українським дипломатам були створені всі умови. Саме в 
Копенгагені  на початку травня 1919 р. відбулася широка нарада керівників 
дипломатичних місій Данії, США. Великобританії, Швеції і Норвегії1. 

У січні 1919 р. засновано українське представництво в Голландії і Бельгії. 
Його головою призначено визначного громадсько-політичного діяча і 
дипломата, керівника департаменту в МЗС УНР  А. Яковліва. На початку 
лютого українська місія прибула в Гаагу. До її складу входили: А.Варкетін, 
Я.Кулішер, М.Панасович, П.Ковалів та ін. Місія не була визнана офіційно, 
але, як у Данії, мала всі можливості вільно працювати, виконувати 
консульські функції. Значну роботу виконувало інформаційне бюро, яке 
поширювало правду про події в Україні, кровопролитну війну з 
більшовиками за незалежність. Причому видання здійснювалися 
українською, французькою і голландською мовами2. 

За ініціативою А.Яковліва українське представництво майже повністю у 
квітні 1920 р. перебралося у Брюссель. Оскільки Бельгія до революції мала в 
Україні величезний капітал, вона більше за інших була зацікавлена у 
встановленні відносин з її урядом у надії на повернення своєї власності. У 
зв’язку з недостатніми коштами на утримання місії, її голова зарахував у 
штат кількох бельгійців і голландців, українських емігрантів, які працювали 
без оплати. А. Яковлів зустрівся з міністром закордонних справ Бельгії 
П.Гаймасом, вручив вірчу грамоту. Мав переговори з впливовими діячами 
уряду, які прихильно віднеслися до України та її проблем, висловлювали 
впевненість, що Бельгія визнає УНР в недалекому майбутньому. Крім того, 
український дипломат зав’язав контакти з акредитованими в Брюсселі 
послами Великобританії, США. Італії, Польщі, Румунії тощо. Чимало уваги 
у своїй праці українці приділяли  фінансово-економічним взаєминам з 
Бельгією і Голландією, представники яких цікавилися їх перспективами. 
Тривала активна робота інформаційного бюро, воно видавало історичні та 
політологічні матеріали з української справи, які готували підґрунтя для 
визнання УНР3. 

Чи не найбільше уваги приділяло МЗС УНР відносинам з найближчими 
сусідами – Угорщиною, Чехословаччиною та Польщею. До цього спонукали, 
перш за все, напружені відносини між ними та ЗУНР, зокрема українсько-
польська війна 1918-1919 рр. Всі три країни мали територіальні претензії до 
ЗУНР, з якою Директорія УНР була пов’язана військово-політичним союзом 
і надавала посильну військову і дипломатичну допомогу. Отже, у січні 
1919 р. було сформовано місію УНР до Угорщини на чолі з Р.Яросевичем, 

                                           
1 Там само, ф. 3513 (Фонд Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Скандинавії), оп. 1, 

спр. 1, арк. 7. 
2 Там само, ф. 4442 (Фонд дипломатичної місії УНР до Голландії і Бельгії), оп. 1, спр. 4, 

арк. 42. 
3 Там само, ф. 4442, оп. 1, спр. 5, арк. 3.  
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якого того ж місяця замінив М. Галаган. Місію М. Галагана прийняв 
президент М. Карої й висловився, що Угорщина де-факто визнає Україну, 
водночас підтвердив претензії на Закарпаття. Проте українець заявив, що 
долю краю має вирішувати його населення шляхом вільного волевиявлення1. 

Після перевороту лівих сил та проголошення Угорської радянської 
республіки, її комісар закордонних справ комуніст Бела Кун, орієнтований 
на Москву, з якою Україна була в стані війни, вороже поставився до місії 
М. Галагана. Але невдовзі через місію звернувся до В.Винниченка з 
пропозицією тісного союзу і співпраці. В. Винниченко пізніше згадував, що 
радянська Угорщина була „оточена з усіх боків ворогами. Всі її надії були 
звернені до Радянської Росії і України”. Бела Кун, наголошував 
В. Винниченко, „заявляв бажання бути посередником між лівими 
українськими соціалістичними течіями й Російським Совітським Урядом у 
справі сформування на Україні справжнього українського національного 
совітського Правительства. Це правительство мало би ліквідувати 
Директорію, галицький Державний Секретаріат, притягти на свій бік  усі 
соціалістичні течії, а головним чином галицьку армію. Таким чином 
зробився би один суцільний світський фронт: Угорщина, Галичина, Україна 
й Росія”. В. Винниченко прийняв пропозицію при умові визнання 
самостійності радянської України, військового та економічного союзу, 
спільне визволення Галичини. Він усвідомлював, що пропозиція Бела Куна 
виходила від В. Леніна, хоча керівники радянської України Х. Раковський і 
Г. Пятаков були категорично проти цього стратегічного плану2. 

Коли внаслідок збройного придушення радянського режиму до влади 
прийшов проантантівський диктатор адмірал М.Хорті,  Угорщина пішла на 
активне зближення з Польщею й розпочала процес укладання військово-
політичного союзу, насамперед проти Чехословаччини й радянської Росії. А 
коли у квітні 1920 р. сталися Варшавські українсько-польські угоди щодо 
союзу, М.Галаган заявив, що вони не відповідають інтересам соборної 
України й подав у відставку. У грудні того року МЗС УНР призначило 
головою української надзвичайної дипломатичної місії полковника (невдовзі 
– генерал-хорунжий) В.Сікевича. У зв’язку з поразкою визвольних змагань, 
еміграцією уряду й інтернуванням армії в Польщу, його посольство 
виконувало, головним чином, консульські обов’язки та опікувалося 
інтернованими українськими вояками в Угорщині3. 

Встановленню дипломатичних стосунків з Чехословаччиною великою 
мірою сприяла особиста прихильність до України  її першого президента  
республіки Т. Масарика. Під час Світової війни й революційних подій він 
перебував у Києві, активно співробітничав з М.Грушевським, 
В.Винниченком, С.Петлюрою, О.Шульгиним та іншими діячами 
Центральної ради, підтримував національний рух і боротьбу за незалежність, 
щоправда з деякими застереженнями, оскільки негативно відносився до 

                                           
1 Там само, ф. 3619 (Фонд посольства УНР в Німеччині), оп. 1, спр. 2, арк. 27. 
2 Винниченко В. Відродження нації. – К.: Відень, 1920. – Ч. ІІІ. – С. 322-333. 
3 Шевченко І. Біля витоків: Становлення української дипломатії УНР // Політика і час. – 

1995. – № 9. – С. 79. 
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Брестських угод України з Центральними державами й стояв на 
проантантівських позиціях у зовнішній політиці й прибічником українських 
автономістів-федералістів. Саме в Києві Т. Масарик сформував 40-тисячний 
чехословацький корпус, що згодом став основною опорою чехословацької 
державності. Т. Масарик одним з перших визнав Директорію УНР1. 

Українська надзвичайна дипломатична місія була сформована і відбула 
до Праги в січні 1919 р. Її головою призначено відомого діяча, колишнього 
депутата Державної Думи,  учасника українсько-російських переговорів 
1918 р., радника МЗС УНР М. Славинського, який був у тісних взаєминах з 
Т.Масариком, знав практично всі слов’янські мови. Після прибуття в 
чехословацьку столицю місія здійснила офіційні візити, зокрема до 
президента, організувала урочисте відкриття Товариства українсько-
чехословацької дружби. Було здійснено чимало дипломатичних заходів  з 
метою, як висловився голова уряду і глава МЗС В.Чехівський, наблизити 
„економічні, культурні та інші інтереси наших народів, … встановлення між 
ними федеративного зв’язку на основі повної незалежності кожного 
народу”2. 

Чехословаччина, зрештою, не визнала Україну де-юре, а на Паризькій 
мирній конференції домоглася приєднання українського Закарпаття. Проте 
зберігала тісні дипломатичні відносини, створювала умови для діяльності 
консульств у Празі і Кошицях, та, що, напевно, найголовніше, утримувала 
своїм коштом 15-тисячну галицьку військову бригаду, надавала широкі 
можливості для існування українських вищих навчальних закладів для 
еміграції та її громадських організацій і товариств. Безумовно, це все було 
наслідком діяльності української дипломатичної місії. 

Слід відзначити, що спроби заснувати українське представництво в 
Королівстві сербів, хорватів і словенців (з 1929 р. – Югославія) виявилися 
невдалими внаслідок відмови прийняти місію, особливо з боку Сербії, яка 
традиційно тяжіла до Росії. Але у зв’язку з перебуванням там великої 
кількості українців, зокрема колишніх військовополонених та біженців, МЗС 
України вдалося відрядити у лютому 1919 р. військово-санітарну місію на 
чолі з В.Вербенцем і Д.Горбенком, Проте влада не визнала її правомочності 
й українці працювали практично нелегально до прибуття в Бєлград 
Д.Дорошенка з місією Міжнародного Червоного Хреста. Восени того року 
завдяки енергійній діяльності діяча ЗУНР Г. Микитея робота українців 
пожвавилася й мала метою утворення консульства в Загребі. До справи 
приєднався міністр закордонних справ А.Ніковський. Консульство на чолі з 
С.Лук’яновичем відкрилося лише в лютому 1921 р. й проіснувало рік3.  

Аналізуючи дипломатичні стосунки з державними утвореннями на 
території колишньої Російської імперії, слід визнати, що їх потенціал і 

                                           
1 Віднянський С.В. Українське питання в поглядах Т.Г. Масарика та політиці першої 

Чехословацької республіки // Т.Г. Масарик і нова Європа: Матеріали конференції. – К., 1998. – 
С. 22-27. 

2 Нова Рада. – 1919. – 19 січня. 
3 Ковалів П. Дипломатична діяльність за часи української держави // Календар-альманах 

Червоної Калини на 1939 р. – Львів, 1939. – С. 129-136. 
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напрацювання попередніх урядів не був використаний зовнішньополітичним 
відомством УНР достатньою мірою в інтересах України. Деякі результати у 
сфері розвитку міждержавних стосунків, досягнуті дипломатами Гетьманату, 
були навіть втрачені. Зокрема, не було до кінця реалізоване стратегічне 
партнерство УНР з Доном, яке мали спільні інтереси у боротьбі з 
більшовиками й могли знайти компромісне рішення щодо майбутнього 
устрою обох держав заради збереження незалежності.  

Стосунки з Кубанню розпочали відновлюватися у квітні 1919 р., коли до 
Парижа на мирну конференцію прибула Кубанська делегація на чолі з 
Л.Бичем. Вона зустрілася з дипломатичною місією України Г.Остапенка, а 
також делегаціями Білорусії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Грузії, 
Вірменії та Азербайджану. Українці прийняли кубанців як союзників, 
допомогли скласти й направити Раді Чотирьох меморандум з проханнями 
визнати Кубань, допустити до участі в конференції та прийняти Кубань у 
Лігу Націй. У жовтні було подано спільний меморандум до Клемансо з 
подібними пропозиціями для всіх держав, які утворилися на 
постімперському просторі Росії. Один із тодішніх діячів Кубанського уряду 
В.Іваніс у спогадах „Боротьба Кубані за незалежність” писав, що 
антиденікінська позиція делегації завадила їй досягти якихось результатів, 
оскільки країни Антанти вважали Добрармію головною проти 
більшовицькою силою1. 

У жовтні 1919 р., коли на Кавказ до Тифліса, де продовжувала діяти від 
лютого надзвичайна дипломатична місія УНР на чолі з І.Красковським, 
виїхав за завданням С.Петлюри І.Сокальський. Українські дипломати 
отримали завдання провести зустрічі і переговори з представниками Кубані 
щодо створення Чорноморської федерації. 

Чималим досягненням українських дипломатів стала спільна нарада 23-
27 квітня 1920 р. місій УНР і Кубані. У ній взяли участь від України – 
І.Красковський, полковник М.Чехівський, А.Петренко і А.Тишкевича, а від 
Кубані – І.Тимошенко, Г.Голуб, О.Гордієнко, І.Білий тощо. Було узгоджено  
військово-політичну угоду про союз і співробітництво. Але через військові 
та інші обставини договір не був підписаний. Після поразки визвольної 
боротьби та евакуації наприкінці 1920 р. Кубанського корпусу й уряду, 
відносини підтримувалися на дипломатичному рівні. Керівництво УНР 
сподівалося на повернення в Україну й зберігало потенційних союзників, 
серед яких Кубань з її українським населенням посідала помітне місце2. 

Київ намагався продовжувати і розвивати контакти з державами Кавказу: 
Грузією, Вірменією і Азербайджаном. У лютому 1919 р. було створено 
українську дипломатичну місію під керівництвом І. Красковського до 
Тифліса. 4 квітня вона прибула на місце й розгорнула діяльність, охоплюючи 
всі три країни. Головним завданням місії було налагодження співпраці із 
закавказькими республіками для виходу їх на міжнародну арену та реалізації 
плану створення Чорноморської федерації. Експерти місії з проблем 

                                           
1 Іванис В.  Боротьба Кубані за незалежність. – Мюнхен, 1968. – С. 90-92. 
2 ЦДАВО України, ф. 1429 (Фонд канцелярії Директорії УНР), оп. 3, спр. 48, арк. 52.    
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економіки опрацьовували плани розвитку торговельних відносин. Так, 
Україна була зацікавлена в імпорті з Азербайджану нафтопродуктів, а 
республіки Закавказзя – в імпорті українського хліба. Стосунки української 
місії з цими країнами пожвавилися навесні 1920 р., коли армія та уряд УНР 
вступили у Київ і з’явилася надія на відновлення незалежної України, яка б 
стала могутньою опорою для захисту незалежності держав Закавказзя й 
Кубані. Але військам  Червоної армії вдалося завдати поразки Україні й 
окупувати Закавказзя. 19 жовтня МЗС Грузії повідомило І. Красковського, 
що на вимогу більшовиків змушене припинити дипломатичні стосунки з 
УНР1. 

Міждержавні зв’язки України з Фінляндією, встановлені раніше, були 
збережені й отримали новий імпульс, коли до влади прийшов К.Маннергейм 
і новостворену державу визнала у травні 1919 р. Антанта. Хоча після 
зайняття більшовиками Києва посол Фінляндії Г.Гуммерус разом з 
представниками Німечини, Польщі, Грузії, Дону змушений залишити 
Україну, він у зверненнях до уряду  висловлював впевненість у перемозі 
Директорії УНР. У січні 1919 р. МЗС УНР призначило К.Лоського головою 
місії в Стокгольм, залишивши керувати посольством у Фінляндії. Саме тоді 
у Гельсинкі відбулася міжнародна конференція країн, які утворилися на 
теренах Росії. Відправляючи на неї М.Залізняка, С. Петлюра йому наказував: 
„Вживати всі відповідні кроки щодо забезпечення існування України як 
самостійної незалежної держави”2. 

Фактичним головою місії у Гельсинкі був П.Сливенко до призначення 
нового посла М.Залізняка. Посол УНР розгорнув широку пропаганду щодо 
створення військово-політичного союзу в складі Фінляндії, країн 
Прибалтики, Білорусії й України. Щодо міждержавних відносин, 
П.Сливенко постійно підкреслював у листах про прихильне ставлення уряду 
до України. Щоправда після укладання угоди Фінляндії з Москвою, 
наприкінці 1920 р. українське представництво припинило діяльність, Але як 
писав у спогадах колишній посол Фінляндії в Києві Г.Гуммерус, „настане 
час свободи для України і створеному чужими руками червоному 
харківському уряду доведеться поступитися місцем національному уряду, 
створеному вільною волею народу у стародавній столиці на Дніпрі”3. 

Дипломатичні стосунки Директорії УНР з країнами Прибалтики 
розпочалися лише на заключному етапі її боротьби за незалежність у 1920 р., 
коли Естонія і Литва, визнані Антантою, підписали перемир’я з Москвою. У 
січні до Риги прибула українська дипломатична місія на чолі з 
В.Кедровським, а в Естонії – Є.Голіцинського. Результатом їх діяльності 
стало насамперед взаємне визнання де-факто незалежності держав. Водночас 
В.Кедровський використав можливості для зустрічей і переговорів з 

                                           
1 Матвієнко В. Українська дипломатія 1917-1921 років на теренах постімперської Росії. – 

К., 2002. – С. 192, 196-197. 
2 ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 2, спр. 270, арк. 18. 
3 Гуммерус Г. Україна в переломні часи: Шість місяців на чолі посольства у Києві. – К., 

1997. – С. 192. 
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представниками Антанти, зокрема Великобританії, щодо допомоги армії 
УНР, домовився з урядами щодо репатріації українців на батьківщину.  

Наприкінці 1920 р., після поразки національно-визвольних змагань та 
укладання Польщею з більшовицькою Росією Ризького договору, для 
прибалтійських країн і Фінляндії було залишено одне українське 
представництво в Ризі під керівництвом В.Кедровського1. 

У січні 1919 р. МЗС УНР ужило заходів для встановлення дружніх 
взаємин з Білорусією, звернулося до її уряду з пропозицією обмінятися 
дипломатичними представництвами. Але у зв’язку з воєнними діями в 
Україні білоруська місія О.Цвікевича прибула в Кам’янець-Подільський 
лише в жовтні. За допомогою України уряд невизнаної ніким Білоруської 
Республіки сподівався навесні 1920 р. знайти порозуміння з Польщею, яка 
наполягала на федерацією Білорусі з Литвою. У вересні 1920 р. під час 
наступу польсько-українського війська і поразок Червоної армії, 
В.Кедровський повідомляв голову МЗС А.Ніковського про прагнення 
білорусів до воєнно-політичного союзу, їх пропозиції про надання допомоги 
у формуванні власного війська. Але ситуація через польсько-радянське 
порозуміння не дала змоги реалізувати цих планів.   

У зв’язку з тим, що Україна в добу Директорії безперервно вела війну на 
захист незалежності та власної території з радянською Росією, Польщею та 
Добровольчою армією А.Денікіна, важливу роль відігравала військова 
дипломатія. До складу багатьох дипломатичних представництв входили 
військові аташе, генерали або полковники Генерального штабу, які були 
підпорядковані по службі закордонному відділу українського Генштабу. 
Вони збирали інформацію про стан збройних сил країн акредитації та інших 
держав у перспективі укладання військових союзів з ними, можливості 
допомоги Армії УНР у збройній боротьбі за незалежність України2. 

Іншою організаційною формою військової дипломатії були військово-
санітарні місії, які мали завданням брати на облік військовополонених 
українців, опікуватися ними й організовувати їх повернення на 
батьківщину3. 

Військово-санітарні місії формувалися й підпорядковувалися міністру 
закордонних справ УНР В.Темницькому, який у червні зібрав широку 
нараду послів і керівників місій у Відні. Він об’єднав місії ЗУНР і УНР і 
надіслав до Італії, де знаходилися галичани, головного уповноваженого УНР 
у справах репатріації О.Севрюка. За короткий час через Відень було 
переправлено в Україну, головним чином, до ЗУНР близько 53 тис. 
колишніх військовополонених4. 

Незважаючи на більш несприятливі умови, ніж за часів Гетьманату, МЗС 
УНР вдалося зберегти чи заснувати нові консульські установи, хоча це було 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 3697 (Фонд Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Латвії), оп. 1, 

спр. 2, арк. 231. 
2 Там само, ф. 4186 (Особистий фонд Дмитра Дорошенка), оп. 2, спр. 13, арк. 22. 
3 Сідак В. З історії військового апарату Директорії УНР // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 

– К., 1994. – № 1. – С. 38-42. 
4 ЦДАВО України, ф. 4186, оп. 2, спр. 11, арк. 80. 
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досить складно. Так, наприклад, вже у грудні 1918 р. радянський уряд 
прийняв постанову про ліквідацію українських консульств (37 установ) на 
території Росії. Щоправда, майже водночас уряд УНР ухвалив постанову про 
їх відкликання або ліквідацію. 

Насамперед була залишена структура і штати консульських установ 
Гетьманату та, по можливості, частина їх апарату. За даними 
В.Трембіцького, консульську мережу Директорії УНР у 1919-1920 рр. 
складали  генеральні консульства у Берліні, Данцигу, Тифлісі і Ризі. 
Консульства, віце-консульства і консульські агентства (всього 27) діяли у 
Афінах, Баку, Батумі, Берні, Брюсселі, Будапешті, Бухаресті, Варшаві, Гаазі, 
Гельсінкі, Єревані, Женеві, Копенгагені, Кошиці, Лондоні, Мюнхені, 
Парижі, Празі, Римі, Софії, Стокгольмі, Сухумі, Талліні, Цюриху, Чернівцях. 
Відзначимо, що на початку 1921 р., коли уряд діяв в еміграції в Польщі, їх 
залишилося всього кілька: в Берліні, Данцигу, Баку, Батумі і Ризі1. 

Отже, в добу Директорії УНР, незважаючи на несприятливі умови 
внутрішнього і зовнішнього характеру, українська дипломатія спромоглася 
на продовження розбудови апарату міністерства закордонних справ за 
межами України, збільшити чисельність міждержавних контактів, заснувати 
досить широку мережу дипломатичних установ за кордоном, які сприяли її 
перетворення в суб’єкт міжнародної політики.  Дипломатичні установи УНР 
набагато активніше попередніх розгорнули за кордоном пропагандистсько-
інформаційну діяльність, розгорнули широкомасштабну діяльність щодо 
опіки українців за кордоном. Завдяки жертовній праці відданих українській 
справі дипломатів, світове суспільство все прихильніше ставилося до 
героїчної боротьби українського народу за незалежність своєї держави. Хоча 
перемогти численних і потужних ворогів не вдалося, уряди і народи 
багатьох країн співчували українцям, надавали притулок армії УНР, уряду, 
який проіснував в еміграції до здобуття Україною незалежності 1991 р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само, ф. 3696, оп. 2, спр. 203, арк. 20. 
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УКРАЇНСЬКЕ ПОВСТАНСТВО 1919 РОКУ:  

КОНТУРИ ФЕНОМЕНУ 
 
У статті з'ясовується одне з найбільш дискусійних питань української 

новітньої історії – проблема характеру революційних подій 1917-1921 рр. 
Автором висвітлюються результати власних досліджень збереженої 
джерельної бази про рушійні сили, їх причинно-мотиваційні стимулятори 
та спрямованість повстанських акцій в Україні у 1919 р. Особлива увага 
звертається на розкриття характерних особливостей повстанського руху 
на чолі з Н. Махном, виявлення взаємозв’язків різноманітних векторів 
тогочасної народної боротьби. 

 
Невід’ємною складовою громадянської війни стало повстанство. В цьому 

феномені втілився (матеріалізувався) активний вияв морально-
психологічного несприйняття й діяльнісного протесту проти будь-якого 
владного, передусім державницького примусового начала, прагнення й 
поривання (значною мірою стихійні, слабо усвідомлювані, а отже 
необґрунтовані, ілюзорні й утопічні) віднайти і застосувати на практиці 
принципи співжиття, які уявлялися справедливими для достатньо широких 
верств суспільних низів, такими, що відкривали шлях до індивідуальної волі 
й свободи. 

Наймасовішим живильним середовищем повстанських рухів слугувало 
селянство, хоча вони захоплювали в свою орбіту й інші верстви населення. 
Нерідко траплялося так, що стихійними протестними настроями і 
прагненнями спритно користалися люди, які насправді не мали та й не могли 
мати скільки-небудь чіткої мети пропонованих дій, просто були нездатні 
спрогнозувати розвиток суспільної перспективи. Тому бути самодостатньою 
силою і вплинути вирішальною мірою на результати громадянської війни 
повстанство, зрештою, не могло, хоча, природно, на певних часових 
відтинках і в окремих ситуаціях від нього чимало залежав перебіг подій і 
шальки терезів протиборствуючих сторін нерідко схилялися в той чи інший 
бік не в останню чергу й від того, яким виявлявся вектор руху масової стихії. 

Хоча в документах сил, які ворогували, та навіть і конкурували, можна 
зустріти різні терміни – «повстанство», «політичний бандитизм», 
«партизанщина» – це, зрештою, майже однопорядкові явища, що мають 
дуже схожу природу походження. А відмінність дефініцій є породженням 
ідеологічного протистояння, що склалося в роки громадянської війни і 
передалося ідеологічним та історіографічним таборам наступних десятиліть. 

Наймасштабнішим виявом повстанства вважається махновщина (іноді з 
метою надання певного ідейно-політичного забарвлення використовується 
термін анархо-махновщина). Це справедливо. Як рух, започаткований ще 
наприкінці 1917 р., він набув достатньо могутніх потенцій у часи австро-
німецької окупації та гетьманату й у всій повноті виявився в 1919 р., коли 
Україна стала ареною найзапекліших, найкровопролитніших за роки 
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революції й війни битв різних сил: білих, червоних, антантських, польських, 
петлюрівських. Живе тіло України безжально краялося смертоносними 
фронтами, а в проміжках між ними (почасти й «вкрапленими» в них) та ще 
більше в тилу регулярних армій опинялися й розгортали діяльність загони 
незгодних з домінантними владними тенденціями, нескорених обставинами 
й готових відстоювати особисту незалежність і людську гідність. 

Вивченню досвіду українського повстанства, різних його проявів, 
передусім, махновщини, ідейним впливом на нього партійних і політичних 
сил, серед них – на першому місці, зрозуміло, – анархістів присвячено 
просто гігантську кількість публікацій. 

Предметно розбиратися в унікальності цікавого, однак дуже 
суперечливого феномену почали ще в 20-ті рр. Для радянської історіографії 
характерною була кваліфікація повстанства як «куркульського бандитизму». 
Саме так воно найменовувалося й тлумачилось як в узагальнюючих працях з 
історії революції та Комуністичної партії1, так і в спеціальних, авторами 
яких виступили, зокрема, активні учасники подій громадянської війни2. 

Серед великого масиву видань, присвячених махновському рухові, 
науковим характером і ґрунтовністю виділяються праці М.Кубаніна та 
В.Руднєва3. 

Велика увага як радянських4, так і емігрантських авторів5 надавалася 
з’ясуванню сутності анархізму, особливо в його безпосередньому зв’язку з 
повстанським рухом, який набув особливих масштабів в Україні6. 

Майже ніяких зрушень у дослідженні позначених проблем упродовж 
наступних десятиліть практично до кінця 60-х років не спостерігалося. 
Поступове відродження інтересу до явища, без аналізу якого розвиток 
суспільних, революційних процесів на Півдні Росії, в Україні, передусім, був 
би неповний, невичерпний, сталося через поглиблення вивчення досвіду 
1917-1920 рр. на історико-партійному зрізі7. 

                                           
1 Кочевий О. Про махновщину. – Харків, 1920. – 23 с.; Равич-Черкаський М. История 

Коммунистической партии (большевиков) Украины. – К., 1923. – 247 с.; Нариси з історії 
революційної боротьби на Україні. – Харків, 1927. – Т. 1. – С. 416. 

2 Подвойский Н. На Украине. Статьи. – К., 1919. – 39 с.; Эйдеман Р. Очаги атаманщины и 
бандитизма. – Харьков, 1921; Його ж. Борьба с кунацким повстанчеством и бандитизмом. – 
Харьков, 1921; Раковский Х. Красная Армия в борьбе с бандитизмом. – Харьков, 1921; Лацис М. 
Два года борьбы на внутреннем фронте. – Харьков, 1922; Примаков В. Борьба за Советскую 
власть на Украине 1918-1923. – М., 1923; Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне. – 
М.-Л., 1924. – Т. 1. – 300 с.; 1928. – Т. 2. – 297 с.; 1932. – Т. 3. – 350 с.; 1933. – Т. 4. – 343 с. 

3 Кубанин М. Махновщина: Крестьянское движение в степной Украине в годы гражданской 
войны. – Л., 1927. – 228 с.; Руднєв В. Махновщина. – Харьков, 1928. – 160 с. 

4 Залежский М. Анархисты в России. – М., 1930. – 79 с.; Равич-Черкасский М. Анархисты 
(Какие партии были в России). – Харьков, 1929. – 72 с.; Яковлев Я. Русский анархизм в Великой 
русской революции. – М., 1921. – 84 с.; Ярославский Е. Анархизм в России. – М., 1931. 

5 Гонения на анархизм в Советской России. – Берлин, 1922. – 163 с.; Максимов Г. За что и 
как большевики изгнали анархистов из России. – Штеттин, 1922. – 86 с. 

6 Магилевський Ю. Батько Махно // Календар-альманах Дніпро за звичайний рік 1930. – 
Львів, 1929. – С. 60-70; Мелешко Ф. Нестор Махно та його анархія // Літопис Червоної Калини. 
– Львів, 1935. – № 1. – С. 10-14; № 2. – С. 12-14; № 3. – С. 9-11; № 4. – С. 14-17. 

7 Канев С.Н. Октябрьская революция и крах анархизма. – М., 1974. – 415 с.; Його ж. 
Революция и анархизм: из истории борьбы революционных демократов и большевиков против 
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З ІІ пол. 80-х рр. зусилля істориків активізувалися, привівши невдовзі до 
появи якісно відмінних праць1. Особливо притягальною стала постать 
«батька Махна». Серед значної низки публікацій, у тому числі й 
документальних та мемуарних2, окреме місце серед яких займають, 
природно, спомини самого Н. Махна3, виділеним має бути, передусім, 
доробок В. Волковинського4. Його відзначає надзвичайно глибоке знання 
всієї джерельної бази, дотичної до проблеми, коректне, критичне оперування 
нею, прагнення домогтися фактологічної точності. 

В останні роки з’явилося кілька цікавих публіцистичних праць 
В. Савченка, присвячених як окремим повстанським епізодам5, так і 
отаманам6. Останньою книгою є видання про Н. Махна7. Хоча праці 
харківського автора носять науково-популярний характер, йому вдається 
вводити до обігу нові, невідомі до того факти, які, поряд з критичним 
використанням праць попередників, формують свої, оригінальні підходи й 
вирізняються оригінальним тлумаченням непростих явищ і процесів, 
небанальні оцінки учасників, керівників повстанського руху. 

Поряд із, власне, науковими, правдивими в своїй основі виступами, на 
жаль, примножується вал публікацій, автори яких у гонитві за сенсаційно-
спекулятивним ефектом (тут свій «внесок» роблять і представники 
телебачення, кінематографії8) експлуатують не істинне знання, а міфи, 
пропонуючи в результаті схеми й оцінки дуже далекі від реального 
історичного досвіду. 

Однак при всій розмаїтості думок, висновків, оцінок щодо сутності, 
історичної ролі повстанства й результатів його зусиль можна скласти доволі 
наочні уяви про рух загалом, наявні в ньому тенденції й особливості. 

                                                                                                 
анархизма (1840-1917 гг.). – М., 1987. – 327 с.; Комин В.В. Анархизм в России. – Калинин, 1969. 
– 251 с.; Його ж. Махновщина в гражданской войне в России // Большевики и непролетарские 
партии в период Октябрьской революции в годы гражданской войны. – М., 1974. – С. 89-98; 
Корноухов Е.М. Борьба партии большевиков против анархизма в России. – М., 1981. – 192 с. 

1 Див.: Пропякин Д.И. Анархизм: исторические претензии и уроки истории. – Л., 1990; 
Савченко В.А. Политика Советского государства по отношению к анархистскому движению на 
Украине в 1917-1921 гг.: Дисс. … канд. ист. наук. – Одесса, 1990; Верстюк В.Ф. Махновщина. 
Селянський повстанський рух в Україні (1918-1921). – К., 1991. – 365 с.; Лебеденко А.М. 
История анархизма в Украине (конец ХІХ – начало ХХ вв.). – К., 1995. – 192 с.; Беспечный Т.А., 
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історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 3-18 та ін. 

2 Махно Н.И. Воспоминания, материалы и документы. – К., 1991. – 192 с.; Аршинов П.А. 
История махновского движения (1918-1921). – М., 1996. – 480 с. 

3 Махно Н. Воспоминания. – Париж, 1929. – Кн. 1: Русская революция на Украине (От марта 
1917 г. по апрель 1918 г.). – 211 с.; 1936. – Кн. 2: Под ударами контрреволюции (Апрель – июнь 
1918 г.). – 162 с.; 1937. – Кн. 3: Украинская революция (Июнь – декабрь 1918 г.). – 184 с. 
(Репринтні відтворення) – К., 1991, 1992. 

4 Волковинский В.Н. Махно и его крах. – М., 1991. – 240 с.; Його ж. Нестор Махно: Легенда 
і реальність. – К., 1994. – 253 с. 

5 Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. – Харьков, 2005. – 415 с. 
6 Савченко В.А. Авантюристы гражданской войны. – Харьков, 2000. – 368 с. 
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На деяких етапах, рішуче виступивши проти відвертих уособлень старого 
світу, неприкритої реакції (австро-німецькі окупанти й антантські 
інтервенти, гетьманці й білогвардійці) повстанські елементи (в тому числі й 
в організованому вигляді – військовими формаціями) вливалися в ряди 
соціально радикальних таборів. Так, у перші місяці 1919 р. достатньо 
показовим уособленням даної тенденції став перехід на бік Червоної армії 
цілих об’єднань під проводом Н. Махна й М. Григор’єва, які склали 
переважну частину особового складу Задніпровської дивізії, якою 
командував П. Дибенко. 

Безперечно, тут виявлялися й симпатії значної частини селянства до 
концепцій, пропонованих більшовиками, сподівання на те, що лише 
радянська влада принесе бажане розв’язання земельного питання. При цьому 
повстанська маса (а ще більше – її провідники), морально солідаризуючись 
загалом із прагненнями подолати експлуататорські моделі суспільного 
устрою, при найменших незгодах (а то й труднощах) готова була до різких 
поворотів убік від шляху, який торувався силами, що уособлювали тоді 
соціальний прогрес. Звідси карколомні, на перший погляд – важкозбагненні 
хитання, протиприродні компроміси й союзи, потім несподівані їх розриви 
тощо. 

Взявши в руки зброю для захисту своїх інтересів (на першому місці тут, 
безперечно, був майновий чинник), повстанці не могли розірвати пуповини, 
яка тримала їх при землі, на якій вони народилися, жили, працювали. І якщо 
навіть лихі обставини змушували їх на короткий час віддалитися від рідних 
осель, вони якнайбільше шукали можливості за будь-яку ціну повернутися 
назад. Що діялося поза межами «малої батьківщини» їх майже не турбувало, 
хоча оточення практично завжди залишалося ворожим (принаймні 
недружнім, потенційно малодружнім), зумовлюючи невідворотне військове 
зіткнення у ближчій чи дальшій перспективі. І тверезий аналіз 
співвідношення сил, зрештою, ніяк не міг вселяти обнадійливого 
майбутнього. 

М. Шаповал намагався пояснити психологічні мотиви поведінки 
селянства в переламну, надто непевну добу. За його словами, складаючи 
переважну частину нації воно, природно, «було скрізь, але здивовано 
позирало на несподівано-нову картину, слухало несподівано-нові, 
незрозумілі часто слова і думало свої дивні думки. Одно слово було 
зрозуміле – «земля», але увесь комплекс громадського життя, вся складність 
політичної боротьби, уміння боротись організаціями і закріпляти здобуті 
позиції, уміння розпізнавати друзів од ворогів, уміння зайняти належне собі 
місце в соціяльній організації, оцінити перевагу своїх сил і йти просто, 
певно, твердим муром до мети – цього у селянства не було, бо воно не було 
клясово організоване, хоч і мало свідомість свого лиха, злиднів, безправства. 
Не було дужої клясової організації – в цьому вся слабість селянства і 
причина його політичної затурканости, упослідження… 

Організоване селянство було б військом революції, апаратом влади й 
органами переведення соціяльних реформ – соціялізації не лише землі, а 
всього господарства. Неорганізоване, несвідоме селянство робило негативну 
частину революції, руйнувало ворожі табори, коли вже вони стояли грізною 
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примарою, але не могло передбачати їх, не могло з певністю йти по шляху 
революції вперед»1. 

Безперечно, земля залишалася основним питанням для селян. Вони 
прагнули її інстинктивно і готові були боронити свої права проти будь-якої 
влади, навіть тієї, яка ініціювала революційні перетворення на селі, однак 
виявляла чи то непослідовність, чи то помилки й прорахунки. Вибачення в 
такому питанні, очікування за умови, коли сільські трударі вважали, що вони 
не перший рік виборюють те, що їм має належати по праву, по 
справедливості, і, власне, вже є доконаним фактом, просто не допускалося. 
Так ІІ з’їзд представників від селянських і робітничих рад 35 волостей 
Гуляйпільського району і повстанців-махновців (12-16 лютого 1919 р.) 
вимагав безперечного переходу землі в руки трудового селянства на таких 
засадах: «земля нічия» і «користуватися нею можуть тільки ті, хто трудиться 
на ній, хто обробляє її, земля повинна перейти у користування трудового 
селянства України по нормі зрівняльно-трудовій»2. 

А 10 квітня 1919 р. у Гуляйполі відбувся ІІІ з’їзд, на який зібралися 
посланці майже 2 млн селян від 72 волостей Олександрійського, 
Бердянського, Бахмутського, Павлоградського повітів, а також від 3-ї 
Задніпровської бригади та ще трьох повстанських полків Червоної армії. 
Делегати вважали, що ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад не став «дійсним і 
вільним виразником волі трудящих» і в ухваленій резолюції вимагав 
проведення соціалізації землі, заводів і фабрик, істотної зміни продовольчої 
політики, «заміни реквізиційних загонів правильного системного 
товарообміну між містом і селом, створення широкої мережі споживчих 
товариств і кооперативів»3. Там же зазначалося, що «становище на Україні і 
Великоросії характеризується захопленням влади політичною партією 
«комуністів-більшовиків», яка не зупиняється ні перед якими заходами 
утримання і закріплення за собою державної влади». То ж з огляду на такі 
висновки резолюція ІІІ з’їзду повстанців проголошувала: «Диктатури якої б 
то не було партії категорично не визнаємо. Лівим соціалістичним партіям 
надаємо право вільно існувати лише як проповідникам різних шляхів до 
соціалізму, але право вибору шляхів залишаємо за собою»4. 

Подібно до того, як після проголошення влади Директорії на територіях 
поширення її юрисдикції виникали вогнища протесту, заворушення, 
повстанські рухи (хоча республіканська влада ще й не встигла проявити себе 
такою мірою, щоб маси одержали більш-менш повну, всебічну уяву про її 
переваги над попереднім режимом) з приходом червоних загонів достатньо 
швидко виявлялися такі ж тенденції спротиву вже проти радянської влади. 
Так, за лічені тижні в Київській, Чернігівській, Полтавській губерніях 
з’явилися різні за чисельністю (від 25 до 2 тис. чоловік) загони Зеленого 
(Д. Терпила), О. Соколовського, Гончара, Орловського, Ю. Мордалевича, 

                                           
1 Шаповал М. Революційний соціалізм на Україні. – Відень, 1921. – С. 210. 
2 Цит. за: Історія українського селянства. – Т. 1. – С. 576. 
3 Там само. – С. 578. 
4 Цит. за: Верстюк В. Махновщина. Селянський повстанський рух в Україні (1918-1921). – 

К., 1991. – С. 129, 130. 
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Волинця, Климента, Коломійця, І. Струка, Ангела, Ковтуна, Вершигори, 
Гуленка та ін., імена керівників яких в історії не збереглися. Уже в квітні 
1919 р. органи НКВС зареєстрували 93 противладні виступи1. А в першій 
декаді липня в Україні сталося вже 207 виступів2. 

Радянське керівництво, командування Червоної армії почали рішучу 
боротьбу з повстанством – «бандитизмом» буквально з перших днів 
опанування тим чи іншим регіоном і, природно, залежно від міри активності 
дій останніх3. При цьому робилися спроби здійснювати диференційований 
підхід з розумінням, зокрема, ставитися до того, що в повстанські загони 
також проводили мобілізації, тобто не всі потрапляли до військових 
формувань добровільно й не вчиняли злочинів4. 

Більшовики вважали головною причиною явища, що набирало масового 
характеру, дії куркульства, які активно впливали й на інші верстви 
сільського населення5. А отже, основним напрямом подолання небезпеки 
вважалося поглиблення класового протистояння в селянському середовищі 
на основі майнової нерівності й суперечностей, організація бідноти, 
передусім, через створення комбідів, на боротьбу з «куркульською 
контрреволюцією». 

Можна принагідно висловити певну незгоду з міркуваннями 
В. Верстюка, які, вдаючись до логічних загалом критичних зауважень щодо 
положень резолюції квітневого (1919 р.) пленуму ЦК КП(б)У «Куркульська 
контрреволюція і завдання партії», у деяких відношеннях видаються 
недостатньо переконливими. Зокрема, однією з найістотніших вад 
документа (як, втім, і інших партійних документів, та й ленінських творів) 
він виділяє відсутність чітких визначень категорії куркульства, критеріїв її 
виокремлення6. Однак гадається, при слушності застережень, що в реальній 
практиці це могло призвести й насправді призводило до негативів, селяни в 
своїй поведінці керувалися не стільки паперовими циркулярами (про 
сутність та й про наявність яких мало хто з них взагалі знав чи підозрював), 
а конкретним матеріальним становищем і природним прагненням змінити 
його на краще. І хто є хто на селі, бідняк добре розумів і відчував не за чиїми 
б то не було дефініціями, а, як мовиться, «на власній шкірі». Звісно, мова 
про уяви й мотивацію позицій, поведінки на рівні побутової свідомості. 
Однак в даному разі важливіше з’ясувати інше – теоретична недосконалість, 
недовершеність більшовицьких резолюцій на кшталт згаданої все ж 
визначальної ролі не грала. Вона швидше недостатньо адекватно (у багатьох 
сенсах, у тому числі й ідеологічному) відбивали ті процеси, які об’єктивно 
розвивалися в селянському середовищі. 

                                           
1 Див.: Історія українського селянства. – С. 579. 
2 Нестеров О.В. Селянський повстанський рух на Правобережній Україні: Автореф. дис. … 

канд. іст. наук. – К., 2001. – С. 12. 
3 Гражданская война на Украине. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 699, 717-718, 729 та ін. 
4 Там само. – С. 718-719. 
5 Комуністична партія в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК: В 2-х т. 

– К., 1976. – Т. 1. – С. 54. 
6 Там само. – С. 580-581. 
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Гадається, що певна доля перетримки допускається й тоді, коли природні 
недосконалості уяв (відповідно й документів, у яких вони втілені) про чіткі 
грані між категоріями бідняк – середняк – куркуль розглядаються як 
підстава для кваліфікації політики радянської влади як загалом 
антиселянської, чим і пояснюється участь у спротиві офіційній владі не 
лише заможної верхівки села, а й достатньо широких низів. Тут, мабуть, 
незайве згадати, що в усі часи і в будь-яких суспільствах економічно 
сильніші верстви завжди знаходили можливість використати свої переваги 
для різного роду (фінансового, ідеологічного, політичного, організаційного) 
на залежні в тому чи іншому відношенні елементи суспільства. Точно таким 
же чином завжди експлуатувалися політична неосвіченість, низький рівень 
загального розвитку й елементарної культури, навіть темнота, забитість 
останніх. То ж не зважати на внутрішню неоднорідність учасників 
протестних дій (у всіх їх проявах – від морально-осудних і саботажних до 
військово-політичних) видається невиправданим. 

Рівною мірою це стосується узагальнюючих сентенцій-міркувань (часом 
вони переростають у достатньо категоричні висновки-твердження), за якими 
процес суспільно-політичних трансформацій в українському селі насправді 
був силовим, всупереч волі громадян, насадженням радянського режиму1 і 
ніби зовсім не випадково більшовики виходили з того, що лише 
«затероризувавши село, вдасться здолати його опір»2. 

Зовсім не маючи на меті заперечувати тези, згідно з якою опір радянській 
владі на селі мав місце, набираючи часом справді загрозливих масштабів, 
для з’ясування суті справи виправданим і цілком доречним видається 
постановка хоча б таких питань. А чи було у радянської влади опертя в 
селянському середовищі? І чи можна було без масової селянської підтримки, 
більше того – зацікавленого сприяння, домогтися воєнної перемоги над 
численними політичними ворогами, на боці яких були дієві зусилля 
наймогутнішої на той час світової міждержавної коаліції? 

Враховуючи непоодинокі факти спротиву радянській владі навіть 
усередині Червоної армії (залежно від авторської позиції в одних випадках 
вони іменуються «партизанщиною», а в інших – «проявами 
антикомунізму»3), все ж не варто гіпертрофувати їх справжніх масштабів. 
Інакше не можна буде пояснити, хто, зрештою, здійснював «насадження 
радянського режиму в українському селі», хто «тероризував» українство, 
майже всуціль селянське. Адже питома вага елементу інонаціонального, 
«прийшлого» в боротьбі за вибір суспільної перспективи (у тому числі й у 
суто військовому вимірі) в регіоні була незначною, в усякому разі далекою 
від визначальної, що констатують усі об’єктивні дослідники4. 

Звісно, було б абсолютно безпідставно скидати з рахунку такі непрості 
коливання командирів, а за ними й їхніх підлеглих, як це мало місце з 

                                           
1 Див.: Малик Я.Й. Насадження радянського режиму в українському селі (жовтень 1917 – 

1920 рр.): Автореф. дис. … докт. іст. наук. – К., 1997. – С. 30, 34-42 та ін. 
2 Історія українського селянства. – Т. 1. – С. 583. 
3 Там само. 
4 Див., напр.: Лисяк-Рудницький І. Між історією і політикою. – Мюнхен, 1973. – С. 215. 
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бригадою О.Богунського (О. Шарого). Зробивши свій внесок у боротьбу з 
антирадянськими силами, молодий комбриг у відповідальний момент 
боротьби з денікінською навалою припустився дій, які призвели до трагедії 
його самого (він був розстріляний за звинуваченням у дезертирстві згідно з 
наказом Л.Троцького) й підрозділу, яким він командував. Не ставлячи 
питання про правомірність покарань (історики тут мають різні точки зору), 
важливо мати на увазі те, що вияв непокори в регулярній армії з 
маловмотивованими поясненнями сприймався як недисциплінованість, 
небажання відстоювати інтереси поза межами «рідного регіону», тобто як 
типова партизанщина1. 

М. Григор’єв, який зі своєю повстанською дивізією залишив Дієву армію 
С.Петлюри, перейшов у табір червоних і відіграв першочергову роль у 
вигнанні з Півдня України антантських інтервентів, одержав за це нагороду  
– орден Червоного Прапора, раптом 9 травня 1919 р. випустив універсал до 
українського народу, яким фактично оголосив виступ проти уряду 
Х.Раковського. Поширювана в листівках платформа Н. Григорієва особливо 
не відрізнялася від позицій інших повстанських отаманів. З одного боку, 
заперечення радянської влади і державності («Народе український! Бери 
владу в свої руки. Хай не буде диктатури ні окремої особи, ні партії!»). З 
іншого, – заперечення будь-якої державності взагалі («Геть політичних 
спекулянтів! Геть насильство справа, геть насильство зліва!» І, зрештою, 
абстрактний заклик «Хай живе диктатура працюючого люду, хай живуть 
мозоляві руки селянина та робітника!», який планувалося реалізувати з 
допомогою дійсно народної влади. Остання ж уявлялася як вільно обрана 
народом система рад, аж до Всеукраїнського з’їзду рад, котрий «дасть нам 
уряд, якому ми підляжемо і свято виконаємо волю його»2. Своєю 
внутрішньою суперечливістю григор’євська паліативність дуже нагадувала 
махновську пропаганду, що, можливо, зрештою й привело М. Григор’єва до 
Н.Махна. 

Однак попри всю свою плутаність і стратегічну безпорадність подібні 
гасла знаходили відгук у протестній народній душі. На бік М. Григор’єва 
перейшло навіть кілька червоноармійських частин, бійці яких до того пліч-о-
пліч билися проти іноземних інтервентів, протистояли білим. Під орудою 
М.Григор’єва і його штабу, що перебував у Олександрії, було до 15 тис. 
бійців, 52 гармати, 700 кулеметів, 10 бронепотягів3. 

Порівняно неважко й швидко григор’євцям вдалося оволодіти достатньо 
широким районом з такими великими містами як Катеринослав, Черкаси, 
Кременчук, Миколаїв, Херсон. 

Однак уже на кінець травня (тобто буквально за дві декади) виступ 
М. Григор’єва захлинувся, був подоланий, придушений частинами червоних 
під командуванням К. Ворошилова. В бойових діях проти григор’євщини 
взяли участь група радянських військ під командуванням П. Дибенка, 
кораблі Дніпровської військової флотилії тощо. 13 травня 1919 р. від 

                                           
1 Супруненко Н.И. Назв. праця. – С. 172-173. 
2 Цит. за: Історія українського селянства. – Т. 1. – С. 584, 585. 
3 Історія Української РСР. – Т. 5. – С. 400. 
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повстанців було визволено Єлисаветград, 14 травня – Катеринослав, 19 
травня – Кременчук, 21 травня – Черкаси. Розвиваючи наступ, 22 травня 
радянські війська вступили в Олександрію – «столицю» отамана.  

Таким чином, повстанство, попри його різну кваліфікацію, виявляло себе 
в різних таборах, маючи схильність до «міграцій» між ними. При цьому, 
мабуть, найоперативніше й найрадикальніше зреагували на його піднесення 
радянські державні органи. Оцінюючи становище Українського фронту, 
керівник військового відомства країни рад Л. Троцький резюмував: «Зараз 
настав момент, коли потрібно твердо і ясно сказати: від імпровізованих 
повстанських загонів революція взяла все, що могла взяти, далі ці загони 
стають не тільки небезпечними, але прямо згубними для справи революції»1. 
А невдовзі, саме в розпал боротьби з Н. Григор’євим, у статті «Українські 
уроки» голова Реввійськради радянської Росії заявив ще з більшою 
рішучістю: «Період партизанства надто затягнувся на Україні. Саме тому 
ліквідація його набула такого хворобливого характеру. Нині вже доводиться 
застосовувати розпечене залізо. Але цю роботу треба виконати. Треба 
покінчити з авантюристами не на словах, а на ділі»2. 

Зовсім інакше поводився С. Петлюра, який лише після заколотів проти 
нього особисто віддавав накази про арешти бунтівників, продовжуючи 
потурати іншим отаманам. 

І якщо результатом позиції більшовиків, попри всі справедливі закиди 
щодо її жорстокості, було зміцнення регулярної Червоної армії, а з нею – 
природно, й радянської державності, то «розквіт» отаманщини, навпаки, 
закривав перспективу творення повноцінного національного війська, 
дестабілізував із середини всю державну будову УНР. 

Політика радянської влади була розрахована, звісно, не лише на 
викорінення рецидивів партизанщини в лавах Червоної армії. Вона ще 
більшою мірою була спрямована проти повстанського руху, який набував 
протидержавного характеру і кваліфікувався як «куркульський бандитизм», 
«повстанський бандитизм» тощо. Це знайшло своє втілення у стосунках з 
Н. Махном. 

Перебуваючи в стані перманентних переговорів і угод з більшовиками, 
командуванням Червоної армії (особливі стосунки склалися з П. Дибенком, 
як відомо, схильним до авантюрних дій), комдив Н. Махно спромігся 
стверджувати свою владу в досить обширному районі, у якому 
розташовувались і міста – Олександрівськ, Мелітополь, Бердянськ. В 
останніх домінували більшовики, що дуже не подобалося махновцям і йшла 
постійна скрита боротьба за впливи. Обрана ІІ районним з’їздом рад 
військово-революційна рада (до її складу ввійшли анархісти, ліві есери, 
більшовики й безпартійні) виконувала, по суті, урядові функції3. На місцях 
виконавча влада зосереджувалась у руках самоврядних рад, які підкорялися 
лише військовим властям. 

                                           
1 The Trotsky papers 1917-1922. Vol. 1-2. – Paris, 1964-1971. – Vоl. 1. – P. 389. 
2 Коммунист. – 1919. – 20 травня. 
3 Див.: Савченко В.А. Назв. праця. – С. 88-89. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 364

Повновладними господарями на селі вважалися селяни-общинники. 
Поміщики й колоністи придушені, зігнані, а їх землі поділені серед членів 
общин. Земля була оголошена власністю народу, користуватися якою мали 
право лише селяни-трударі, які не вдавалися до найманої праці. Істотно були 
обмежені й куркульські наділи, а їх власники зрівняні в майновому 
відношенні з іншими селянами. Ті, хто домагався за рівних умов порівняно 
більш високих успіхів, висувалися в селянську еліту й, як правило, 
обиралися до керівництва місцевих рад. 

Така лінія поведінки, природно, ввійшла в суперечність з більшовицькою 
політикою 1919 р., зокрема із заходами щодо націоналізації землі, створення 
на базі колишніх крупних володінь колгоспів і комун тощо. Махновці в 
більшості тихцем саботували вимоги радянських властей, дедалі 
конфліктували з органами ЧК1, хоча до пори – до часу не вдавалися до 
відкритих виступів. Вони ще намагалися діяти відповідно до свого старого 
гасла «Йти окремо, бити разом!» «Воєннокомуністичні» заходи, особливо ж 
проведення продрозкладки прискорили конфронтаційні тенденції, а сфера 
махновського впливу зросла до 5 повітів – Олександрівського, Бердянського, 
Мелітопольського, Маріупольського, Павлоградського, а також частини 
Бахмутського, де народонаселення сягало 2,5 млн чоловік. 

Антирадянський виступ отамана М. Григор’єва був зустрінутий 
Н. Махном, який іменував себе революціонером і «вільним комуністом», без 
ентузіазму і навіть зі зрозумілим осудом (до речі, крок М. Григор’єва 
засудили всі організації анархістів в Україні). Адже григор’євці не лише 
провокували «батька» на антирадянську боротьбу, а й намагалися втягти 
махновців у бойові дії, свідомо впритул наблизившись до розташування 
останніх (для цього оголошений напрям руху на Київ М. Григор’єв змінив на 
Катеринослав). Однак вояки Н. Махна вели в той час надзвичайно важкі бої 
з Білою армією і втягування в боротьбу на другому фронті, природно, 
вважали самовбивчим. А швидкий розгром М. Григор’єва вивів червоних у 
безпосередню близькість, у фланг махновцям, які видавалися радянському 
керівництву мало в чому відмінними від григор’євців. Так Н. Махно 
потрапив «між двох вогнів». Правда, радянська влада, нагородивши 
честолюбного вояка, який не лише не підтримав М. Григор’єва, а й у 
черговий раз перезатвердив союз із червоними орденом Червоного Прапора, 
начебто подавала сигнали дружнього миролюбства. Та принципові 
розбіжності тим не знімались і зіткнення, зрештою, було лише справою часу. 

Хоча «батько» зі своїми козаками зробив не одну послугу радянській 
владі, зокрема й останньою воєнною кампанією – стримуванням стратегічно 
важливого, дуже небезпечного наступу денікінців у Приазов’ї в травні 
1919 р., це не стало засторогою від таємної ухвали Ради робітничо-
селянської оборони УСРР від 25 травня про ліквідацію махновщини в 
найкоротший час. Це рішення було прийнято з ініціативи й навіть під тиском 
Л. Троцького, що саме прибув на Південний фронт і цілком у своєму стилі 
воєнного керівництва шукав «винних», тобто чергову жертву. Щоправда й 

                                           
1 Там само. – С. 96-101. 
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Н. Махно поводив себе так, що радянські воєначальники не раз скаржилися 
на нього, вимагали його покарання1. 

Л. Троцький з оточенням цинічно спостерігали як під ударами 
кіннотників Шкуро гинуть без належної кількості боєприпасів бійці 
махновської дивізії (3 50 тис. повстанців 30 тис. узагалі не мали зброї)2. 
Ослабленням її позицій обернувся й наказ Л. Троцького від 4 червня про 
передислокацію деяких її частин на північну ділянку фронту, де стався 
масштабний прорив білих. Розуміючи це, Н. Махно в грубій формі відповів 
керівнику військового відомства РСФРР відмовою. 

Ситуація ускладнювалася тим, що непокору Н. Махно виявляв в умовах 
створення Воєнно-політичного союзу радянських республік (відповідне 
рішення було ухвалене 1 червня 1919 р.). Об’єднання військових потенціалів 
супроводжувалося ліквідацією власного командування армій УСРР, армій 
Українського фронту. Реввійськрада республіки переформовувала українські 
частини в нові армії і підпорядковувала їх Південному фронту. Демарш 
Н. Махна виглядав загрозливим прецедентом. 

Тому Л. Троцький і Х. Раковський поспіхом оголосили батька поза 
законом. Негайною реакцією стало повідомлення червоного командування 
про відставку Н. Махна з посади комдива. До того ж він закликав своїх 
бійців не підкорятися надалі керівництву Червоної армії (єдиний з вищих 
командирів, з яким знаходилося порозуміння і збереглася взаємоповага, 
залишався В. Антонов-Овсієнко3) й повернутись у «рідний» район 
Гуляйполя, звідки козаки внаслідок зміни воєнної ситуації також змушені 
були поспіхом відступати, не встигнувши провести черговий, IV з’їзд 
повстанців, запланований на 15 червня, відкривши білим дорогу в тили 
червоних. 

Останнє стало приводом для гучної справи «Штабу імені батька Махна. 
Спеціально створений Надзвичайний військово-революційний трибунал 
Донецького басейну (голова – Г. Пятаков, члени – С. Буздалін і Р. Фарбман), 
розглянувши справу, іменем РСФРР встановив: «Так званий «Штаб Махно» 
винен у дезорганізації Радянської влади в Гуляй-Польському районі, тобто 
саме в одному з найважливіших районів прифронтової з білими смуги. Це 
створило слабке місце, яке швидко намацали білі (що доводиться листом 
ген. Шкуро до Махна), по якому при своєму наступі білі вдарили передусім. 
Тут утворився прорив, ввірвавшись через який білі вдарили Червоній Армії у 
фланг і в тил. Під час панічного відступу махновських частин, що почався, 
штаб після взяття білими Гуляй-Поля розбігся…»4 

Звинувативши членів штабу Михалкова-Павленка, Бурбигу, Олійника, 
Коробка, Костіна, Полуніна і Добролюбова у зраді революції і 
«махновському розкладі» усіх перерахованих було засуджено до розстрілу5. 

                                           
1 Див.: Там само. – С. 108-111. 
2 Там само. – С. 133. 
3 Див.: Там само. – С. 111-113, 116. 
4 Красная звезда (Харків). – 1919. – 18 червня. 
5 Там само. 
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Сам Н.Махно із загалом в кілька сот чоловік прибув у Великий Токмак. 
Тут сталася зустріч з групою анархотерористів Марусі Никифорової. 
Остання випрохала в батька, який був переповнений жадобою помсти, 
кругленьку суму (за деякими даними 500 тис. крб.) на організацію вбивств 
більшовицьких вождів у Москві, Харкові й Києві (зокрема, В.Леніна, 
Л.Троцького, Г.Пятакова, Х.Раковського тощо)1. 

Вдало маневруючи між лінією фронту, що розділяла білих і червоних, 
завдаючи по першим і другим раптових дошкульних ударів і швидко 
зникаючи, загін Н. Махна, зрештою, опинився в радянському тилу і біля с. 
Компаніївка об’єднався з бійцями М. Григор’єва. Формацію числом менше 2 
тис. чоловік найменували Революційно-Повстанською армією України. Її 
головнокомандувачем став М. Григор’єв. Він мав підкорятися рішенням 
армійської РВР, головою якого обрали Н. Махна. Після гострих суперечок 
ідеологією руху було визнано анархізм, а з М. Григор’єва взято зобов’язання 
припинення єврейських погромів. 

Однак міцного об’єднання двох повстанських загонів не сталося через 
різні орієнтації їхніх командирів. Якщо М. Григор’єв прагнув об’єднатися з 
денікінцями й допускав союз із С. Петлюрою, то Н. Махно поривався 
воювати з білими (у тому числі й через особисту трагедію – загибель у боях з 
останніми його брата Григорія – начальника спільного штабу) й не довіряв 
С. Петлюрі. 

Останнього «батько» підозрював у подвійній грі, бажанні домогтися 
порозуміння з А. Денікіним, незважаючи на досягнуту угоду між УНР і 
РПАУ. У зв’язку з цим начебто Н. Махно вступив у зговір із кількома 
галицькими офіцерами для вбивства Головного отамана військ УНР. Однак 
план замаху під час особистої зустрічі Н. Махна з С. Петлюрою зірвався, 
оскільки особистого контакту двох діячів не відбулося2. А надалі про будь-
яку співпрацю, звісно, годі було й мріяти.  

Суперечності з М. Григор’євим розв’язалися вбивством останнього і його 
прихильників прямо під час з’їзду повстанців і селян Херсонщини в 
с. Сантові 27 липня 1919 р.3 Через три дні в с. Добровеличівка до «батька» 
приєдналися старі махновські частини, що до того знаходилися під 
червоноармійським командуванням у складі 58-ї стрілецької дивізії, однак 
під впливом антирадянської пропаганди вчинили заколот і повернулися 
поближче до рідних домівок. На останньому чиннику слід особливо 
наголосити – типовою рисою повстанства було небажання воювати за 
країну, за народ загалом, невміння вести бойові дії в складі регулярних 
армій. Хоча свої дії махновці пояснювали тим, що Червона армія кидає 
Україну напризволяще (вона справді відступала під натиском білих), а вони 
готові воювати і проти білих, і проти червоних, однак, звісно, «в рідних 
місцях». 

                                           
1 Див.: Савченко В.А. Назв. праця. – С. 191-194; Його ж. Бандитка Маруся // Авантюристы 

гражданской войны. – М., 2000. – С. 83-85. 
2 Чоп В. Нестор Іванович Махно. – Запорожье, 1998. – С. 43-44. 
3 Див.: Савченко В.А. Махно. – Харьков, 2005. – С. 170-172; Верстюк В. Махновщина. 

Селянський повстанський рух в Україні (1918-1921). – К., 1991. – С. 159-161. 
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Оперативно було проведено зміни: обрано новий склад РВР, затверджено 
нову структуру армії, яка тепер мала зватися РПАУ (м), тобто махновською, 
щоб не плутати з об’єднаною з григор’євцями. Загальна кількість бійців 
досягала 15 тис., а разом з обозами – понад 30 тис. В обозі нараховувалося 
12,5 тис. бричок і підвід1. Військова формація втратила мобільність, 
рухливість, а сила Добровольчої армії виявилася такою, з якою махновці ще 
не стикалися. Почався відступ з одночасним наростанням суперечностей із 
червоними. Останні після того, як Н. Махно знищив Н. Григор’єва та 
відчуваючи скруту, намагалися залучити РПАУ (м) до боротьби з 
Добровольчою армією. Н. Махно ж більше не хотів іти на контакти, бойові 
угоди. Більше того, почастішали сутички, а то й серйозні бої з 
червоноармійцями за домінування над залізницями, станціями. Та найбільше 
Н. Махно не хотів відступати з червоними в північному напрямі. Він не 
лише відмовився виконувати відповідні накази, а ще й намагався 
скористатися з ускладнення фронтової обстановки, вдавався до спроб 
роззброєння тих частин, що відступали, а їх особовий склад переконував у 
необхідності приєднання до повстанців. 

Паралельно «батько» вимагав від радянських властей свого призначення 
командувачем Червоною армією Півдня України – тобто всіма військами 
червоних, що ще залишалися на Херсонщині2. Поступово він зміг непогано 
розібратися в фронтовій ситуації, зрозумівши, зокрема, й на основі 
розвідувальних даних, що тили в білих практично незахищені, там 
створюється простір, прорвавшись у який можна не лише самозберегтися, а 
й стати господарем у регіоні. Білогвардійці ж, зайняті на театрі військових 
дій з Червоною армією, навряд чи знайдуть потрібні резерви для протидії. 
Вдало вийшовши кілька разів з оточень, махновці у вирішальному бою біля 
с. Перегонівка здобули блискучу перемогу й швидко пішли пересуватися по 
тилах білих. Були взяті Кривий Ріг, Нікополь, Олександрівськ, Гуляйполе, 
Токмак, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, Юзівка, Гришино. 

Армія швидко зростала, перетнувши межу в 100 тис. чоловік. За 
визнанням воєначальників різних таборів воювали махновці вдало. Загалом 
це не дивно. До 70% повстанців мали досвід участі в боях Першої світової 
війни, застосовували різні хитрощі, до яких не були готові суперники. Та ще 
більше важила самовідданість, замішана на вірі в торжество справи, за яку 
змагалися – земля, воля, свобода. Зростав і авторитет Н. Махна, про якого 
поширювалися легенди. А його армія контролювала територію розміром у 
дві губернії. Денікінський тил зазнав величезної руйнації. Більше того, 
мають сенс ті дослідники, які вважають, що глибинний повітовий центр, 
село Гуляйполе справляло такий вплив на розвиток подій, який виходив 
далеко за межі регіональних меж і не міг не враховуватися в планах і 
політиці великих військово-державних сил. Загалом це унікальне явище не 
лише вітчизняної історії3. 

                                           
1 Чоп В. Назв. праця. – С. 41. 
2 Савченко В.А. Назв. праця. – С. 179-180. 
3 Див.: Чоп В. Назв. праця. – С. 8. 
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Чималу роль, безперечно, відігравали і непересічні особисті якості 
Н. Махна. Він володів безперечним даром впливу на людей, метким 
мужицьким розумом, винятковою витривалістю, природним військовим 
талантом. Ці якості сполучалися з браком системної освіченості, психічною 
неврівноваженістю, нападами вбивчого гніву, маніакальною підозрілістю, 
періодичною схильністю до пияцтва, банальної непристойності. Синонімом 
махновщини був анархізм – не стільки в сенсі ідеологічного обґрунтування 
шляхів досягнення бездержавної організації суспільства («система влади 
суспільної»), скільки як вияви абсолютного безладдя («анархія – мати 
порядку»). 

Нездатність передбачити стратегічну перспективу, невміння навіть 
істотно наблизитися до спроби її бодай скільки-небудь предметного (хай не 
в повному розумінні – теоретичного) обґрунтування були іманентною рисою 
не лише махновщини, а й усіх інших проявів повстанства. 

Гадається, що істотним перебільшенням є твердження О. Несторова, ніби 
не маючи на початку 1919 р. чітко окресленої ідеології і мети, «борючись з 
більшовиками та денікінцями під гаслами соціальної справедливості і 
коливаючись між двома ідеологіями, повстанство обрало свій самостійний 
шлях – державотворчий, що мав на меті визволення України від іноземних 
окупантів»1. 

Повстанству не судилося дійти не те що до самостійного 
державотворчого шляху, а й наблизитися до розуміння історичної місії 
держави взагалі, усвідомити, що держава, у тому числі – національна – 
категоричний імператив часу. Виступаючи проти держави як такої, 
повстанство обмежувало мету вузькорегіональними завданнями, реалізувати 
які без державних важелів було елементарно неможливо. А тому воно з 
неминучістю потрапляло в глуху безвихідь і було приречене на неминучу 
поразку, яка наступала рано чи пізно. 

Що ж до іноземних окупантів – то, не висуваючи завдання боротьби з 
ними на міждержавному рівні, обмежуючись протиборством на обмежених 
«рідних» теренах, досягти кінцевого успіху було також нереально. А отже, 
висновки історика видаються штучними, надуманими. 

Навряд чи можна погодитися і з внутрішньо суперечливою тезою 
В. Чопа, що повстанство в особі махновщини було «відмінною від 
державницької формою національного пробудження, що поставила в основу 
своєї ідеології анархізм»2. Штучною, декларативною виглядає теза автора 
про те, що Революційно-повстанська армія України (махновців) – то один із 
«національних центрів», який хоча й стояв на відмінних «суспільно-
політичних позиціях», не може бути зарахованим до «антиукраїнських» 
рухів, «хоча вона (махновщина» – В.С.) протистояла політичним 
прагненням, очевидно, більшої частини національно свідомого населення»3. 

І вже зовсім заплутує питання наступне міркування, що суперечить і 
вищенаведеному і саме собі: «Махно блискуче розіграв карту української 

                                           
1 Нестеров О.В. Назв. праця. – С. 13-14. 
2 Чоп В. Назв. праця. – С. 3. 
3 Там само. – С. 4. 
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бездержавності. Націоналісти вважають притаманну українській масі 
відсутність державницького почуття великою слабкістю і бідою, прокляттям 
селянського індивідуалізму. Махно своєю ідеологією перетворив українську 
бездержавність в силу, облагородив її європейською соціальною теорією і 
повів через пекло громадянської війни в бій за селянське щастя»1. Ніякий 
пафос не в змозі заступити логічної безпорадності, самоспростувальної 
очевидності написаного. Ще більше те було доведено історичною 
практикою, що добре усвідомлює й В. Чоп, продовживши наведене словами: 
«До нього (селянського щастя – В.С.) не дійшов ні сам Махно, ні люди, яких 
він вів. Але їх не можна докоряти в тому, що вони не достатньо сильно 
бажали зробити це»2. За подібною логікою можна не лише виправдовувати, а 
й захоплено вихваляти будь-який, самий безрозсудний фанатизм. І схоже, 
В. Чоп схильний до того, жалкуючи, що у махновської, далеко небездоганної 
практики не виявилося послідовників. «Махновський район, – змушений 
констатувати автор, – поніс за чотири роки війни колосальні людські й 
економічні втрати. Фатального значення набув факт того, що махновську 
ідеологію відмовилося (підкреслено мною. – В.С.) глибоко сприйняти 
(доречно поставити питання, яке обходить В. Чоп – чому? – В.С.) селянство 
інших місцевостей України, яке сповідує індивідуальні форми ведення 
господарства»3. 

У своїй публікації запорізький історик не один раз повертається до 
питання про те, чи була «форма махновського суспільства (? – В.С.) 
державою?» (вочевидь, відчуває слабкість аргументації та й відсутність 
власної переконаності в тому). Однак його імпровізації доводять до 
наступних відповідей: «Згідно одних визначень, була – володіла 
суверенітетом (що конкретно мається на увазі – сказати важко – В.С.) і 
ознаками всезагальної суспільної організації (те ж саме – В.С.). З іншого 
боку, принцип організації суспільства був зовсім іншим, ніж у держави, 
спрямованої не зверху вниз, а знизу – доверху і не існувало державного 
апарату публічної влади. Однак на час війни його заміняла військова влада 
(підкреслено мною – В.С.). Вона повинна була піти з політичної арени після 
завершення бойових дій і, як наслідок, унести з собою державність 
(підкреслено мною – В.С.). Враховуючи, що зі стану війни махновцям так 
вийти і не вдалося, правомірно зробити висновок про те, що в час свого 
існування махновський рух набув форми держави»4. 

Можна згодитися з тим, що військова влада в умовах війни може 
підмінити собою державність, можливо – дещо точніше – стати своєрідною 
державною політикою, що демонстрував С. Петлюра. Однак довести до 
переможного завершення свої бойові дії така «держава» ніколи б не змогла 
через незнищенні антагоністичні суперечності з середовищем, що її щільно 
оточувало. 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
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Як не дивно, однак В. Чоп з усією серйозністю намагається доводити, 
ніби махновська «держава» мала осібні характеристики: «республіканська 
форма правління, яка поєднувалася з певними авторитарними тенденціями, 
заснованими на високому авторитеті лідера; відкритий характер суспільства; 
відсутність приватної власності на землю; присутність елементів «ринкового 
соціалізму», товарне зернове землеробство, а також відсутність чітких 
кордонів»1. 

Здається, варто хоча б на мить задуматися над останньою 
«характеристикою», щоб дійти висновку про повну безпредметність, 
алогічність ведення подальшої мови про будь-яку махновську державність. 
Для В. Чопа ж самопереконання, вочевидь, достатньо, щоб не зупинятися на 
вищевикладеному. Констатуючи, що характерною особливістю згаданої 
держави було «сповідування ідеології, спрямованої на подолання в 
майбутньому державного стану суспільства», він зауважує: «Даючи собі звіт 
в подібному стані справ, Махно з однодумцями докладав зусиль для 
приховування зовнішніх виявів державності»2. 

Безпорадність аргументації В. Чопа сягає крайніх меж, коли він заводить 
мову про те, що «махновщина – це значною мірою останній бій селянської 
землеробської цивілізації з індустріальною», це «протистояння Міста і 
Села»3. Залишається загадкою, як можна схилятися не лише до певних 
історичних виправдань таких явищ як махновщина, а й вдаватися до 
узагальнюючих оцінок на кшталт того, ніби «трагедія Махна не в тому, що 
він хотів виграти свою партію в громадянській війні, а в тому, що він ледве 
не досяг успіху»4. Неусвідомлення того, що успіх у принципі був 
неможливий, створює хибну систему координат, у якій останнім часом 
намагаються досліджувати непросте суперечливе явище й деякі інші 
історики. І торкається це не лише махновщини, а й інших проявів 
повстанства. 

 
 

 
 
 

                                           
1 Там само. – С. 5. 
2 Там само. – С. 6-7. 
3 Там само. – С. 7-8. 
4 Там само. – С. 11. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ  
ОБРАЗУ МІСТА В ТВОРАХ  
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 
У статті розглядаються проблеми відношення українського 

мандрованого філософа Григорія Сковороди до міста взагалі, а також 
критика ідеї онтології міста у творчості мислителя. Основну увагу автор 
статті приділяє проблемі співвідношення загальнолюдського та 
національного у філософії мислителя, яка, на думку автора, знаходить своє 
вирішення передусім у масонських історико-філософських побудовах 
філософа, який вважав себе всесвітнім громадянином. Крім того, 
досліджується концепція „горньої республіки” Г. Сковороди як пошук 
небесної вітчизни та її протиставлення вітчизні земній.  

 

Образ міста в творах Сковороди є такою науковою проблемою, яка 
пов’язана з його історіософськими та загальнофілософськими 
переконаннями. У статті авторка розглядає проблему онтології міста в 
філософії Сковороди, яка є недостатньо дослідженою у науковій літературі. 
Дослідниця використала такі новітні публікації, як: монографія сучасної 
російської дослідниці Л.А. Софронової про взаємовідношення трьох світів 
(Бога, людини та Біблії) у філософській системі Григорія Сковороди1, книгу 
відомої української дослідниці В.М. Нічик про історію викладання 
богословських та філософських курсів у Києво-Могилянській академії2, тези 
дослідника О.І. Різниченка „Григорій Сковорода і антична культура”3, а 

                                           
1 Софронова Л.А. Три мира Григорія Сковороды. – М.: Изд-во „Индрик”, 2002. – 464 с. 
2 Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К.: Укр. Центр духовної 

культури, 2001. – 252 с. 
3 Григорій Сковорода і антична культура: Тези доповідей науково-практичної конференції, 

присвяченої 280-річчю від дня народження Г.С. Сковороди (19 листопада 2002 р.). – Харків, 
2002. – 94 с. 
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також філософську монографію академіка М.В. Поповича про Г. Сковороду, 
у якій філософські погляди українського мандрованого філософа 
досліджуються на широкому тлі історико-філософських концепцій цієї 
епохи, а також деяких філософських концепцій сьогодення1. 

Стаття присвячується дослідженню таких проблем сковородинознавства, 
які до цих пір не були ґрунтовно розробленими. Метою даної статті є аналіз 
відношення Г. Сковороди до міської культури взагалі, а також ставлення 
мислителя до античних, біблійних та сучасних йому міст, зокрема України. 
Авторка досліджує також проблему співвіднесення у філософії мислителя 
античності та християнства, яка не є остаточно вирішеною в науковій 
літературі.  

Григорій Сковорода, який народився 3 грудня 1722 р. на Полтавщині, у 
селі Чорнухах, колишнього Лубенського полку в родині священика, любив 
жити саме в сільській місцевості. І хоч він, як відомо, обрав мандрівний 
спосіб життя та відвідав, зокрема, такі європейські міста, як Відень, Офен, 
Пресбург, Галле, Рим, про що повідомляє, зокрема, Гес де Кальве, проте він 
повернувся в Україну, де частіше за все жив у маєтках поміщиків – 
Захаржевського, Щербініна, Розальон-Сошальського, Ковалевського, а 
також у монастирях – Харківському училищному, Охтирському, Сумському, 
Святогорському тощо. У своїх творах, зокрема в емблематичних барокових 
віршах, Г. Сковорода, оспівуючи сільське життя, поєднує суб’єктивну лірику  
з релігійною, а також використовує образи з народної поезії: 

„Нащо ж мені гадати, 
Що в селі родила мати”? 
Нехай у тих мозок рветься, 
Хто високо в гору дметься 
А я буду собі тихо 
Коротати милий вік...”2  

У радянському сковородинознавстві українського мислителя 
Г. Сковороду іноді зображували як селянського просвітника, проте, на нашу 
думку, це перебільшення. Адже своє філософське й світоглядне кредо 
Г. Сковорода виразив у тих словах, що стали епітафією на його могилі: „Світ 
ловив мене, але не спіймав”. Мабуть, саме у цьому вислові і прихований 
корінь „жребія з голяками”, бо Г. Сковорода, як свідчать його твори, майже 
не цікавився змістом зовнішньої людини та її соціальним статусом, а також 
тими благами, якими вона володіє у цьому світі, тобто, видимою натурою, 
турботою і предметом уваги мислителя була внутрішня чи істинна людина 
та невидима натура. У своїх творах мислитель звертається до історії, 
культури, релігії багатьох міст, зокрема таких, як Афіни, Вавилон, 
Єрусалим, Київ, Харків, Петербург тощо. І хоч Г. Сковороді більше 
подобався затишний сільський спосіб життя, проте він, звертаючись до 
історії багатьох місць, втілює в ці образи деякі свої філософські положення 
щодо сутності місця як культурного феномена. Так, Г. Сковорода дуже 

                                           
1 Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 

256 с. 
2 Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – К.: АТ „Обереги”, 1994. – Т. І. – С. 65-66. 
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цікавився античною філософією та античними містами. Наприклад, він 
звертається до образу міста Афіни, причому дуже часто для підтвердження 
тих чи інших власних філософських положень. Так, у творі „Сад 
Божественних пісень, що проріс із зерен священного писання”, в пісні 7-й, 
Сковорода зазначав: 

«О мій новий Адаме! Прегарний ти син! 
О всьогосвітний сраме! О буйство Афін!» 
Під буйством своїх світ,  
Під смертю – безліч літ.  
Як темний покрив!”1  

Звичайно, Новим Адамом називали Ісуса Христа, адже вважалося, що 
Христа розіп’яли на тій самій горі, тобто Голгофі, на якій нібито було 
поховано Адама. У Г. Сковороди було дуже складне сприйняття Христа, бо 
провідною концепцією мислителя був іманентний трансценденталізм. Крім 
того, у Г. Сковороди були складні стосунки з представниками православної 
церкви, адже український філософ майже не сприймав догматичну сторону 
християнства, а тільки етичну, що до деякої міри наближувало світобачення 
Г. Сковороди до масонського. „Маючи на увазі, що сам Христос є шлях, 
філософ виводить на перший план шлях до Бога, і головним шляхом тут 
опиняється шлях волхвів та пастирів, які йдуть услід за зіркою 
Віфлеємською. Не всі здатні повторити подібний шлях, тому що через світ 
проходять дорожки „нещастія”, „шествіем путем нечестія”, і мало хто 
досягає кінечної мети шляху, „края”, гавани”, „конца”, Христа”2. Під 
„буйством Афін” Г. Сковорода має на увазі відвідання святим апостолом 
Павлом Афін і його ставлення до цього міста з багатьма античними 
статуями, які він вважав ідолами.  

На нашу думку, найбільш цікавими, крім вищенаведених, роздумами 
Г. Сковороди про Афіни, можна вважати ті, що викладені у творі 
українського мандрованого філософа „Тлумачення Плутарха про тишу 
серця”, в якому мислитель звертається до вчення Сократа. Адже 
Г. Сковорода свідомо ставив перед собою завдання реалізувати у своєму 
власному життєвому шляху принципи свого філософського та художнього 
бачення. Саме тому він дістав найменування „українського Сократа”, бо, як і 
Сократ, він свідомо намагався жити саме так, як вчив. Г. Сковорода пише: 
„Все дороге в Афінах!” – сказав друг Сократів. А Сократ: ”Дороге ж дійсно 
для тих, хто живе розкішно, а для стриманих усе дешеве. Хліб, маслини, 
простий одяг – усе це недороге”. Так само й ми, якщо хтось докоряє нам 
нуждою й ницістю, у відповідь скажемо таке: „Слава тобі, Господи, 
достатньо ми багаті, якщо не бродимо по світі й хліб свій їмо не в 
каторжному поті”3. Український філософ  вважав бідність ідеальним станом 
для людини, який може зробити людину щасливою. Взагалі, як багатство, 
так і бідність Г. Сковорода розглядав переважно з етичних позицій, адже 
мислителя хвилював перш за все внутрішній духовний стан людини. Відомо, 

                                           
1 Там само. – С. 55. 
2 Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. – М.: Изд-во «Индрик», 2002. – С. 342. 
3 Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – К.: АТ „Обереги”, 1994. – Т. І. – С. 219. 
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що Г. Сковорода був бідною, дуже скромною людиною, яка більше за все 
цінувала людське духовне самовдосконалення та постійно перебувала в 
мандрах, не давала світу себе схопити, і тому його перший біограф і друг 
Михайло Ковалинський зображує життя українського філософа як 
праведника, у чомусь наближуючи його до агіографії.  

Звичайно, мислитель цікавився життям біблійних святих, пророків та 
апостолів, і тому постійно у своїх творах звертався до образу Єрусалима. 
Так, у творі „Симфонія, що названа книга Асхань, про пізнання самого себе” 
Г. Сковорода пише: „Блажен, хто знайшов плем’я в Сіоні та родину в 
Єрусалимі”1. Слід зазначити, що його концепція „горньої республіки”, є 
оригінальною есхатологічною концепцією, бо, на думку мислителя, „горню 
республіку” будуть населяти праведники, нові люди, у товаристві яких не 
буде ані плачу, ані хвороби, ані зазіхання. Проте саме слово „республіка” 
говорить не про потойбічний, а про якийсь земний соціальний устрій. З 
точки зору мислителя, „горня республіка” знаходиться не на небі, але й не на 
землі, а в душах праведних людей, які пізнали самих себе. Звичайно, людські 
стосунки в „горньому Єрусалимі”, на думку Г. Сковороди, мають 
засновуватися на біблійних ідеалах. Так, у творі „Книжечка про читання 
Святого Письма, названа жінка Лотова” філософ, зокрема, писав: „Знай, 
друже мій, що Біблія є новий мир і люд Божий, земля живих, країна й 
царство любові, гірний Єрусалим; і, крім підлого азіатського, є вишній. 
Немає у тій республіці ні старості, ні статі, ні відмінності – все там спільне. 
Суспільство в любові, любов у Бозі, Бог в суспільстві. Ось і кільце вічності! 
„Від людей це неможливо”2.  

Отже, Г. Сковороді був притаманний своєрідний есхатологічний історизм. І 
хоч „історіософська проблематика для нього не була провідною, але його 
загальне світобачення містило й виразні есхатологічні риси”3. Есхатологія 
Г. Сковороди, його розуміння майбутнього оновлення світу в „горній 
республіці” значним чином відрізнялася від церковного віровчення про пекло та 
рай. Проте Г. Сковорода особливо поважав вчення східних учителів церкви, т.зв. 
Олександрійську школу, представники якої визнавали досягнення античних 
філософів та вважали їх найближчими до християнства. Г. Сковорода цікавився 
творчою спадщиною Климента Олександрійського, Філона, Орігена, Василя 
Великого та Григорія Богослова, Ніла, Діонісія Ареопагіта, Максима Сповідника 
та інших богословів давнини. Як і Оріген, Г. Сковорода вважав, що врятуються 
всі люди за допомогою самопізнання, яке приведе врешті-решт до обожнення 
людини. „І хоча він не ставився вороже ні до ченців, ні до кліру, ні до ієрархів, а 
деяким із них навіть присвячував свої твори, церкві, її переказам, церемоніям, 
обрядам, священним реліквіям у його вченні не відводилося жодного місця на 
шляху морального і духовного переображення людини та її зближення і єднання 
з Богом”4.  

                                           
1 Там само. – С. 247. 
2 Там само. – Т. ІІ. – С. 44. 
3 Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства. Навч. 

посібник. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1999. – С. 101. 
4 Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. – К.: Укр. Центр духовної 

культури, 2001. – С. 116. 
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Взагалі, Г. Сковороді було притаманне чітке протиставлення духовного 
та матеріального. На його думку, тільки слідуючи за духовним, можна 
пізнати себе, збагнути невидиме, перетворити свою сутність. Згідно з 
концепцією іманентного трансценденталізму, Г. Сковорода вважав, що Бог є 
дух, а не якесь матеріальне тіло, і тому поклоніння йому має бути, 
передусім, духовним. Саме тому, на нашу думку, релігійність Г. Сковороди в 
чомусь заперечує обрядову практику християнства. Звичайно, запереченням 
церковного віровчення про спасіння є також есхатологічна концепція 
Г. Сковороди про „горню республіку”. Він, наприклад, не зупиняється на 
тому, як людина має себе поводити відповідно до церковних правил. Він не 
висловлює сутності гріха та каяття, не пропонує читачеві разом з ним 
проникнути у смисл заповідей. Його людина начебто звільнена від 
посередництва – священик у творах Г. Сковороди не супроводжує її від 
колиски до могили. Він безпосередньо спілкується з вищими силами, 
„злітає” думками та „серцем до Бога”, досягає небесного Єрусалима”1. Образ 
горнього Єрусалима Г. Сковорода використовує для підтвердження своїх 
концептуальних філософських положень, зокрема відносно філософії міста. 
Так, у дусі роздумів про істинну, нову чи внутрішню людину Г. Сковорода у 
творі „Бесіда 1-ша, названа Observatorium (Сіон)” зазначав: „Хто дурень, той 
і в Єрусалимі глупий, а хто сліпий, тому всюди ніч. Якщо ти тінь – скрізь 
для тебе пекло”2.  

Відомо, що коренем непорозуміння людей у суспільстві, соціальної 
нестабільності та міжнародного протистояння Г. Сковорода вважав 
марновірство, проте, на його думку, марновірство полягає саме у дотриманні 
церковних обрядів, таїнств, церемоній. Саме тому він постійно звертається 
до теми марновірства на сторінках своїх творів. Так, у творі „Книжечка, що 
називається silenus alcibiadis, тобто ікона Алківіадська (Ізраїльський змій)”, 
мислитель розмірковує стосовно марновірства: „І немає більш смертоносної 
для суспільства рани, ніж марновірство – листя для лицемірів, маска 
шахраям, заслона дармоїдам, стимул і підігрів для людей з дитячим розумом. 
Воно розлютило премилосердну утробу Тита, зрівняло з землею Єрусалим, 
зруйнувало Царгород, спотворило братньою кров’ю паризькі вулиці, сина на 
батька озброїло”3.  

Притаманний Г. Сковороді різкий дуалізм вступав у суперечності з 
православ’ям, яке передбачає єдність духовного і тілесного, адже цілісна 
людина – це нероздільне єство. Керуючись своїм духовним розумінням 
християнства, Г. Сковорода намагається заперечити значення відвідування 
святих місць. „Чимало волочаться по Єрусалимах, по Йорданах, по 
Вифлеємах, по Кармилах, по Фаворах, нюхають між Єфратами й Тіграми. 
„Тут він, звичайно, – думають, – ось, от! Тут Христос!” Гукають й іншим! 
Тут Христос!” „Знаю, – кричить ангел, – Ісуса розп’ятого шукаєте. Немає 
тут! Немає!”, – зазначає мислитель у творі "Хай цілує мене поцілунками уст 

                                           
1 Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. – М.: Изд-во «Индрик», 2002. – С. 427. 
2 Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – К.: АТ „Обереги”, 1994. – Т. І. – С. 293. 
3 Там само. – Т. ІІ. – С. 10. 
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своїх!”1 З вищенаведених описів Афін та Єрусалима звичайно постає 
проблема їх антитетики. Відомо, що з часів апологетики протиставлення 
віри та розуму поставало як протилежність між постаючим християнством та 
еллінською філософською думкою. Проте для письменників 
Олександрійської школи, релігійно-філософськими пошуками яких у свій 
час цікавився Г. Сковорода, було характерним поєднання релігії з 
філософією. Наприклад, Климент Олександрійський стверджував, що знання 
має бути попереду віри, а коренем гріха та будь-якого зла в суспільстві 
вважав неосвіченість. Він також вважав, що філософія дана була Божим 
провидінням грекам з такою ж метою, з якою Закон був даний іудеям, тобто 
як дороговказ до Христа.  

Взагалі переборення антитетики „Афін” та „Єрусалима” було типовим 
для багатьох культурних осередків різних часів та народів, як-от: 
олександрійці, каппадокійський гурток, Каролінське відродження, Ренесанс, 
Бароко. Звичайно, Г. Сковорода, як бароковий письменник, теж поєднував 
античність із християнством.  Л. Ушкалов та О. Марченко з цього приводу 
зауважують, що „...Григорій Сковорода не „примиряв” „Афіни” з 
„Єрусалимом” – він прагнув посутньо „зняти опозицію античного гносису та 
християнської віри шляхом їхнього радикального ототожнення на ґрунті 
доктрини про „безначальну істину”2.  

Визначне місце в поетиці Г. Сковороди займає образ Вавилону, який 
безпосередньо пов’язаний з біблійно-містичними релігійно-філософськими 
пошуками мислителя, а також з його есхатологічним історизмом. Звичайно, 
Г. Сковорода вважав, що людина в цьому світі є мандрівник, який усе життя 
подорожує до Царства Божого. „Сковорода прагнув побудувати філософію 
Бога, яка водночас була б філософією людини. Якщо у філософії людини для 
нього основним було питання про те, як можна досягти свободи, то у 
філософії Бога – питання про тре, навіщо принесена Христова жертва і як 
кожна людина мусить у власному житті пережити смерть і воскресіння 
Бога”3, – зазначає Мирослав Попович у своїй новій праці „Григорій 
Сковорода: філософія Свободи”, де у найширшому філософському і 
культурному контексті аналізує всі можливі зв’язки українського 
мандрівного філософа з сучасними йому ідейними рухами і тенденціями, 
універсальний гуманістичний екуменізм Г. Сковороди, український контекст 
його творчості тощо.  

Есхатологічний історизм Г. Сковороди, як відомо, базувався, передусім, 
на книгах Старого Заповіту, в яких знайшли відображення історико-
культурні традиції багатьох стародавніх міст, і, зокрема, Вавилону. Так, у 
творі „Симфонія, названа книга Асхань, про пізнання самого себе” 
Г. Сковорода так подає свій власний концепт Вавилону: „Погани всі 
позначаються цим іменем (Вавилон), а це означає змішування або злиття. 

                                           
1 Там само. – Т. І. – С. 134. 
2 Ушкалов Л. В., Марченко О.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків: Основа, 

1993. – С. 69. 
3 Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 

С. 158. 
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Вони лиш зовнішню плоть бачать і скрізь з неї дивуються, описують, 
вимірюють, а духовну істину, що перебуває в плоті, не знаючи її, змішують з 
плоттю і називають мрією”1.  

Звичайно, філософія історії Г. Сковороди була провіденціальною, але 
мислитель використовував також і античне бачення історії, зокрема, 
описуючи Вавилон. „Цікаво, що у творах Сковороди уявлення історії як 
повторюваних замкнених циклів, характерне для античного мислення, 
вміщується саме у концепт Вавилону”2. Крім того, Г. Сковорода, як про це 
згадує М. Ковалинський, ще з молодих років дуже любив вірш Іоана 
Дамаскина „Образу златому, на поле Деїре служиму...”, в якому оспівується 
мужність трьох святих юнаків, які, незважаючи на наказ Навуходоносора, не 
стали слугувати ідолові поля Деїрського – кумиру з золотою головою і 
мідним тулубом, що стояв на Деїрському полі біля Вавилону. За свою 
вірність єдиному Богові юнаки – Ананія, Азарія та Мисаїл були кинуті у 
вогняну піч, але вийшли з неї цілими та непошкодженими. Таким чином, Бог 
допоміг юнакам виправдати їх віру в нього та засвідчити перед усією знаттю 
великої Вавилонської імперії перевагу Єрусалимського Бога над хваленими 
вавилонськими богами. „Споглядаючи це диво, сильний цар Навуходоносор 
преклонився перед Богом та об’явив його істинним Богом по всій своїй 
імперії. Ця подія відбулася у 586 році до Р.Х.”3 Саме у трактуванні 
Г. Сковородою цієї пісні добре простежується його теорія двох натур, – 
однієї вічної, істинної, божественної, а другої – плотської, земної, брудної та 
зовнішньої. У даному випадку, під першою Г. Сковорода розуміє мужність 
та стійкість трьох юнаків, а під другою – служіння ідолу поля Деїрського. 
Розмірковуючи над цією старозавітною історією на сторінках деяких своїх 
творів, Г. Сковорода починає її трактувати глибоко символічно, як боротьбу 
та співвідношення між „духовним” розумінням християнства та, власне, 
церковним. Наприклад, ось що пише філософ у своєму творі „Наркіс. 
Розмова про те :пізнай себе” з цього приводу:” І чи не знаєте ви того, що 
вид, лице, плоть, ідол є те є саме, а також ніщо? Чи не знаєте, що світ цей є 
ідол поля Деїрського? Бачите, що в золотій голові кумира вашого світу цього 
і у вавилонській печі живе і суботствує незаходимий наш світ і... наше сонце 
прославляється такою трубною піснею „Джерело, що виходить і наповнює 
все”4. У наведеному уривку Г. Сковорода дуже ясно дає зрозуміти своїм 
читачам власну світоглядну опозицію православній церкві. 

Розглядаючи відношення Г. Сковороди до міст України, зокрема Києва, треба 
проаналізувати особливості його менталітету, належність мислителя до 
української філософської традиції, а також його історіософські погляди. Відомо, 
що існують різноманітні тлумачення відношення Г. Сковороди до України та 
українського народу. Тим більше, що поштовх для дискусії подав сам перший 
біограф Г. Сковороди М. Ковалинський, який стосовно відношення свого 
                                           

1 Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – К.: АТ „ Обереги”, 1994. – Т. І. – С. 254. 
2 Різниченко О.І. Концепт Вавилону в поетиці Г.С. Сковороди // Григорій Сковорода і 

антична культура: Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 280-річчю від 
дня народження Г.С. Сковороди (19 листопада 2002 р.). – С. 16-17. 

3 Геллей Генри. Библейский справочник. – СПб., 1998. – С. 344. 
4 Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – К.: АТ „Обереги”, 1994. – Т. І. – С. 153. 
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вчителя до України зазначав: ”Україні він віддавав перевагу перед Малоросією 
за її повітря і води. Ріки майже всі цвітуть у Малоросії, від чого й повітря гниле. 
Він звичайно називав Малоросію матір’ю, тому що там народився, а Україну – 
тіткою за життя його у ній і з любов’ю до неї”1. На нашу думку, 
М. Ковалинський має на увазі, передусім, географічний фактор, бо в ті часи 
Малоросією називали Київщину та регіони, розташовані поблизу неї, зокрема 
Полтавщину, а Україною вважалася Слобожанщина. Проте якщо мати на увазі 
деяку схильність Г. Сковороди до космополітизму, всесвітнього громадянства, а 
також недостатню розробленість мислителем історіософських проблем і ту 
обставину, що його дуже мало цікавили сучасні йому політичні умови життя, 
можна зробити висновок про „малоросійський комплекс” Г. Сковороди. Саме 
тому існують численні дискусії стосовно його відношення до України, які 
тривають, незважаючи на майже 200-річні дослідження життя та творчості 
Г. Сковороди. Сам Григорій Савович у листах до Михайла Ковалинського 
вживав назви „Україна” та „Малоросія” як топографічні означення різних частин 
реальної історичної України. Проте якщо враховувати міфоісторичний контекст 
творчості Г. Сковороди, зокрема виражений у притчі „Убогий Жайворонок”, яка 
являє собою єдиний історіософський твір Г. Сковороди, то можна бачити, що, на 
думку Г. Сковороди, Божа Діва – Істина приходила в Україну в стародавні часи, 
а країною тетерваків, мораль яких потісняє мораль жайворонків, була сучасна 
мислителеві Україна. Тобто треба враховувати філософське відношення 
мислителя до України, який вірив, що „золотий вік”, коли Діва – Істина Астрая 
відвідала Україну, може повернутися, але це залежить від стану людських 
сердець, які мають бути спроможні прийняти істину (адже для Г. Сковороди Бог 
– це істина). Так, у творі „Симфонія, названа книга Асхань, про пізнання самого 
себе” мислитель зазначає: „Сам же Бог засвідчує, що він чоловік Божий. А 
Божий і істинний – то все одно. Бог і істина – одне. Чоловік Божий і син Божий – 
одне. Тому-то й Павло так Божого чоловіка називає створеним за Богом у правді 
й преподобії істини”2. Отже, треба враховувати історіософський підхід 
Г. Сковороди до України, бо особливої прихильності (у філософському плані) у 
Г. Сковороди, власне, до Малоросії не було.  

Г. Сковорода був таким мислителем, який об’єктивно заклав підвалини 
української національної ідеї, що згодом були розвинуті тими українськими 
письменниками та філософами, які зробили величезний внесок у розвиток 
української національної самосвідомості в галузі літератури, культури, вивчення 
історії, формування історіософських концепцій тощо. Мова йде, передусім, про 
таких мислителів, як І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, В. Каразин, 
М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко. Проте Г. Сковорода, хоч і виступав 
носієм української культурної традиції, все ж таки у своїй творчості майже не 
відобразив сучасні йому політичні проблеми розвитку України, її минуле, а 
історіософська концепція мислителя не була дуже розвиненою та носила саме 
алегоричний характер, бо засновувалася на здобутках культури бароко, яскравим 
представником якої був український мандрівний філософ.  

Основою сковородинського бачення сутності явища міста загалом та в його 
конкретно-історичному виразі були загальнофілософські уявлення про природу 

                                           
1 Ковалинський М.І. Життя Григорія Сковороди // Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – 

К.: АТ „Обереги”, 1994. – Т. ІІ. – С. 400. 
2 Там само. – Т. І. – С. 199. 
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людини. Звичайно, Г. Сковорода цікавився історією та культурою міст у 
сучасній йому Україні, і, передусім, міста Києва. Саме з Києвом пов’язані роки 
навчання Г. Сковороди у Києво-Могилянській академії. Саме Академія відіграла 
головну роль у становленні Г. Сковороди як ученого, бо в ній майбутній філософ 
опанував античну спадщину, зокрема ідеї Сократа й Платона, Демокріта й 
Епікура, Арістотеля й Плутарха, Цицерона й Лукреція Кара, пізнав вчення 
великих природознавців Коперніка, Галілея тощо, сприйняв критичне ставлення 
до Святого Письма. Учителями Г. Сковороди в Академії були такі прогресивні 
професори і прихильники просвітницьких ідей, як Варлаам Лащевський і Гедеон 
Слонимський, послідовники школи Феофана Прокоповича й Симона 
Тодорського, Тихін Александрович і Досіфей Галяховський, прихильники 
новітньої течії в Академії, а також талановитий філософ – просвітник Георгій 
Кониський. Як відомо, погляди діячів Києво-Могилянської академії 
характеризувалися антропоцентричною спрямованістю, якій було притаманне 
посилення самосвідомості, що приводило до становлення нових принципів 
самопізнання, які формувались у курсах викладачів Академії на основі, 
передусім, морального самопізнання. Бо мислитель вивчав, передусім, людину, її 
місце в світі та шляхи до щастя та обожнення – саме така проблематика була в 
центрі уваги середньовічної та ренесансної повчальної літератури. 

Адже Г. Сковорода був насамперед мислителем, що виходив з 
антропоцентризму в своєму світобаченні та цікавився людиною як своєрідним 
мікрокосмом, у якому віддзеркалюється соціальний макрокосм як суб’єкт 
творення і реалізації людського життя. В.М. Нічик наголошувала на тому, що 
велике значення для формування світогляду Г. Сковороди, зокрема 
людиноцентричної спрямованості його філософії, мало те, що у філософських 
курсах, які він прослухав в Академії, багато уваги приділялося проблемі людини. 
Проте „філософія Сковороди істотно відрізняється від тих філософських курсів, 
які він прослухав в Академії. Якщо в центрі філософського розгляду цих курсів 
зовнішній світ і проблеми його пізнання, то у Сковороди на першому плані – 
людина, етико-гуманістичні проблеми. Якщо київські професори, прямуючи від 
схоластики до нової філософії, зводили небесне до земного, звеличували не 
лише розум, а й тіло людини, її земні пристрасті, то Сковорода підносив природу 
до бога, закликав до зневаги пересиченої плоті і підносив в людині істинно 
людське, духовне”1. Так, київські професори, зокрема Ф. Прокопович та 
Г. Кониський, вважали, що щастя людини полягає як у доброчесності душі, так і 
в гармонії в людини душі та тіла. В цьому виявлявся ренесансний гуманізм 
київських авторів. Проте Г. Сковорода висловлював протилежні думки, його 
„гуманізм не належить до ренесансного типу”2. Г. Сковорода був представником 
барокової культури, митці якої спрямовували свої філософські пошуки від 
антропоцентризму до теоцентризму, проте творчість Г. Сковороди 
характеризувалася антропоцентричністю.  

М. Ковалинський, твір якого про Г. Сковороду є одним з найважливіших 
джерел творчості мислителя, багато пише про значення міста Києва в житті 
Г. Сковороди, називає дати перебування в місті філософа. Так, Михайло 
Іванович пише про перебування Г. Сковороди в Києві в складі придворної 

                                           
1 Нічик В.М. Г. Сковорода і філософські традиції Києво-Могилянської академії // Філософія 

Григорія Сковороди. – К.: Наукова думка, 1972. – С. 121. 
2 Там само. – С. 94. 
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капели, яка разом з імператрицею Єлизаветою, „любителькою музики і 
Малоросії”, відвідала Київ. Крім того, М. Ковалинський описує перебування 
своє та Г. Сковороди в Києві у 1764 р. „При огляді тамтешніх пам’яток 
Г. Сковорода був для нього тлумачем історії місця, поведінки й стародавніх 
звичаїв і побудителем до наслідування духовного благочестя померлих святих, 
які там спочивають, але не життя живого чернецтва”1. Тобто Г. Сковорода 
залюбки відвідує в Києві історичні місця, Києво-Печерську лавру, вчить 
М. Ковалинського історії міста, проте постійно сперечається з духівництвом та 
протиставляє себе та свій життєвий шлях чернечому способу життя. 
М. Ковалинський повідомляє також про те, що Г. Сковорода мав у Києві 
родичів, зокрема печерського друкаря Юстина, у якого неодноразово зупинявся, 
коли відвідував місто. У 1770 р. Г. Сковорода, разом із Сошальським, знову 
поїхав до Києва. І саме тоді з ним відбулося відоме релігійне піднесення, коли 
мислитель, керуючись настановами власного духу, передбачив необхідність 
залишити місце, де потім, як виявилося, була знайдена морова чума. Отже, за 
М. Ковалинським, саме з Києвом пов’язане становлення світогляду мислителя, 
його релігійно-філософські переконання стосовно важливості та 
першочерговості морально-етичної сторони християнства, ніж обрядової. 

Розглядаючи відношення Г. Сковороди до різних історичних та сучасних 
Г. Сковороді міст, треба, на нашу думку, повсякчас пам’ятати, що Г. Сковорода 
був перш за все всесвітнім громадянином, про що свідчать, наприклад, рядки з 
його твору „Вступні двері до християнської добронравності”, у якому він 
зазначав: ”Що б було тоді, коли б щастя, найпотрібніше й наймиліше для всіх, 
залежало б від місця, часу, плоті та крові? Скажу ясніше: що було б тоді, коли б 
Бог поклав щастя в Америці, чи на Канарських островах, чи в Соломоновім віці, 
чи в багатстві, чи в пустелі, чи в чині, чи в науках, чи в здоров’ї?.. Тоді б щастя 
наше і ми б з ним були б бідні”2. Отже, Г. Сковорода, цей всесвітній громадянин, 
що у своїй творчості поєднував космополітизм з національною ідеєю та шукав 
Царства Божого, не був прив’язаний до якогось одного міста, села чи країни. 
Адже згідно з притаманною йому філософською системою містицизму, у всіх 
явищах та предметах, у всьому, що його оточує, він намагався знайти невидиму 
сутність та вважав, що зробити це можна за допомогою, передусім, самопізнання 
та самовдосконалення. Зацікавленість міською культурою була варіантом 
відображення його антропоцентризму, тому що він високо шанував міську 
культуру як висловлення можливостей людини. Місто є засобом людського 
існування в історії, і саме в ньому знайшов відображення антропоцентризм  
поглядів Г. Сковороди на філософію історії.  

На нашу думку, саме історіософські, тобто антропоцентричні та релігійні 
чинники філософії Г. Сковороди є перспективними для подальших наукових 
досліджень у даному напрямку. 

 
 
 
 
 

                                           
1 Ковалинський М.І. Життя Григорія Сковороди // Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – 

К.: АТ „Обереги”, 1994. – Т. ІІ. – С. 399. 
2 Сковорода Григорій. Твори у 2-х томах. – К.: АТ „Обереги”, 1994. – Т. І. – С. 140. 
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Турпак Н.В. (Київ) 

 
ПАРАДИГМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ  

БІОСФЕРНО-НООСФЕРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  
В. ВЕРНАДСЬКОГО ДЛЯ СТИЛЮ  

МИСЛЕННЯ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті проаналізовані засади стилю наукового мислення, що були 
висловлені в біосферно-ноосферній концепції видатного українського 
філософа і вченого В. Вернадського. Доводиться, що В. Вернадський першим 
у науці наблизився до постнекласичних підходів в осягненні наукового 
пізнання. 

 
Духовна ситуація часу вимагає необхідності усвідомлення науковцями 

тих змін, які відбуваються в сучасній науці у зв’язку з екологічними 
реаліями сьогодення, а також вироблення на цій основі відповідного стилю 
наукового мислення. Це є нагально необхідним в інноваційному процесі 
формування нової парадигми сучасної культури і становленні нового типу 
філософської раціональності постнекласичного типу. Сутність даного типу 
наукової раціональності пов’язана з орієнтацією сучасної науки на 
дослідження складних систем, що історично розвиваються, і це, в свою 
чергу, суттєво перебудовує ідеали і норми дослідницької діяльності. Серед 
об’єктів сучасної науково-дослідницької діяльності особливе місце 
посідають природні комплекси, що містять як «компонент» саму людину. 
Яскравим прикладом такого «людиномірного» комплексу є й біосфера 
загалом як сфера людської життєдіяльності. В різних сферах суспільної 
свідомості зараз визнається самоцінність біосфери, її унікальність у 
Сонячній системі, а також визначальне значення для людства. 

Перед сучасною людиною, фахівцем постають сьогодні проблеми 
важливого світоглядного характеру, а саме: необхідність переосмислення 
феномену людської цивілізації і культури, наукової картини світу, місця в 
ній людини. Тільки уява про цілісність, гармонійність і загальну логіку 
розвитку того світу, у якому ми живемо, допоможе запобігти кризи, що 
насувається. Але як сформувати універсалії цілісного світорозуміння, що 
потрібні у ХХІ столітті? І взагалі, яким має бути сучасне світобачення? 

Якщо розуміти біосферу як певну цілісність, а також враховувати аспекти її 
коеволюції з суспільством, то можна дійти висновку, що перспективи розвитку 
людства пов’язані не стільки з технічним удосконаленням його цивілізації, 
скільки з кардинальною зміною самої цивілізаційної парадигми, з перебудовою 
духовного світу сучасної людини, шкали її цінностей. М. Моісеєв стверджував з 
цього приводу, що людині необхідно замінити уяву про себе як про 
«переможця» природи на прагнення бути співпричетним довкіллю, навчитися 
забезпечувати спільну еволюцію, коеволюцію, спільний розвиток з природою1. 

                                           
1 Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М.: Наука, 2001. – 200 с. 
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Одним із можливих шляхів вирішення цієї складної проблеми є 
формування відповідного стилю наукового мислення, який умовно можна 
назвати ноосферним стилем мислення. Сутнісними ознаками такого стилю 
мислення є екопланетарність, коеволюціонізм, синергетизм, науково-
етичний характер. Засади ноосферного стилю мислення були закладені  
нашим видатним співвітчизником, вченим-природознавцем, філософом, 
академіком В.Вернадським у його вченні про біосферу та її перехід до 
ноосфери, розроблялися в працях М. Моісеєва, а також ряду українських 
філософів: В. Кизими, М. Кисельова, В. Крисаченка, М. Булатова, 
І. Добронравової, С. Кримського тощо1. 

Необхідно відзначити, що попри те, що В. Вернадський вперше порушив 
важливу для сучасної постнекласичної науки проблему зближення 
природничо-наукової і соціально-гуманітарної культур, а його вчення про 
«живу речовину», біосферу та ноосферу фактично не має аналогів у тій 
галузі знання, яку прийнято називати філософією природознавства, ще й 
нині ноосферні ідеї мислителя з великими ускладненнями проникають у 
суспільну свідомість. На нашу думку, це пов’язано з тим, що сам 
В. Вернадський був неординарною людиною ренесансного типу, вченим-
енциклопедистом, думки якого набагато випередили час. Ще й досі наукова 
спадщина В. Вернадського залишається недостатньо дослідженою, і це, в 
свою чергу, породжує різноманітні, часто протилежні за змістом тлумачення 
ідеї ноосфери. Проблема ускладнюється ще й тим, що погляди самого 
В.Вернадського на біосферу та її перехід до ноосфери зазнали певної 
еволюції, а також не були ним систематично викладені, оскільки вчений не 
встиг дописати «книгу свого життя» – «Хімічна будова біосфери Землі та її 
оточення». Якби це сталося, то той ідеал, який ми отримуємо в структурі 
ноосфери, знайшов би своє всебічне духовне обґрунтування. Ноосферний 
стиль наукового мислення В Вернадського сформувався  як гуманітарний, 
адже в своїх природничо-наукових пошуках мислитель звертав велику увагу 
на соціокультурні аспекти діяльності людини. Проте одночасно він 
протиставив однобічному гуманітарному мисленню ясне розуміння ролі 
природничих процесів у житті людства, звернув увагу на можливості й 
перспективи натуралістичної думки в осягненні значимості історичного 
життя2. 

Стиль наукового мислення – це сукупність методологічних регулятивів, 
ідеалів і норм науки, філософських принципів, що історично склалися, та 
визначають зміст і спрямування змін науки на історично-конкретному етапі 
її розвитку. Поняття стилю наукового мислення, поряд з поняттями 
«парадигма», «науково-дослідницька програма», «тема», «філософські 
засади науки», «базові моделі знання» тощо може бути віднесене до ряду 
засобів метатеоретичного дослідження структури і динаміки науки. На нашу 

                                           
1 Див.: Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика. Концептуальні засади 

сучасного розвитку. – К., 2001. – 598 с. 
2 Огурцов А.П. История науки как путь к ноосфере. Концепция В.И. Вернадского // 

Вернадский В.И. Pro et contra. Онтология литературы о В.И. Вернадском за сто лет (1891-1998). 
– СПб.: РХГИ, 2000. – С. 721-729. 
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думку, стиль ноосферного мислення В. Вернадського пов’язаний з 
постнекласичними підходами до розуміння самої науки як складної, 
динамічної, людиномірної системи, спрямованої у майбутнє. Водночас 
вчений порушив складну проблему впливу наукового пізнання на людину, її 
світогляд, спробував довести, що саме науковий світогляд виступає 
важливим засобом формування людської особистості як генератора 
планетарного ноосферного мислення, її свободи і відповідальності. 

Міждисциплінарний підхід, застосований В. Вернадським, спрямований 
на зближення наук про природу і наук про людину, формуючи широту 
мислення і цілісність сприйняття проблеми, з необхідністю вписує в 
структуру науки людину, а значить надає їй гуманістичних орієнтирів. 
«Марно почала б людина сподіватися науково будувати світ, відмовившись 
від себе і намагаючись знайти яке-небудь, незалежне від її природи, 
розуміння світу. Це завдання їй не під силу, воно є по суті ілюзією і може 
бути порівняне з класичними прикладами таких ілюзій як пошуки perpetum 
mobile, філософського каменю, квадратури кола… Знаходячи правильності і 
закономірності в оточуючому її світі, людина неминуче зводить їх до себе, 
до свого слова і свого розуму. В науково сформульованій істині завжди є 
відбиття, можливо надвелике, духовної особистості людини, її розуму»1. 

Така «вписаність» людини в наукову будову світу дає підстави 
В. Вернадському визначити науку як витвір життя, а наукову побудову не як 
логічно струнку систему, а як динамічно несталу рівновагу. Наукова думка 
для мислителя – це дія, творчість у густині життя, яка для пізнання істини 
вимагає не тільки розумових здібностей, а й всіх інших, у тому числі й 
моралі, моральної відповідальності. Наука – це «стихійне відбиття життя 
людини в оточуючому людину середовищі – в ноосфері. Наука – це прояв дії 
в людському суспільстві, сукупність людської думки»2. 

Ноосферний стиль мислення В. Вернадського пов’язаний з 
усвідомленням величезної ролі науки в суспільстві, адже, на його думку, 
наука і техніка сприяють єдності культури, всесвітності пізнання, 
організованості ноосфери. Вчений вважав, що подібну єдність не можуть 
забезпечити ані філософія, ані релігія, адже наукова робота пов’язана з 
«вільним судженням вільної людської особистості», а значить, у 
планетарному аспекті репрезентує такий стан «культурного людства», який 
пов’язаний з його духовним зростанням, моральним вдосконаленням. Наука, 
на думку В. Вернадського, в соціальному житті різко відрізняється від 
філософії й релігії тим, що вона, по суті, є єдиною й однаковою для всіх 
часів, соціальних середовищ і державних утворень3. Наука є 
інтернаціональною, вона прагне до свободи думки і в той же час до 
«усвідомлення моральної відповідальності вчених проти використання 
наукових відкриттів і наукової роботи для руйнівної цілі, що йде всупереч з 
ідеєю ноосфери»4. 

                                           
1 Вернадский В.И. Труды по истории науки. – М.: Наука, 2002. – С. 189. 
2 Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. – М.: Наука, 2000. – С. 340. 
3 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – С. 220. 
4 Там само. – С. 200. 
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Стиль наукового мислення В. Вернадського є співзвучним сучасному 
синергетичному стилю мислення, адже апелює до фактора часовості в 
осмисленні ноосфери. Згідно з мислителем, наукова думка має бути 
спрямованою у майбутнє. Учений вважав, що науковці не можуть не 
замислюватися над питаннями майбутнього: «Що дасть це майбутнє? Якими 
можуть бути наслідки людської діяльності? Чи не можуть бути використані 
сили, що відкриті наукою, на зле й некорисне?» Це – важливі питання 
планетарної етики відповідальності, які пов’язані з усвідомленням того, що 
за межами нормативно-моральної оцінки, поза соціальним контролем, 
наукове знання губить свої гуманістичні виміри і стає соціально-
небезпечним. Тому необхідною умовою вироблення ноосферного стилю 
мислення філософ вважав всебічний розвиток особистості, передусім, 
особистості вченого. 

Особистість вченого, на думку мислителя, є складним утворенням. 
Особистість завжди дотримується певної моралі, громадянської позиції, а 
також виступає генератором наукового світогляду. Науковий світогляд 
особистості, з одного боку, містить у собі наукові, логічні побудови, 
матеріали з історії науки, з іншого боку, – розвивається в тісному зв’язку з 
релігією, філософією, мистецтвом, суспільним життям, адже «всі ці сторони 
людської душі є необхідними для її розвитку, виступають тим живильним 
середовищем, із якого вона черпає життєві сили, тією атмосферою, в якій 
відбувається наукова діяльність»1. Необхідною умовою наукового розвитку 
особистості є, згідно з В. Вернадським, визнання повної свободи 
особистості, особистісного духу, адже тільки завдяки цьому може один 
науковий світогляд змінюватися іншим, створеним вільною, незалежною 
роботою особистості2. В.Вернадський віддавав перевагу саме науковому 
світогляду, а не релігійному чи філософському, і аргументував свою позицію 
тим, що наш час – це час примату науки над філософією. Час філософії – у 
майбутньому, коли вона буде в змозі по-філософському осмислити весь 
величезний матеріал, накопичений наукою. Водночас, на думку 
В. Вернадського, «межа між філософією і наукою – по об’єктам їх 
дослідження – зникає, коли справа торкається загальних питань 
природознавства»3. Бурхливий розвиток природознавства, а також 
математичних наук у ХХ ст. швидко змінює уявлення людини про 
реальність. Це вимагає від науковця розвитку творчого мислення, адже, на 
думку мислителя, науковий світогляд не є результатом простого 
об’єктивного спостереження, а виступає результатом творчого осмислення 
зовнішньої реальності, пов’язаного із впливом загального інтелектуального  
клімату даної епохи. Отже, «мисляча людина – це міра усьому. Вона є 
величезним планетним явищем»4. 

У своїх працях з філософії природознавства В. Вернадський 
неодноразово звертав свою увагу на проблему взаємовідношення науки й 

                                           
1 Вернадский В.И. Труды по истории науки. – М.: Наука, 2002. – С. 61. 
2 Там само. – С. 86. 
3 Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. – М.: Наука, 2000. – С. 341. 
4 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – С. 233. 
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філософії. З одного боку, його дуже хвилювали питання формування 
наукового світогляду й логіки природознавства, до яких він звертався в 
1930-х роках. З іншого – переймався проблемою взаємозв’язку і 
взаємовпливу наукових, філософських і релігійних учень. Думки 
В. Вернадського про науковий світогляд як результат творчого осмислення 
зовнішньої реальності суб’єктом пізнання знайшли свій відгук згодом у 
думках В. Гейзенберга, німецького фізика-теоретика, що висловив свій 
відомий у науці принцип невизначеності, згідно з яким уява про об’єкт 
пізнання залежить не тільки від його власного стану, а й від стану 
спостерігача. Ця ж думка була в подальшому розвинута Т. Куном у його 
вченні про зміну наукових парадигм. Сучасною є також думка 
В. Вернадського, що науковий світогляд не є синонімом істини, а поступово 
еволюціонує, а також є нерозривно пов’язаним із пануючими 
філософськими, релігійними, художніми уявленнями, що визначають 
загальний інтелектуальний рівень духовного розвитку людської свідомості 
тієї чи іншої епохи. Вчений звертав увагу також на те, що в науковій 
творчості природне явище виступає у всій багатоманітності природних 
зв’язків («логіка речей»), і що словесні та логіко-математичні побудови 
(«логіка понять») не можуть адекватно виразити багатство і багатоманітність 
інтимної творчої лабораторії вченого. Наука як творчий пошук пов’язана із 
певним містичним відчуттям світу, з припущенням, що «у людини є сторони 
розвитку нервової системи, які дадуть прояв у майбутньому, в аспекті 
палеонтологічного процесу»1. Свою концепцію природи вчений пов’язав із 
певними філософсько-містичними переживаннями, а майбутній розвиток 
науки – із шляхом не християнства, а буддизму2. Таке містичне, інтуїтивне 
«занурення» в природу допомагало зрозуміти її як цілісність, як єдиний 
організм, відчути цінність усіх живих істот біосфери, усіх фрагментів  
планети Земля. Учення про біосферу В. Вернадського – це своєрідна 
натурфілософська  концепція з елементами екологічної етики («глибинної 
екології»), пов’язаної з такою натуралістичною конструкцією як 
«біоцентризм» («екоцентризм»), і, напевно, залишається поки ще однією з 
найбільш недосліджених сторінок творчості мислителя. 

Сьогодні в сучасній науці формується екоцентристський стиль наукового 
мислення. Екоцентристський стиль наукового мислення – це біосферно-
ноосферний стиль, що містить у собі усвідомлення важливої ролі 
природного довкілля в житті людини і суспільства. На нашу думку, засади 
такого стилю мислення були закладені традиціями антропогеографії. 
Антропогеографія як особлива школа в географії, була створена 
К. Риттером, котрий ввів у науку нове поняття – «Землезнавство». В основу 
своїх поглядів на завдання і межі географії  К. Риттер поклав перевагу 
історичного елементу над природничо-науковим і головним завданням 
географії визнавав вплив географічних умов на людину та культуру. Багато 
уваги приділялося вивченню долі мешканців залежно від природних умов 

                                           
1 Там само. – С. 229. 
2 Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. – М.: Наука, 2000. – С. 381. 
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країни, причому допускалося визначення цієї долі природним довкіллям. В 
ХХ ст. географи поділилися на дуалістів і унітаріїв. Дуалісти визнавали 
єдність фізико-біологічного (природничого) і історико-антропологічного 
елементів у географічній науці. Унітарії виключали із землезнавства 
людський елемент, відносячи його до галузі історії, етнографії, статистики. 
Так, П. Тутківський зазначав, що в 1913-1914 рр. у Берлінському 
університеті 22 лектори забезпечили читання антропогеографії поряд із 
загальною географією1. Філософ-косміст, творець геліобіології 
О.Чижевський стверджував, що «в своєму загальному русі антропогеографія 
підтвердила стародавній погляд, що довкілля  не є пустим звуком, а що воно 
виступає міцним діячем, тим чи іншим шляхом, прямо або опосередковано, 
тим, що чинить вплив на наш дух і наше тіло. Антропогеографія повинна 
була також відмовитися від старого антропогеографічного погляду, що із 
зростанням культури людина підкорює природу і поступово відмовляється 
від неї»2. Дійсно, в працях таких антропогеографів як Е.Реклю, К.Риттер, 
Г.Бокль, Л.Мечников можна знайти розвиток і поглиблення питання про 
вплив географічного довкілля на людину і цивілізацію. Такий підхід 
спонукає людину до певних обмежень щодо природи, узгодження своїх дій з 
її законами. 

На нашу думку, тільки в світлі традицій антропогеографії може бути 
зрозумілим  світогляд В.Вернадського, названий його учнем, академіком 
М.Холодним, антропокосмізмом. Справа полягає в тому, що в ранній період 
своєї творчості, коли створювалося вчення про біосферу, В.Вернадський не 
виявляв прихильності до ідей еволюціонізму. Тому біосфера В.Вернадського 
– це феномен не стільки біологічний, як географічний, космічний. Вона 
утворена внаслідок земних процесів, космічними, сонячними 
випромінюваннями і є грандіозним генератором життя. 

У 1924 р. у Парижі побачила світ  книга В. Вернадського «La geochimie», 
що неодноразово видавалася в Росії, а також була перекладена на німецьку 
та японську мови3. По суті, це була перша в світовій літературі книга з 
геохімії, яка ствердила самостійність нового напряму в науках про Землю. В 
1926 р. з’явилася книга мислителя з узагальнюючою назвою «Біосфера». Ця 
книга декілька разів перевидавалася російською мовою, була перекладена на 
французьку, італійську, іспанську, англійську4. Майже до кінця життя 
В. Вернадський продовжував розвивати окремі сторони вчення про біосферу 
у своїх нарисах і статтях, де він визначив межі біосфери, космічні джерела її 
енергії, виклав свої уявлення про вічність життя у Всесвіті і походження її на 
Землі, підрахував швидкість розповсюдження живої речовини для різних 
груп організмів. 

                                           
1 Тутковский П.А. Задачи и пределы географии // Вступительная лекция, прочитанная в 

университете Св. Владимира 13 сентября 1913 года. – Приложение к  VII т. трудов общества 
исследователей Волыни. – Житомир, 1914. – 23 с. 

2 Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. – 
М.: Мысль, 1995. – С. 524. 

3 Vernadsky V. La geochimie. – Paris: Alcan, 1924. – 404 p. 
4 Vernadsky V. The Biosphere. – New York: Copernicus, Springer Verlag New York, Inc. 1998. 



 
Україна – філософія 

 

 387

У працях ІІ пол. 1930-х рр. В. Вернадський визнав походження життя на 
Землі шляхом абіогенезу, а у вчення про біосферу ввів еволюційний 
принцип. Застосування еволюційного підходу у вивченні історії біосфери 
призвело до перегляду оцінки діяльності людини по відношенню до 
природного довкілля. Якщо раніше вчений вважав її накладеною на 
стаціонарний стан біосфери, то тепер почав розглядати діяльність людства 
як закономірний етап розвитку біосфери. Мислитель був впевненим, що 
ставлення людини до природи, до її ресурсів стане більш розумним, буде 
спрямоване на їх збереження, відтворення та покращення. Такий майбутній 
стан біосфери, перетворений колективним розумом і працею людства, 
вчений позначив запропонованим у 1927 р. французьким математиком 
Е. Леруа терміном «ноосфера». 

Останні роки життя В. Вернадський присвятив дослідженню процесу 
перетворення біосфери на ноосферу. Ноосферні ідеї він розвинув у своїх 
останніх працях «Хімічна будова біосфери Землі та її оточення», «Наукова 
думка як планетне явище» та в статті «Декілька слів про ноосферу» 
(1944 р.)1. Першою необхідною передумовою створення ноосфери він 
вважав зростання наукової думки, наукове осягнення різних підсистем 
біосфери та їх цілеспрямоване перетворення людством. Разом з тим, 
мислячи ноосферу як сферу розумного управління біосферними процесами, 
В. Вернадський був далеким від сциєнтистського піднесення міцності 
людського розуму. Перехід до ноосферної цивілізації був можливим для 
нього тільки завдяки гуманістичним засадам наукової думки, всебічному 
розвитку творчої особистості вченого, на шляху поєднання науки і філософії 
у науковому світогляді. 

Вчений неодноразово підкреслював, що ноосфера – це продовження 
біосфери, закономірна фаза її еволюції, незворотний етап в еволюційному 
процесі. Саме недооцінка цього гуманітарним і соціологічним мисленням, 
згідно з мислителем, сприяє викривленому розумінню справжнього 
положення людини в біосфері, призводить до протиставлення історичних 
форм життя людства довкіллю, до приниження ролі біосфери в житті 
суспільства. «До сих пір історики, взагалі вчені гуманітарних наук, а також і 
біологи свідомо не рахуються із законами природи біосфери – тієї земної 
оболонки, де тільки може існувати життя. Стихійно людина від неї є 
невідривною. І ця невідривність тільки тепер починає нами 
усвідомлюватися»2. Тобто мова йде про підкреслення нерозривного зв’язку 
між біосферою і людством. 

Саме такий підхід, як зазначає А. Огурцов, дає змогу В. Вернадському 
подолати однобічні установки як історичної свідомості, що розриває 
природу і людину, підносить свободу і наміри людини щодо 
«конструювання» своєї власної історії, так і натуралістичної свідомості, що 

                                           
1 Вернадский В. И. Труды по философии естествознания. – М.: Наука, 2000. – 504 с.; 

Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. – М.: Наука, 2001. – 
376 с. 

2 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. – М.: Наука, 2001. 
– С. 324. 
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не піднімається до осягнення біогеохімічної міцності наукової і виробничої 
діяльності людства1. Отже, В. Вернадський, підкреслюючи біогеохімічне 
значення діяльності людини, пов’язуючи з нею новий етап у розвиткові 
еволюції біосфери, разом з тим відстоює точку зору щодо нерозривності 
біосфери і ноосфери, невідділимості історичного буття людства від 
природного довкілля. 

Можна зазначити, що за широтою своєї думки, у намаганні осягнути 
складні проблеми науки і планетарності, наукового пізнання й людини, 
біосфери і ноосфери, а також довести, що саме науковий світогляд є 
формуючим засобом особистості як генератора ноосферних ідей, 
В.Вернадський першим у вітчизняній науці наблизився до постнекласичних 
підходів в осягненні наукового пізнання. 

Продовжуючи геніальні прозріння В. Вернадського, І. Пригожин і 
І. Стенгерс у пошуках «нового діалогу з природою» зробили спробу 
засобами синергетики концептуально обґрунтувати і дослідити те, що вони 
позначили як «сильну взаємодію проблем», що відносяться до культури 
загалом і до внутрішніх концептуальних проблем природознавства. 
Виходячи з цього, синергетика висунула парадигмальну програму «нового 
синтезу», що поставив за мету зняття суперечності не лише між 
гуманітарним і природничо-науковим пізнанням, а й між «двома 
культурами», на які розкололася класична західна традиція. З точки зору 
перспектив міждисциплінарного синтезу, завдяки синергетиці, у сучасній 
науці виникла нова, послідовна концепція науки і природи, що прокладає 
шлях до нового об’єднання знання і культури2. 

Особливого значення набуває сьогодні також завдання виявлення нових 
парадигмальних регулятивів взаємодії людини і соціоприродного оточення. 
Реалізацію цього завдання пов’язують з ідеєю коеволюції, яка зараз усе 
більше усвідомлюється в своїй філософській глибині і набуває статусу 
регулятивного методологічного принципу наук, і одночасно нової парадигми 
культури, що дає змогу осмислити взаємовідносини людства з природою, 
єдність природничо-історичного і гуманітарного знання3. 

Коеволюційна модель, як один з напрямів стратегії пізнання та 
діяльності, базується на наступних методологічних засадах: 

відмова від раціонально-технократичної парадигми, що базується на 
механістичних уявленнях про жорстку детермінацію світу, безальтернативність, 
одноваріантність його розвитку; 

синергетичний підхід, нелінійне мислення, інтеграція природничо-наукового 
і гуманітарного знання, рівноправність ненаукових способів осягнення світу; 

                                           
1 Огурцов А.П. История науки как путь к ноосфере. Концепция В.И. Вернадского // 

Вернадский В.И. Pro et contra. Онтология литературы  о В.И. Вернадском за сто лет (1891-1998). 
– СПб.: РХГИ, 2000. – С. 729. 

2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 
1986. – 289 с. 

3 Философия экологического образования / Под общ. ред. И.К. Лисеева. – М.: Прогресс-
Традиция, 2001. – 416 с. 
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відмова в уявленнях про взаємовідносини в системі «людина-природа» від 
крайніх позицій антропоцентризму і біоцентризму, націленість на подолання 
полярностей; 

здійснення зближення гносеологічного й аксіологічного підходів у 
становленні  єдиного, цілісного світосприйняття; 

утвердження нових, альтернативних форм і стилів життя, відмова від 
ситуативного мислення, орієнтація суспільної свідомості не на тимчасові, 
споживацькі, переважно матеріальні цінності, а на перспективні цінності 
суспільства, на створення загальнозначимих пріоритетів, засад для 
універсального світорозуміння, синтезу поглядів, глобальної координації; 

значне посилення духовної складової в соціоприродному бутті, підвищення 
ролі гуманітарної складової пізнавального процесу, вміщення самого наукового 
пізнання в загальний змістовний контекст органічно єдиної культури1. 

Ідея коеволюції, спільного, гармонійного, взаємоузгодженого 
співрозвитку людини, суспільства, природи є формоутворюючою засадою 
нового стилю мислення, спрямованого на перехід від установки на 
необмежений прогрес, безмежне економічне зростання до уявлень про «межі 
росту», від домінування відносин панування, конкуренції до ідеалів 
співробітництва, кооперації, співіснування. Такий стиль мислення 
спрямований на діалог між культурами, народами, природою, на 
ствердження нових форм і стилів життя, на створення загальнозначимих 
пріоритетів, засад для універсального світорозуміння. Пов’язаний з ідеєю 
коеволюції стиль мислення спрямований на усвідомлення співпричетності і 
відповідальності за наслідки своїх дій у природному довкіллі, у біосфері, 
адже насправді людина може оптимально зробити лише те, що дозволяє їй 
природа. 

Актуальність виробленого В. Вернадським стилю наукового мислення 
знаходить своє яскраве підтвердження в основоположних принципах 
глобального еволюціонізму, що має в сучасній науці дуже велике 
світоглядне значення. Адже ідея глобального еволюціонізму – це 
регулятивна ідея, що дає уявлення про світ як про цілісність, дає змогу 
осмислити загальні закони буття в їх єдності, і одночасно дає можливість 
співвіднести універсум з людиною, зробити його співрозмірним людині. На 
сучасному етапі розвитку науки принципи глобального еволюціонізму, на 
думку В. Стьопіна, формують загальнонаукову картину світу, яка «все 
яскравіше виступає як онтологічна засада майбутньої науки, що об’єднає 
науки про природу й науки про дух»2. Нове розуміння випадковості, що 
проголошується синергетикою, спонукає до розробки принципів етики 
відповідальності, які ґрунтуються на світоглядних засадах глобального 
еволюціонізму, що сприяє подоланню розриву між прогностичністю і 
могутністю дій людини, спонукає до відповідальності людини за своє 
майбутнє в умовах техногенної цивілізації. 

 

                                           
1 Там само. – С. 239-240. 
2 Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. – М.: Прогресс-

Традиция, 2003. – С. 667. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  

НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ  
У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

(соціально-філософський аналіз) 
 

У статті на підставі аналізу суспільно-історичної практики 
розглядаються характерні ознаки нових незалежних держав та 
особливості розвитку постколоніальних суспільств. Робиться висновок, що 
український соціум, який знаходиться на шляху до свого якісно нового стану, 
потребує цілісної концепції модернізації усіх сфер життєдіяльності з 
урахуванням досвіду зазначених держав. 

 
Українське суспільство перебуває на шляху радикальної модернізації всіх 

ланок суспільного життя1. Цей процес відбувається на тлі загострення 
соціально-політичної обстановки в Україні й тому вимагає рішучих та 
неординарних дій, які мають здійснюватися не інтуїтивно та спонтанно, не 
на підставі суб’єктивних інтересів, а спиратися на міцне наукове підґрунтя. 
У зв’язку з цим важливого значення набувають розробки з проблем 
перспективного розвитку українського суспільства та теорії держави. 
Відсутність таких матеріалів є одним із чинників, який поряд з іншими, 
стимулює негативні процеси в усіх сферах життєдіяльності українського 
суспільства. На превеликий жаль, з великою долею вірогідності можна 
констатувати, що у сьогоднішній Україні конкретних науково 
обґрунтованих матеріалів із зазначеної проблематики катастрофічно не 
вистачає. Щоправда, категорично стверджувати про відсутність будь-яких 
напрацювань в Україні було б некоректно, але те, що є, не вселяє оптимізму. 
Помилка сучасних українських науковців і політичних діячів полягає в тому, 
що, характеризуючи Україну, вони використовують другорядні ознаки. А це 
призводить до розробки хибних рекомендацій щодо напрямів модернізації 
українського суспільства. Наприклад, якщо застосовувати до Української 
держави таку ознаку, як “посттоталітарна”, то її можна ставити в один ряд з 
Німеччиною, Грецією, Іспанією, Італією тощо. Якщо ж використовувати 
“посткомуністичну” ознаку, то Україну можна порівнювати з Російською 
Федерацією, Польщею, Угорщиною, Чехією тощо. Очевидно, що в обох 
випадках порівняння є нерівнозначними, оскільки до 24 серпня 1991 р. 
Україна була складовою частиною держави, яка характеризувалася певною 
сукупністю ознак, таких як, приміром, комуністична, тоталітарна тощо. 
Виходячи з того, що зазначені ознаки формувалися в центрі, який 
знаходився поза межами України, використовувати їх для характеристики 

                                           
1 Див.: Крисаченко В.С. Україна і “осьовий” час історії // Українська політична нація: ґенеза, 

стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003. – С. 544-554. 
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минулого держави, якої ще не було, під науковим кутом зору некоректно. 
Для новоствореної держави вони є похідними, а точніше набутими. 

Таким чином, після досягнення політичної незалежності зазначені вище 
ознаки під будь-яким кутом зору не можуть бути головними, тобто такими, 
що повноцінно характеризують молоду державу. На перший план мають 
вийти ознаки, які б відображали стан політичного суверенітету країни 
(суспільства) до і після проголошення політичної незалежності. 

Виходячи з цього, найбільш об’єктивними ознаками для характеристики 
сучасного стану України є такі, як “постколоніальна” або “нова незалежна 
держава” (для суспільства – “постколоніальне”), що вже закріпилися у 
світовій науковій думці та суспільно-історичній практиці і не потребують 
подальших радикальних уточнень. Застосування зазначених ознак 
кардинально змінює ситуацію, оскільки дає Україні чітку та прозору 
характеристику, відштовхуючись від якої, можна будувати перспективні 
плани модернізації українського суспільства та усувати перешкоди, які 
виникають на цьому шляху. 

Постколоніальне суспільство – це особливий тип суспільства. Воно є 
антиподом “громадянського суспільства”, яке виникло на певному етапі 
історичного розвитку західних цивілізацій. Передумовами розвитку 
громадянського суспільства є ринкова економіка з властивою їй 
багатоманітністю форм власності, множинність незалежних політичних сил 
та партій, не директивно сформована громадська думка, і найголовніше – 
вільна особистість з розвиненим почуттям власної гідності1. Крім цього, 
громадянське суспільство – це не тільки емансиповане від держави 
суспільство, це ще й чітко структуроване суспільство. У суспільствах нових 
незалежних держав перелічені вище якості відсутні взагалі або знаходяться в 
зародковому стані. У цих країнах схвалюються закони, отримують владу 
раніше заборонені організації, партії і рухи, встановлюються соціально-
економічні та політичні правила, приймаються конституції – іншими 
словами, відбувається закріплення норм та вимог, які в майбутньому можуть 
стати засадами управління демократичної правової країни. Суспільно-
політичне життя у самостійній формі тільки налагоджується. Все 
знаходиться в процесі становлення, переходу, пошуків. 

Особливістю соціальної структури постколоніального суспільства є те, 
що в його складі поряд з традиційними прошарками, які відмирають, 
існують прошарки, що перебувають у стадії формування і в майбутньому 
стануть підґрунтям модернізованого суспільства, а також інші соціальні 
утворення. Крім того, ці елементи макроструктури репрезентують собою 
конгломерат менших соціальних одиниць, кожна з яких, у свою чергу, має 
власну організацію. Це т.зв. соціальна мікроструктура. Вона не є чимось 
чужорідним стосовно макроутворень, а існує всередині них, хоча межі між 
елементами, з яких складаються ці структури, зазвичай не збігаються. Така 
ситуація стає можливою внаслідок того, що кожен індивід входить у обидві 
структури й є одночасно елементом певної верстви або соціального 

                                           
1 Див.: Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: Тандем, 1996. – С. 79. 
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прошарку та членом кількох соціальних груп, які взаємоперетинаються. Тут 
доречно відзначити, що за умов постколоніального суспільства належність 
до того чи того соціального утворення мікроструктури є важливим для 
кожного індивіда і значною мірою визначає форми його участі в 
економічному, політичному та культурному житті. Мікроструктура має 
особливе значення в нових незалежних державах, де традиційна 
макроструктура вже серйозно розмита, а сучасна соціальна структура тільки 
складається. За цих умов індивід неначе за інерцією продовжує 
ідентифікувати себе, передусім, з тією спільнотою, частиною якої завжди 
були його предки і продовжують залишатися його батьки та інші найближчі 
родичі. У загальному плані процеси соціальних змін та розвитку 
постколоніальних суспільств виглядають як розклад та трансформація 
традиційних форм соціальності у перехідні, симбіозні та сучасні її типи. 
Відбувається модифікація соціальної структури, яка несе в собі складно 
переплетений симбіоз видозмінених соціальних зв’язків та культур двох 
історичних типів життєдіяльності людей. 

Таким чином, головні тенденції та зміни соціальної структури 
постколоніальних країн пов’язані зі складними, суперечливими процесами 
відтворення й навіть зростання гетерогенності та симбіозності в сферах 
соціальних і культурних структур, відносин, інститутів та цінностей, 
поступовим розмиванням жорстких соціальних і етнокультурних 
перегородок, становленням і розповсюдженням елементів міжетнічної 
соціальності і культури в межах окремих країн та цілих регіонів. 

Неструктурованість, наявність архаїчних нашарувань та інші вади, 
притаманні постколоніальним суспільствам, негативно позначаються на 
взаємодії соціальних інститутів із соціальним середовищем. Як відомо, 
підґрунтям взаємодії соціального інституту з соціальним середовищем є 
реалізація головної функції соціального інституту – задоволення конкретних 
соціальних потреб. Проте соціально-політичні процеси у нових незалежних 
державах настільки динамічні, що нерідко виникає ситуація, коли 
швидкоплинні соціальні потреби не знаходять адекватної реакції у 
структурах та функціях відповідних соціальних інститутів, які, до речі, теж 
перебувають на стадії формування. Наслідком такої невідповідності у 
діяльності того чи того інституту є т.зв. дисфункції. Ці явища проявляються 
як у зовнішній сфері, так би мовити, формальній (організаційній), так і у 
змісті їх діяльності. Ознаками зовнішніх дисфункцій соціального інституту 
постколоніальних держав є брак підготовлених кадрів та матеріальних 
засобів, організаційне безладдя тощо. Під змістовним кутом зору дисфункції 
соціальних інститутів зазначених країн проявляються у невизначеності мети 
та функцій їх діяльності, у зв’язку з чим знижується їх соціальний престиж 
та авторитет, піддається сумніву легітимність тощо. 

Надзвичайно розповсюдженим недоліком соціальних інститутів 
постколоніальних країн є їх дуже висока персоніфікація. Це свідчить про те, 
що інститут перестає діяти відповідно до об’єктивних потреб та визначеної 
мети і змінює свої функції залежно від інтересів окремих осіб або сімейно-
кланових угруповань. У зв’язку з цим соціальні інститути дедалі менше 
орієнтуються на досягнення головної мети свого існування – забезпечення 
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конкретних соціальних потреб. Проте головне полягає в тому, що 
незадоволені соціальні потреби (як наслідок дисфункції соціальних 
інститутів) викликають до життя нормативно неврегульовані різновиди 
діяльності, покликані компенсувати дисфункції законних інституцій, але вже 
за рахунок порушення існуючих соціальних норм (у тому числі й правових). 
Наприклад, дисфункції окремих економічних та юридичних інститутів 
можуть стимулювати такі розповсюджені у постколоніальних країнах явища, 
як корупція, хабарництво, казнокрадство, протекціонізм на підставі 
спорідненості або земляцтва тощо. За умов відсутності ефективних 
механізмів суспільних суперечностей така обстановка закінчується 
соціальною дезорганізацією, що загрожує національній безпеці та загалом 
засадам суверенного існування. 

Серед інших характеристик суспільно-політичного розвитку нових 
незалежних держав виділимо: надзвичайно велику роль виконавчої влади; 
слабкість опозиції; велику залежність партій та профспілок від держави; 
відносну соціальну пасивність широких верств населення; відсутність або 
слабкість політичних організацій провідних прошарків суспільства; істотну 
роль окремих особистостей на ключових партійно-державних посадах; 
відносно високу роль традиційних інституцій; слабкість та нерозвиненість 
громадських організацій та електронних засобів масової інформації, 
монополізованих керівною верхівкою; велику залежність держави від 
міжнародних фінансових організацій тощо. Тому домінуючою силою 
держави за таких умов є представники того прошарку, який має відносну 
автономію від усіх укладів, тобто бюрократія – цивільна та/або військова1. 
Саме ця сила з часом бере на себе відповідальність за те, що відбувається у 
новій незалежній державі. 

Для підтвердження наведеної теоретичної розвідки розглянемо 
суспільно-історичну практику, яку пережили нові незалежні держави під час 
свого становлення. Досить цікавим та повчальним у цьому плані є досвід 
найближчої нашої сусідки – Польщі, яка отримала незалежність унаслідок 
військової поразки Німеччини та Австро-Угорщини. 7 жовтня 1918 р. 
Регентська рада, створена австро-німецькою окупаційною владою, 
проголосила незалежність Польщі. Це стало початком збройної боротьби 
новоствореної держави за зміцнення суверенітету та повернення своїх 
колишніх колоній. Після їх завершення на Польщу чекала глибока 
економічна та політична криза. У пошуках виходу з неї Установчий сейм у 
1921 р. прийняв другу за рахунком конституцію, яка носила ліберально-
демократичний характер. 

У новій конституції проголошувалося, що верховна влада у державі 
належить народові. А її він реалізує через сейм і сенат, які обираються на 
підставі загального, прямого, рівного, таємного та пропорційного 
голосування. Виборчі права для обрання сейму надавалися усім громадянам, 
крім військовиків. Сейм і сенат, діючи як національні збори, обирали 

                                           
1 Див.: Симония Н.А. Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного. 
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президента, який спільно з відповідальним перед палатами урядом 
здійснював виконавчу владу. Державною мовою визнавалася виключно 
польська, а державною релігією – римо-католицька. Згідно з конкордатом, 
укладеним з Папою у 1925 р., запроваджувалося обов’язкове вивчення 
релігії в школі та релігійне виховання в збройних силах. Гарантувалися 
також і інші ліберально-демократичні свободи, такі як: соціальне 
страхування, охорона праці, материнства та дитинства тощо. Однак 
прийняття нової конституції не дало бажаних наслідків – економічне 
становище Польщі продовжувало погіршуватися, інфляція досягла 
небачених розмірів: долар, який у кінці 1919 року дорівнював 119 польським 
маркам, у жовтні 1923 р. вже коштував 1675 тис. Як у калейдоскопі 
змінювалися уряди та прем’єри. Країну періодично охоплювали масові 
страйки проти яких застосовувалася, зокрема, і збройні сили. 

Стабілізація, яка розпочалася в 1924 р., носила тимчасовий та нетривалий 
характер. Промислове виробництво продовжувало скорочуватися. Фінансове 
становище держави безперервно погіршувалося, прямі податки покривали 
лише 8 % державних витрат, переважна частина яких припадала на 
утримання величезного бюрократичного апарату. Інфляція набирала 
катастрофічного характеру – лише за перший тиждень 1924 р. біржовий курс 
долара піднявся з 6,5 млн польських марок до 11,5 млн. З кожним днем 
зростала вартість життя, збільшувалася кількість безробітних, розорялися 
дрібні торговці та ремісники. 

Для того, щоб стабілізувати ситуацію, необхідно було до певної міри 
оздоровити економіку і, передусім, вгамувати шалену інфляцію. З цією 
метою сейм надав кабінету міністрів надзвичайні повноваження, спираючись 
на які, уряд підготував фінансову реформу. З 1 травня 1924 р. в обіг 
запроваджувався злотий, який прирівнювався до одного швейцарського 
франка і до 1800 тис. колишніх польських марок. Але стабілізація валюти 
була несталою і не призвела до ліквідації застою у промисловості та торгівлі. 
Невдалими виявилися заходи щодо захисту вітчизняного виробництва, яке 
не витримувало за нових умов конкуренції з іноземними товарами. 
Шукаючи виходу з внутрішніх труднощів, уряд укладав угоди на все нові та 
нові позики за кордоном, але це не сприяло позитивним змінам, а лише 
збільшувало зовнішній борг держави, оскільки отримані гроші від 
міжнародних фінансових організацій, зазвичай, проїдалися та розкрадалися. 

Економічне становище Польщі ставало дедалі важчим. Курс злотого 
неухильно падав. Зовнішніми ознаками дисфункції були оргії хабарництва, 
корупції та казнокрадства, безперервні урядові кризи, постійні чвари різних 
політичних угруповань у стінах парламенту та за його межами. Й. Сталін так 
характеризував обстановку, що склалася у Польщі влітку 1926 р.: “Польська 
держава вступила у фазу цілковитого розпаду. Фінанси летять в трубу. 
Злотий падає. Промисловість паралізована... А вгорі, у колах близьких до 
керівних верств, панує вакханалія крадіжок, як кажуть про це, зовсім не 
церемонячись, представники усіх і всяких сеймових фракцій”1. 

                                           
1 Цит. за: Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі. – К.: Рад. школа, 1954. – С. 357. 
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Вирішальну роль у врятуванні Польщі від хаосу та можливого розпаду і 
втрати незалежності відіграли військові. У середині травня 1926 р. вони 
здійснили державний переворот, підтриманий широкими верствами 
населення, яке тривалий час прагнуло до наведення порядку, а силу, 
спроможну на це, бачили в особі військових. Після зміни влади в економіці 
країни почалася певна стабілізація. Позики, одержані від іноземних держав, 
допомогли військовому режиму зміцнити своє становище. У серпні 1926 р. 
була проведена часткова зміна конституції, нова редакція якої збільшила 
владу президента та обмежила права законодавчих органів. Своє існування 
військовий режим припинив разом з Польською державою, яка була 
окупована Німеччиною 1 вересня 1939 р. 

Не менш цікавим для України є суспільно-історичний досвід Пакистану, 
який утворився на уламках Британської імперії. Пакистанська армія, яка 
раніше була частиною колишньої британської, на початку державотворення 
була вірною традиціям відданості та повного підпорядкування цивільній 
владі. Але ситуація, що складалася в країні, підштовхувала її до рішучих дій. 
Так, за сім років – з 1951 по 1958 рік змінилося сім урядів. Дрібні 
парламентські партії були не спроможні вирішити жодної серйозної 
проблеми. На тлі неухильної деградації соціально-економічного та 
політичного життя, зростання корупції, хабарництва, гризотні політиканів 
тощо, тільки армія вигідно відрізнялася своєю монолітністю та 
непричетністю до скандалів та чвар. 

Коли військові переконалися в тому, що існуючий парламентський 
режим повністю вичерпав себе, завівши країну в глухий кут, а 
незадоволений народ погрожував соціальним вибухом, вони рішуче пішли 
на зміну цього режиму іншим, не представницьким, проте спроможним 
запобігти руйнації соціальних інститутів та й держави загалом. Таким 
чином, у жовтні 1958 р. у Пакистані відбувся військовий переворот. Генерал 
Мукім-хан згодом писав: “Армія була впевнена у тому, що як тільки 
громадськість дізнається, що вона взяла на себе контроль, беззаконню буде 
покладено край. Пакистанці поважають тверді дії, якщо вони здійснюються 
чесно та неупереджено”1. У цьому була значна частка правди, це, зокрема, 
підтвердили інші незалежні аналітики. Так, наприклад, американський 
соціолог Дж. Міттельмен позитивно оцінюючи діяльність першого 
військового режиму у Пакистані, зазначав, що під час правління Айюб-хана 
та Ях’я-хана у Пакистані спостерігалося певне економічне зростання. 

Про те, що проблеми постколоніальних країн у загальних рисах є 
універсальними незалежно від географічного розташування, менталітету, 
культури та традицій, свідчить досвід Нігерії. У новорічну ніч 1984 р. військові в 
черговий раз повернулися до влади. Журнал “Форін Афферс” так прокоментував 
цю подію: “Цивільне керівництво, діючи грубо та безпардонно, не справилося з 
господарськими проблемами і значно збільшило тягар, що ліг на плечі населення 
як наслідок світового економічного спаду. Падіння прибутків від нафти призвело 
до різкого скорочення імпорту, особливо споживчих товарів, і сировини для 
промисловості. Внаслідок цього заводи працювали не на повну потужність, 

                                           
1 Muguem F.Khan. The Story of the Pakistan Army. – Karachi, 1963. – Р. 184. 
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десятки тисяч людей залишилися без роботи... ціна на основні продукти 
харчування та товари широкого вжитку стрімко зростали...”1 

Другою причиною була корупція. Один скандал передував іншому: то 
безслідно зникали мільйони наїра (грошова одиниця Нігерії), які були 
виділені на імпортні ліцензії, то зі складів Національної компанії з 
постачання запропастилися будматеріали на мільйонні суми, то раптом 
вияснилося, що законодавчою інстанцією, яка обговорювала питання 
стосовно продовження монопольного контракту з швейцарською фірмою, 
були отримані великі хабарі, то виявлялося, що до 50 млн наїра щомісячно 
йшло на оплату “мертвих душ” тобто робочої сили, якої насправді не 
існувало, то загадкові пожежі знищували заклади, які “прославилися” на усю 
країну в зв’язку з виявленими зловживаннями. При цьому всі папери та 
докази згорали дотла. 

За неофіційними підрахунками західних дипломатів та економістів вищі 
урядовці другої республіки вивезли за кордон цілі багатства – у загальному 
підсумку на суму від п’яти до семи млрд доларів. Таке безсоромне 
збагачення еліти на тлі економічного зубожіння мас не могло не викликати 
зростаючого невдоволення. Американський журнал “Нейшн” ще у квітні 
1982 р. писав: “Вузькими вуличками розбухлих міст “Мерседеси” 
прокладають собі шлях повз смітники, які ніхто не прибирає, бляшані 
халупи та піраміди покиді. Бізнесмени та політикани у шовкових костюмах 
та імпортних черевиках крокують повз жебраків і безпритульних. Заздрість 
та прикрість невблаганно накопичується у зловісних натовпах безробітної 
міської молоді”2. 

У 1983 р. у багатьох провінціях пройшли страйки вчителів, яким майже 
по півроку не виплачували зарплату. З тієї ж причини страйкували державні 
службовці. У деяких районах більше року були закриті школи. У лікарнях не 
було ліків, почастішали перебої водопостачання та електроенергії, усе 
активніше висловлювали незадоволення профспілки. У цьому ж році 
відбулися вибори, про які відкрито говорили, що вони були сфальсифіковані 
партією, яка перебувала при владі. Після оприлюднення підсумків виборів 
спалахнули заворушення, внаслідок яких більше як сто осіб загинуло, а 
матеріальні втрати склали близько 100 млн доларів. Стало зрозумілим, що 
економіка розвалюється, рівень життя знизився до найнижчої позначки. 
Настрій у суспільстві, як писав журнал “Уест Афріка”, був такий: “хто 
завгодно аби не ці політикани”3. Ґрунт для перевороту визрів на сто 
відсотків. І військові чітко відчули настрої суспільства. 

Переворот здійснила група офіцерів на чолі з генералом Бухарі, який у 
новорічному зверненні до народу заявив: “Корумповане, неспроможне та 
безвідповідальне керівництво... стало джерелом аморальної та непристойної 
поведінки, яка поширилася у нашому суспільстві. Співвітчизники-нігерійці, 
за велінням совісті ми втрутилися, нарешті, для того, щоб врятувати цю 

                                           
1 Цит. за: Мирский Г.Н. Роль армии в политической жизни стран “третьего мира”. – М.: 

Наука, 1989. – С. 123. 
2 Там само. – С. 132. 
3 Там само. – С. 137. 



 
Україна – філософія 

 

 397

країну від неминучого краху”1. Громадськість зустріла переворот з 
ентузіазмом тому, що глибоко розчарувалася правлінням цивільних 
політиків та перейнялася відразою до псевдодемократії. Усі політичні сили 
країни втратили авторитет – крім армії, яка, незважаючи на труднощі 
перехідного періоду, зберегла його. І перші кроки військового уряду 
виправдали надії нації: було “вичищено” багато вищих чиновників 
держапарату, поліції та митниці; встановлено нові порядки видачі ліцензій 
на імпорт; суворо контролювалася та спрямовувалася у найнеобхідніші 
галузі економіки іноземна валюта, розпочалася широка компанія за трудову 
дисципліну, чесне та добросовісне ставлення до справи. 

Таким чином, військові обмежили інтереси компрадорської буржуазії та 
бюрократичного апарату, які були зацікавлені у створенні вигідної для них 
системи представницької, парламентської демократії “західного типу”. Оскільки 
те, що пустило коріння в індустріально-розвинутих країнах під час становлення 
первинного накопичення капіталу, не прижилося у нових незалежних державах, 
де більшість галузей промислового виробництва належить державі і де приватне 
підприємництво діє, зазвичай, не у виробничій, а в посередницько-спекулятивній 
сфері та сфері обслуговування. 

Незацікавленість у поступальному та систематичному розвитку вітчизняної 
економіки, розрахованому на довготривалу перспективу, прагнення “товкти 
гарячі гроші”, жити одним днем за принципом “після нас хоч потоп” неминуче 
призводить до того, що у кожну взяту хвилину переважають кон’юнктурні 
інтереси, виникає схильність “хитрувати” та уривати якнайшвидше, що тільки 
можна і де тільки можна. Тому цілком природно, що за таких умов 
відкриваються небачені можливості для зловживань, корупції, хабарництва, 
протекціонізму, земляцтва тощо. 

У нових незалежних державах, які виникають за умов відносно мирного 
розпаду імперій, трансформація суспільств може відбуватися двома способами: 
стрибкоподібною2, якісною зміною системи соціальних інститутів, державних 
органів та суспільних відносин, тобто за допомогою радикальних засобів або 
поступовим перетворенням колоніальної влади на національну під тиском 
зовнішніх та внутрішніх обставин. Суспільно-історичні передумови розпаду 
Радянського Союзу та утворення внаслідок цього низки нових незалежних 
держав підштовхнули Україну до еволюційного шляху модернізації суспільства. 
А це значить, що на початку незалежного розвитку зміни в суспільному та 
державному житті були настільки незначні, що це дає підстави характеризувати 
цей період як консервативний. Важко заперечувати позитивний момент таких 
повільних, часткових перетворень у політичній та соціально-економічній сферах, 
що дає змогу певною мірою стабілізувати суспільство на перехідному етапі, 
коли більшість суспільних структур і соціальних інститутів перебувають у 
політичному русі, а значна частина не сформована взагалі. Водночас така 
консервативна позиція не враховує динамізму політичної та соціально-
економічної ситуації, необхідності якнайшвидшого розв’язання внутрішніх 
суспільних проблем, катастрофічного зниження авторитету влади. 

Аналіз суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні 

                                           
1 Там само. – С. 144. 
2 Україна належить до категорії цих держав. 
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свідчить, що процес реальної трансформації українського суспільства 
невиправдано затягнувся. Ситуація, коли політичний істеблішмент ніяк не може 
визначитися з формою державного правління означає лише одне – відсутність 
відпрацьованого механізму утримання влади керівною верхівкою, 
невизначеність її статусу та легітимності існування. Приміром, за даними 
соціологічного опитування громадської думки, проведеного в Україні з 31 
травня до 7 червня 2008 р. діяльність Президента України підтримують 6,7 % 
українців, Верховної Ради України – 2,4 %, Кабінету Міністрів України – 7,1 %. 
Звідси й брак політичної волі до початку справжніх реформ та зволікання з будь-
якими радикальними змінами у державному механізмі та соціальних інститутах1. 
Внаслідок цього реальні кроки щодо реформування суспільних відносин 
підміняються їх імітацією, а той взагалі дискредитуються соціальним 
популізмом, пов’язаним з перманентними виборами. Зазначена ситуація 
призводить до хронічних дисфункцій соціальних інститутів українського 
суспільства, що ще більше дестабілізує соціально-політичну обстановку в 
державі. А це, у свою чергу, несе потенційну загрозу соціальної дезорганізації, 
яка може закінчитися військово-політичною інтервенцією або втратою 
суверенітету. 

Таким чином, українське суспільство, яке знаходиться на шляху до свого 
якісно нового стану, потребує цілісної концепції модернізації всіх сфер 
життєдіяльності. Реалізація цієї вимоги зумовлює зміст і спрямованість головних 
засад та першочергових завдань його модернізації. Передусім, реформування має 
здійснюватися одночасно в усіх сферах життєдіяльності українського 
суспільства. У політичній сфері: з одного боку, поширення реальної демократії2, 
а з іншого – збільшення централізації, посилення виконавчої влади з певними 
обмеженнями законодавчої яка на сьогодні практично не функціонує, 
перетворившись на один з головних осередків соціальної дестабілізації 
українського суспільства. У соціально-економічній сфері: встановлення 
соціоекономічної рівноваги суспільства, за якої мають місце усталена 
відповідність між економічною та соціальною сферами, узгодженість інтересів 
окремих людей з інтересами соціальних, етнічних, релігійних та демографічних 
груп і верств населення, у тому числі й із інтересами держави3. Наведення ладу в 
галузі права та моралі і найголовніше – ефективне реформування військової 
сфери суспільства. І, врешті-решт, останнє, під час модернізації українського 
суспільства, на думку М. Михальченко, яку ми поділяємо, головне місце має 
посісти держава4. Ці та інші радикальні заходи дають змогу Україні оминути 
рифи та підводні течії на шляху побудови справді “демократичної, соціальної та 
правової держави”5 як того вимагає чинна Конституція. 

 
 

                                           
1 Див.: Каспрук В. Хто є хто в Україні. Сучасний стан нашого суспільства в аналітичному 

розрізі // Час. – 1997. – 17 січня. 
2 На сьогодні в Україні де-факто панує псевдодемократичний режим. 
3 Див.: Лагутін В.Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навч. посіб. для вузів. – К.: 

Просвіта, 1996. – С. 8. 
4 Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф 

Европы? – К.: Ин-т социологии НАНУ, 2001. – С. 138. 
5 Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.2004 р. 

– К.: Велес, 2007. – С. 5. 
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Довбня В.М. (Чернігів) 

 
В.І. ШЕВЧЕНКО: ПОВОРОТ  

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ  
ФІЛОСОФІЇ 

 
У статті аналізуються підстави творчого повороту чернігівського 

любомудра В.І. Шевченка на межі 80–90-х років XX ст. до ключових проблем 
української філософії. Простежуються основні силові лінії, що 
спрямовували поступ його філософського думання. Обґрунтовується 
положення про те, що розроблені і витлумачені В.І. Шевченком у новій 
соціокультурній ситуації питання засад буття людей, розрізнення 
філософії і не-філософії, світоустрою та його перетворення, зберігають 
свою значущість і актуальність для сьогодення. 

 
Досліджуючи творчий доробок мислителя доби постмодернізму, слід 

ураховувати абсолютну неповторність його генотипу. Ця неповторність 
проявляється в різних підходах і способах вирішення суспільно значущих 
проблем. Протягом останніх десятиліть увага українських філософів 
зосереджена навколо таких основних проблемних центрів, як засади життя 
людей; мудрість, наявність традиції мудрості та вчення про неї; людина як 
творець мудрості; світоустрій та його перетворення. Зміст історико-
філософської літератури свідчить, що постмодерністична методологія науки 
в основному руйнує певні універсальні картини світу, стверджуючи таким 
чином неможливість у перспективі універсалізму як модерністичної 
методології. Застосування сьогодні методології доби Модерну 
(позитивістської, діалектико-матеріалістичної тощо) на основі “наукової 
філософії”, “законів діалектики” чи “принципу відображення” призводить до 
цілковитого пізнавального свавілля. Умовисновки, які пропонують нам такі 
дослідники, є нерідко не лише сумнівними, а й за своєю суттю 
філодоксичними, тобто спираються на гадку, марення, припущення. На 
перший погляд, нібито маємо плюралізм думок. 

Проте чи це дійсно так, чи окреслена ситуація є свідченням світоглядно-
філософської кризи? 

Завершення парадигми Модерну пов’язується із втратою впродовж 80-х 
років XX ст. панівного методологічного становища філософії марксизму-
ленінізму (діалектичного й історичного матеріалізму) в системі наукових 
досліджень. Так сталося, що філософське думання Володимира Ісаковича 
Шевченка, визначного українського мислителя, розгорталося на перетині 
модерної і постмодерної парадигм методології науки, і саме він виступив 
одним із ініціаторів повороту на рубежі 80–90-х років ХХ ст. до вузлових 
проблем української філософії. 

Мета даної статті – прояснити причини повороту філософського думання 
В.Шевченка від буття світу загалом до проблематики української філософії, 
окреслити основні силові лінії, що спрямовували поступ його думки. 
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Отже, оцінюючи внесок в українську філософію постатей такого штибу, 
яким був В.І. Шевченко, слід ураховувати увесь антропо- та 
соціокультурний контекст тієї епохи, в якій жив і творив мислитель, 
категорійний апарат, методологічний і понятійний ландшафти, порівнюючи 
відповідно з такими непересічними постатями в історії філософії України на 
рубежі XX-XXI ст., як, наприклад, В.Г. Табачковський чи В.С. Горський. 

Такий методологічний підхід буде зрозумілим і важливим. Разом з тим не 
менш важливим є визначення місця мислителя в системі філософських 
дисциплін, його внеску в духовну ситуацію доби, духовну ситуацію України 
загалом і Чернігово-Сіверщини зокрема. 

Володимир Шевченко – багатогранний. Коло його наукових інтересів 
утворювали: історія філософії, гносеологія, філософська антропологія, 
філософія освіти, методологія й організація наукових досліджень, але в 
центрі знаходилася українська філософія, а останнім часом – 
українознавство як наука про засади і способи життєдіяльності українського 
народу на території своєї Вітчизни і світовому просторі. Так, він 
багатоликий і на сьогодні практично не пізнаний. 

Тут варто віддати належне докторанту Київського національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова Е. Герасимовій, яка 
зініціювала в 2007 р., у першу річницю пам’яті В. Шевченка, проведення у 
Чернігові в державному інституті економіки та управління міжнародної 
науково-теоретичної конференції “Лівобережна Україна у Всеукраїнському 
філософсько-культурному вимірі”. До широкого кола шанувальників 
чернігівського любомудра приєдналися і знані київські вчені, зокрема 
П. Кононенко, В. Андрущенко, В. Ярошовець. Відомий український 
українознавець П. Кононенко висловив головний лейтмотив конференції, 
процитувавши одного римського поета: “Володимир Ісакович відійшов не 
весь і не назавжди. “Ні, весь я не помру, душа у піднебесній мій прах 
переживе і тління відійде”1. Так, дійсно В. Шевченко присутній і сьогодні з 
нами, бо дух його не втратив енергії, а його праці потребують глибокого 
вивчення. 

Як любомудр, тобто пошукувач істини, В. Шевченко був з усіма й 
водночас ні з ким. Він завжди був для навколишніх до певної міри загадкою, 
включаючи й автора цього дослідження. Проте сьогодні, мабуть, можна 
вести мову й про особисті враження автора розвідки від спілкування з такою 
неординарною особистістю, яким був В. Шевченко. Буваючи не один раз у 
його помешканні і спостерігаючи за ним у присутності рідних, бачив, як ця, 
на перший погляд сувора і холодна людина, насправді сентиментальна, дуже 
вразлива й надзвичайно проста і щира у спілкуванні. Настільки щира, що 
йому хотілося відразу вірити, незважаючи на наукову полеміку з тієї чи 
іншої теми. Не маючи практично ніяких статків, за винятком квартири в 
Чернігові, та, придбавши незадовго до виходу на пенсію будинок і клапоть 
землі в сільській місцевості, він вів спосіб життя, який можна назвати 

                                           
1 Кононенко П. Шановний любомудре // Дружба з мудрістю або ключові проблеми 

української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К.: 
Поліграф. центр “Фоліант”, 2007. – С. II. 
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задоволенням малим, чеснотою, працелюбністю, терпінням, відзначався 
простотою натури, щиросердечністю, намагався уникати метушні, будь-
якого користолюбства, всіх труднощів надмірності. Така самовідданість і 
саможертовність спонукали до любомудрування. Відзначення в колі 
найближчих друзів, учнів, послідовників і, звичайно, рідних 65-ліття від дня 
народження зайвий раз засвідчило, що Володимир Шевченко – звичайна 
людина: мужчина, чоловік, батько, дідусь, наставник зі своїми певними 
хибами і, зрозуміло, достоїнствами, головне з яких – справжній Талант. 

Талановитій, скромній людині не властиве провінційно-заздрісне 
споглядання у філософському та соціально-політичному дискурсі, як це 
мало місце в Україні на рубежі 80–90-х років ХХ ст. Відмовившись від 
“монополії на істину”, філософське думання того часу являло собою шматки 
світоглядів і політико-правових доктрин, запозичених із різних країн, 
культур, релігій і партійно-політичних рухів, які, по суті, вичерпали свій 
творчо-конструктивний потенціал. Реанімація архаїки на взірець “уперед до 
Київської Русі”, “відновлення втраченого” тощо вступали в суперечність із 
складними процесами національного самоусвідомлення і самовизначення. В 
умовах світоглядно-філософської кризи, котра проявлялася в домінуванні 
догматизму та схоластичного стилю філософування, В. Шевченко стає на 
шлях ґрунтовної творчої роботи, глибокого аналізу й самоаналізу 
національної та світової екзистенції, руху “до себе” і руху в спілці “з 
іншими”, а іноді – “від інших”. 

Як пояснити факт існування у філософії України доби незалежності 
марксизму і поглядів близьких або подібних марксизму і висунення на 
перший план проблем людського існування? 

Володимира Шевченка насамперед не влаштовує вульгаризований 
марксизм-ленінізм, він хоче звернутися до витоків української системи 
світорозуміння, яка могла б прояснити шляхи України в минулому, 
теперішньому і прийдешньому. Тому поряд із В. Шинкаруком, Г. Заїченком, 
М. Поповичем, І. Бичком, В. Табачковським, В. Горським, С. Кримським та 
іншими українськими філософами, В. Шевченко висуває екзистеційну 
діалектику, діалектику людського існування, діалектику свободи. 

Аналіз опублікованих як за життя, так і після смерті праць В. Шевченка 
(загалом близько двохсот) показує, що він послідовно утверджував 
українську світоглядну парадигму. Саме в цьому він убачав своє головне 
філософське завдання, хоча цілком розумів, що індивідуальна доля 
переважної більшості українського і світового філософського пантеону 
досить складна і трагічна. “Досліджуючи суще, – писав В. Шевченко, – 
філософи “виносять на світло” і роблять інформаційно (текстуально) 
вираженими явні і неявні світоглядні підстави спільноти людей (соціуму 
нації), в якій живе, а це не завжди викликає визнання і повагу”1. Незважаючи 
на це, він стає на шлях “мужа науки”. Більше того, В. Шевченко усвідомлює 
суспільну відповідальність українського філософа, а особливо історика 

                                           
1 Шевченко В.І. Філософська зоря Лазаря Барановича. – К.: Український Центр духовної 

культури, 2001. – С. 7. 
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української філософії: “Адже він є живим очевидцем і представником 
українського соціуму (суспільства, яке безпосередньо функціонує). Тому 
філософ, мовлячи словами Г. Сковороди, носить “внутр себе” народне 
право”1. 

Однак ми далекі від того, щоб зображувати В. Шевченка як вченого, 
котрий без вагань, внутрішніх переживань, беззастережно пов’язує свою 
творчість із національним потенціалом. Звичайно, у глибині душі в нього, 
мабуть, виникало питання: Чи не веде обраний шлях до чергової утопії? 

Тут на думку спадає початок “Божественної комедії” Данте: “Земне 
життя пройшовши до половини, я заблукав у похмурому лісі”. Проводячи 
паралель із життєвим і творчим шляхом В. Шевченка, чи доречне таке 
порівняння? Якщо так, то що чи хто ж був аріадною ниткою, що вивела 
дослідника з “хащів” марксистсько-ленінської філософії? 

Як не парадоксально, але відповідь на це питання знаходимо в такій 
філософській категорії, як Любов. Для В. Шевченка Любов – це “перша і 
головна спонука спілкування”. Причому вчений намагається донести до 
сучасників і нащадків не лише давнє, архаїчне значення Любові як 
загального виразника різноманітних зв’язків у світі. Він звертається до 
поглядів на Любов як чинник, що забезпечує єдність спільного світу і процес 
життєтворення в ньому, притаманний усім народам – найважливішу 
функцію Любові. Любов, висловлювався В. Шевченко, “роз’єднане, навіть 
протилежне за способами існування, з’єднує і гуртує в дещо спільне, вносить 
порядок у безлад, сполучає таке, що було, на перший погляд, ніяк не 
поєднане і вороже”2. 

Інакше кажучи, Любов у В. Шевченка означає життєтворчість і 
взаємозалежність усього сущого в світі. Тому в умовах філософського 
“роздоріжжя” В. Шевченко як справжній мислитель не міг не стати на шлях 
творчості, усвідомлюючи, що осягнення світової філософської думки має 
бути в тісному зв’язку з вивченням надбань мудрості українського народу. 

Отже, на прапорі екзистенційної діалектики чернігівський любомудр 
пише непереможне слово – “Любов”. 

Світобачення і світосприйняття будь-якого філософа, вченого, митця або 
політика протягом життя змінюється. У молоді роки (приблизно до середини 
80-х років XX ст.) В. Шевченко еволюціонує від абсолютної прихильності 
(лояльності) ідеям марксистсько-ленінської філософії до критичного їх 
переосмислення, а далі – до числа тих не багатьох українських мислителів 
кінця XX ст., які намагалися філософськи осмислити соціально-економічні, 
культурні та політичні аспекти світогляду й діяльності українського народу. 
Завершував Володимир Шевченко життєвий і творчий шлях твердим 
переконанням, що лише українська філософія може бути основою мудрого 
способу спільного життя українців у власній державі та серед народів світу. 

                                           
1 Там само. – С. 8. 
2 Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії 

(Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К.: Поліграф. центр 
“Фоліант”, 2007. – С. 20. 
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Чи мав В. Шевченко такий творчий потенціал, щоб подолати силу 
тяжіння ідей, що були розвинуті в рамках марксистсько-ленінської 
парадигми, і вийти на новий виток творчості? 

Що ж насправді відбулося з нашим мислителем і частиною тих 
філософів, які жили й працювали в Україні доби СРСР? Чи дійсно він 
відмовився від “єдино правильного світогляду”, “державної філософії” і 
відповідних принципів філософування? Які рушійні сили і мотиви цього 
творчого повороту? 

Суспільно-політична, економічна і соціокультурна ситуація в Україні 
докорінно змінювалася, глибоко змінювався і світогляд В. Шевченка. Він 
досить болісно через непевність і сумніви просувався до “своєї” української 
філософії. Проте він не збирався поставити свою “нову” українську 
філософію на місце “старої” марксистсько-ленінської, а лише прагнув 
прояснити невідомі раніше знання з історії філософії України, які вважалися 
досі другорядними і малозначущими. 

Поворот В. Шевченка до теми української філософії – не розрив з 
минулим, а його необхідний наслідок, основи його нового світобачення і 
світосприйняття були закорінені в попередній філософії. Та філософія, яку 
молодий В. Шевченко, як і багато його сучасників, уважали повною і 
вичерпною, насправді виявилася лише однією з версій, що пояснювали 
основи світоустрою та місце людини в ньому. Вона необхідна, але не 
достатня. Її завдання – не в тому, щоб пояснювати світ, а в тому, щоб 
змінити його. Але переходячи до проблематики української філософії, 
вчений-дослідник схилявся до того, що “філософія все-таки є “дружба 
(любов) з мудрістю”, зміст якої не співпадає з жодною версією (трактовкою) 
змісту ідеології”1. У часи В. Шевченка марксистсько-ленінська філософія 
перетворилася в ідеологію побудови утопічного по своїй суті 
комуністичного суспільства. Відомо, що марксизм загалом близький до 
християнства. Його можна вважати своєрідним атеїстичним християнством, 
в якому ідея Царства Божого на землі замінена ідеєю комунізму – тим же 
царством, але без Бога і безсмертя душі. 

Як же рухалася думка В. Шевченка, намагаючись осягнути основні 
проблеми (“центри”) української філософії? 

Усе, мабуть, почалося з того, що В. Шевченко приступив до здійснення 
свого творчого задуму: розгляду проблем пізнання в українській філософії. 
Підкреслимо, що філософське дослідження пізнавальної діяльності людини 
особливо приваблювало вченого. Його, по суті, дві кандидатські дисертації 
(перша “Проблема конкретно-історичного суб’єкта пізнання у марксистсько-
ленінській філософії”) через конфлікт наукового керівника зі 
Спеціалізованою вченою радою не була допущена до захисту (друга, яку він 
захистив “Філософсько-соціологічний аналіз пізнання”), як бачимо, 
присвячені питанням пізнання дійсності. Мислитель збирався розгорнути 
дослідження пізнавально-творчих здібностей людини, показати пізнання в 
плані освоєння дійсності як теоретичного, так і практико-пізнавального. Він 

                                           
1 Там само. – С. 5. 
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спробував розкрити особливості пізнавально-практичного освоєння 
дійсності в українській філософській думці, різні його прояви: 
інтелектуально-почуттєве, естетико-почуттєве. Все це врешті-решт вилилося 
в монографію “Концепція пізнання в українській філософії”, яка побачила 
світ у 1993 р.1 Цього ж року Володимир Шевченко захищає докторську 
дисертацію з відповідної теми. 

Так постало дисертаційне дослідження “Концепція пізнання в 
українській філософії (логіко-історичний аспект)”, яке висвітлювало основні 
проблеми і розвиток української філософії. Особливу увагу В. Шевченко 
приділяє національним особливостям концепції пізнання в українській 
філософії, їх проявам у різні періоди поступу вітчизняної філософської 
думки. Тут прямо вчений ставить питання про національну джерельну базу 
філософії, тим самим продовжуючи справу, започатковану свого часу 
В. Шинкаруком разом з В. Нічик, В. Горським та іншими українськими 
філософами. Саме ці мислителі стояли безпосередньо біля повороту 
філософії пізнання в Україні до своєї власної історії та її національної бази, 
який припадає, головним чином, на 70-ті роки XX ст. У цей час з’являються 
ґрунтовні дослідження вказаних авторів Києво-Могилянської академії та її 
вихованців, що дало можливість В. Шевченку прояснити, зокрема 
особливості концепції пізнання в українській філософії. 

Зазначена вище праця В. Шевченка підводила риску під ваганнями й 
сумнівами і зміщувала епіцентр вітчизняних філософських пошуків на 
дослідження проблем української філософії. До орбіти філософських 
розміркувань все більше потрапляє те, що трохи згодом мислитель назве 
філософією і не-філософією. А поки що захопленість пізнавальною 
діяльністю людини, як і кожного визначного мислителя, приводить 
чернігівського любомудра до філософської антропології. Ідея споконвічного 
існування сутності людини, що стала однією з основ філософського 
екзистенціалізму, бентежить розум і серце вченого-дослідника. Предметом 
його досліджень постають також традиції мудрості та вчення про неї, 
особливості філософських знань, проблема українського світоперетворення. 
Так поступово В. Шевченко виходить на полемічну й націлену на 
утвердження досвіду, знання, ідеалів книгу, яка фактично стає підсумком 
його творчого шляху “Дружба з мудрістю…”2 

У пошуках розуміння сутності людини В. Шевченко приходить до ідеї – 
людину можна визначити як розмовляючу і мислячу істоту. Поставивши цю 
проблему, В. Шевченко висловлює думку, що зближує його з багатьма 
українськими мислителями початку XXI ст. – насамперед з В. Горським і 
С. Кримським: вищим проявом людини є “словесність”, мова, завдяки якій 
українці оформлюють і представляють свою культуру й організацію життя 
серед народів світу. “Українці йшли до сучасних норм комунікативної 
філософії, – говорить В. Шевченко. – в основному через мовоцентричне 

                                           
1 Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. – К.: ІСДО, 1993. – 188 с. 
2 Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії 

(Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К.: Поліграф. центр 
“Фоліант”, 2007. – IV, 244 с. 
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тлумачення людини, антропоцентричну інтерпретацію світу, аналіз 
філософських проблем мови і мовлення”1. 

Доцільно підкреслити й те, що В. Шевченко спробував поглянути на 
людину, спираючись на джерельну базу української філософії. Незважаючи 
загалом на бідність текстуальних даних і документів, учений залучає в 
основному літературу, пов’язану із задоволенням потреб поширення 
християнства в Україні. 

Можна виділити дві фундаментальні ідеї розуміння проблеми людини у 
В. Шевченка. Перша – людиномірний погляд на дійсність. Тут він 
спирається переважно на зміст “Велесової книги”, а також на 
давньоукраїнську міфологію. Друга – домінування усної традиції 
тлумачення мудрості, в якій особлива роль надавалась оповіді або “слову”. 
При цьому вчений враховує той аспект, що в Русі слово розумілось як 
говоріння на різних “язиках”, яке розмежовувало споріднене населення 
князівств і виділяло їх усіх разом від інших “язиків”, тобто від інших 
народів. 

Загалом В. Шевченко йде від “Ізборника” Святослава 1076 р., у якому 
Христос витлумачується як ім’я (слово), котре “єсть божа наслана мудрість, 
що ним же вся існує”. Людина трактується вченим як жива, розмовляюча і 
смертна істота, здатна творчо і продуктивно діяти (“художества приймать”), 
а це відрізняє її не тільки від живих істот, а й від “безсловесних”, неживих 
речей2. 

Усе це разом узяте, з погляду В. Шевченка, дає підстави зробити 
висновок: проповідь християнства будувалася на основі христоцентризму, 
тобто на моралі Боголюдини з урахуванням того, що тільки людина є 
розмовляючою або словесною та мислячою істотою. 

Варто зауважити, що В. Шевченко бере до уваги, в першу чергу, 
загальнородові ознаки людини, котрі виявляються через протиставлення 
всьому тому, що не є людиною. Звичайно, мислитель, даючи таке 
визначення людини, враховує, що воно має подвійний зміст. Адже дійсно, 
при розгляді співвідношення “людина – невідомість (Бог)” воно допускає 
найрізноманітніше філодоксично-релігійне тлумачення, а при розгляді в 
плані співвідношення “людина – світ” створює методологічний грунт для 
філософських і наукових міркувань. 

Розробка теми людини як розмовляючої і мислячої істоти приводить 
В. Шевченка до вчення про символічний світ, який він інтерпретує як ключ, 
що відкриває доступ до предметно-речового і логіко-смислового аспектів 
“великого світу” або “світу світів”, тобто світу людей. Така інтерпретація 
людини дає підстави мислителю твердити про самобутність і окремішність 
українців і української мови впродовж XIX і XX ст. на рівні політико-
правової, педагогічно-освітньої та літературно-художньої діяльності. 

Визначивши людину як розмовляючу, мислячотворчу і читаючу істоту, 
В. Шевченко на передній план ставить не проблеми співвідношення 

                                           
1 Там само. – С. 110. 
2 Там само. – С. 103. 
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раціонального й ірраціонального, як це мало місце в західноєвропейській 
філософії (Е. Роттердамський, Т. Мор та ін.), а питання герменевтики. Наш 
мислитель звертає увагу на тлумачення співвідношення слова (знака), його 
смислу та відповідність останнього вихідним логічним положенням. 

Потрібно зазначити, що В. Шевченку, як досліднику, вдалося прояснити 
розуміння і значення слова в різні історичні періоди життя українського 
народу, його особливості порівняно із західноєвропейською філософією. 
Так, не можна не погодитися з В. Шевченком, що письмове, а особливо 
друкарське слово з XVI ст. починає в Україні розглядатись як символ 
вічності людського існування. Вчений про це пише так: “Зберігаючись як 
текст, слово переживає плинні людські покоління, суспільства і держави. 
Тому людина, яка створює “дієписи”, “хронописи”, складає “історії” і тим 
самим виробляє науку про життя, являється для людства набагато 
важливішою і ціннішою, порівняно з будь-якими перехідними особами – 
правителями держав, героями, панами із їхньою челяддю, не кажучи вже про 
масу неписьменних і “злиденних духом” людей”1. 

Українська філософська думка, вважає В. Шевченко, водночас із 
визначенням людини як розмовляючої та мислячої істоти розглядає також 
розуміння людини як “малого світу” або “мікрокосму”. Таке розуміння, на 
його погляд, випливає із змісту тлумачення “простого” і “складного”, 
“сутності” і “загального”, що міститься в “Ізборнику” Святослава2. 

Таким чином, концептуальна праця В. Шевченка “Дружба з мудрістю або 
ключові проблеми української філософії” показує, що український 
мислитель, ураховуючи загальні тенденції сучасної світової філософської 
думки, науки і світобуття людства, спираючись на вітчизняну джерельну 
базу, продовжує розробляти вчення про людину і пізнання світу. Розробка 
цих тем української філософії, зрозуміло, не завершена. Аналіз праць 
В. Шевченка показує, наскільки змістовно вона багата й самобутня. 
Акцентуючи граматику, як універсальний метод освоєння і конституювання 
світу, чернігівський мислитель продовжує українську світоглядну лінію, тим 
самим робить новий крок у формуванні потреби систематичного навчання, 
як способу відтворення національної культури. 

Широта і самостійність філософських поглядів В. Шевченка поєднались 
із тонкою проникливістю критичних розмислів. Його критицизм найбільш 
повне вираження знайшов у тлумаченні терміна “філодокса”. 

Річ у тім, що ще Платон у своєму діалозі “Тімей” учив, що поряд із 
любителями мудрості є любителі вигадок або “філодокси”. Особливість 
докси (гадки) полягає в тому, що вона виражає такі людські бажання, котрі 
неможливо, по-перше, задовольнити, бо предмет цих бажань – результат 
міфопоетичної творчості. По-друге, гадку неможливо ні підтвердити, ні 
спростувати, тому що вона і не істинна, і не хибна, тільки сумнівна. 

В Україні тільки окремі філософи наважувалися проводити межу між 
філософією і філодоксою, користуючись висловом “хибна філософія”. До 

                                           
1 Там само. – С. 108. 
2 Там само. – С. 110. 
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них належить, наприклад, випускник Київського університету, глибокий 
знавець української філософії Г. Шпет. Визначний вітчизняний мислитель 
П. Лодій хибній філософії протиставляв “наукову філософію”, що 
спирається на дослідження світобуття і враховує наукові дані, тим самим 
шанувальник мудрості наслідує працелюбність бджоли. В. Шевченко 
актуалізує поняття “філодокса” в новій соціокультурній ситуації. Підставою 
для цього була, вірогідно, та обставина, що в Україні і поза її межами 
частина людей прагнула і сьогодні продовжує прагнути штучно створити 
особливе суспільство: комуністичне, демократичне, “відкрите”, загального 
добробуту, “реформ і порядку” тощо. Такі технології “суспільного 
будівництва”, з точки зору В. Шевченка, підпадають під визначення 
філодоксичних. Тобто вони є ні істинні, ні хибні, а завжди сумнівні. 

Інакше кажучи, В. Шевченко дотримувався тієї філософської позиції, яка 
розмежовує систему культури (творчості) і не-культури (імітації), а в цьому 
плані й розмежування філософії та філодокси. Таке розрізнення приводить 
В. Шевченка до висновку, який і сьогодні багато кого в Україні, особливо 
серед політиків, не влаштовує: “Марксистсько-ленінська філософія” за своїм 
змістом цілком відповідає характерним ознакам філодокси, а тому досить 
далеко стоїть від філософії, як вчення про мудрість”1. 

Зрештою, зазначимо, що В. Шевченко продовжує і розвиває ідею поступу 
як світоперетворення. Аналіз праць ученого показує його обізнаність з 
давньоукраїнськими текстами, де “під перетворенням… розуміється 
переважно або спонтанна зміна якихось речей без втручання людей 
(самоперетворення), або ж мався на увазі фізично-трудовий вплив людини, 
знову-таки, на певні фізично присутні у світі речі та їхні зв’язки”2. 

Разом з тим в українській філософії використовувалося поняття 
“переобразування”, яке, вважає В. Шевченко, за змістом близьке до 
латинського терміна “реформа”. Близьке, але не тотожне, тому що реформа 
означає, по суті, повернення або відновлення людьми форми (ідей) чогось 
такого, що потерпіло деформацію (спотворення ідеї). Переобразування 
означало пізнання чи осмислення чогось такого, образ (знання і інформація) 
якого вже існував до дій людей і не зникнув після дій. Переобразування, за 
В. Шевченком, – це змінене, тобто доповнене і уточнене знання про те, що 
вже відоме, проте змінене, тобто доповнене чи уточнене, внаслідок чого 
образ “того самого” стає змістовно дещо іншим3. 

Одночасно в українській філософській думці, відзначав В. Шевченко, ще 
з часів Київської Русі перетворення в світі та суспільстві виражалися 
поняттям “пошестя”, котре змістовно є в основному синонімом сучасного 
поняття поступ. 

Указані вище та деякі інші погляди на поняття поступ як 
світоперетворення, з точки зору В. Шевченка, набули протягом ХІХ ст. 
деяку однобічність. Крім того, в Україні почали поширюватися запозичені з 
Франції вчення про прогрес, з Німеччини вчення про розвиток, а з Англії 

                                           
1 Там само. – С. 47. 
2 Там само. – С. 228. 
3 Там само. 
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вчення про еволюцію. Дані вчення, на переконання В. Шевченка, являють 
собою поширення окремих випадків тлумачення перетворень, що мають 
місце у світі, на весь світ. 

Тут слід віддати належне В. Шевченку, який чітко зорієнтувався у 
вченнях про прогресію (французький математик Ж. Кондорсе), про розвиток 
(німецький напівмістик Г. Гегель), про еволюцію (Ч. Дарвін), але висловлює 
полемічну думку про те, що за останні два століття вони не просунулися далі 
власних обіцянок “кращого майбутнього”1. 

Отже, В. Шевченко окреслює загальну тенденцію української 
філософської думки в тлумаченні питань світоперетворень, що проявляється 
саме в тому, що в ній – прямо чи опосередковано, але розроблявся погляд на 
ці питання як поступ. Щоб пояснити як поступ започатковується в якомусь 
одному місці, і, як хвиля поширюється й охоплює різноманітні світові 
центри, В. Шевченко звертається до І. Франка, зокрема його праці “Що таке 
поступ?” Поступ не буває лінійно-прогресивним і не вимагає, щоб у ньому 
вбачали “революцію”, “стрибок у розвитку” або, як ще висловлюються, 
“прорив” чи то в політиці, чи то в економіці або в наукових знаннях. 

Головне полягає в тому, що поступ у суспільстві творчий і тому не 
передбачуваний. Поступ В. Шевченко насамперед пов’язує з дослідницько-
винахідницькою діяльністю, яка не піддається раціональному контролю, а 
тому може рухатися в будь-якому напрямку. “Контролювати і управляти 
можна лише гуртом “невизначених”, котрі в соціокультурному процесі 
суспільства зайняті імітацією та виконавською діяльністю, тобто 
повторенням створеного до них і без їхньої участі. Тому загальні переміни в 
суспільстві набувають форми одночасного існування безладдя серед порядку 
і порядку серед безладдя”2. 

Можна таким чином констатувати, що в творах В. Шевченка викладена 
продумана філософська концепція поступу як перемін, яка відповідає 
антропоцентричному характеру української філософії та її архетипним 
засадам. Створенням вчення про поступ, на думку В. Шевченка, українська 
філософія набула риси відносної завершеності. Тобто вона розробила і 
включила в себе відповідно вчення про людину і пізнання світу, про начала і 
структуру світу та його перетворення. Розробка цих тем української 
філософії найбільшою мірою характеризує творчість В. Шевченка. 

Загалом книга В. Шевченка “Дружба з мудрістю…” – це авторське 
переосмислення відомих тем у сучасному соціокультурному контексті. 
Тобто В. Шевченко враховував, що певні питання в українській філософії 
раніше були досліджені краще, ніж тепер, інші – витлумачені з помилками, 
тому що вони спиралися на обмежену інформацію, а деякі зовсім не 
досліджувалися, бо не було в цьому соціокультурних потреб. Отже, праця 
В. Шевченка являє собою до певної міри специфічний діалог і співтворчість 
з авторами минулих століть, а також із багатьма сучасними дослідниками. 

                                           
1 Там само. – С. 232. 
2 Там само. – С. 236. 
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Звернемо увагу ще на один аспект діяльності чернігівського любомудра, 
що є, на наш погляд, переконливим доказом його мудрості – гуртування 
навколо нього наприкінці 90-х років XX ст. групи викладачів вищих 
навчальних закладів м. Чернігова й ініціювання дослідження світоглядно-
філософського поступу Чернігово-Сіверщини. Першу спробу сформувати 
загальне уявлення про особливості тематики і проблематики філософських 
роздумів, які мали місце на Чернігівщині, започаткував сам любомудр, 
опублікувавши “Нарис філософської думки Чернігово-Сіверщини XI – 
початок XVIII ст.” у 1999 р.1 Під його науковим керівництвом молоді 
викладачі Чернігівського педагогічного університету Л. Чорна і О. Чорний 
розпочинають вивчення філософських проблем, що розроблялися з другої 
половини XVII ст. Чернігівським просвітницьким гуртком (Л. Баранович, 
І. Галятовський та ін.). Згодом, коли ряд українських учених і серед них 
В. Шевченко активізували свої творчі зусилля навколо розробки 
світоглядно-теоретичних проблем освіти, фундатор Чернігівської 
світоглядно-антропологічної школи осмислює предметне поле філософії 
освіти через розгляд колізійності людського світовідношення. Творчий 
імпульс В. Шевченка спонукав О. Пеньковець та автора даної статі до 
вивчення творчої спадщини таких видатних постатей в історії філософії 
освіти, як О. Русова і К. Ушинський, які народилися на Чернігово-
Сіверщині. Уже будучи тяжко хворим, В. Шевченко не залишає своїх 
вихованців, здійснюючи наукове керівництво дисертаційної роботи 
Н. Шакун “Переміна парадигми інтерпретації історії в українській філософії 
XIX ст.” До честі Н. Шакун, вона її успішно захистить, але, на жаль, уже 
після смерті наукового керівника. 

Характерно, що спосіб життя і стиль філософування В. Шевченка мав 
уплив не лише на молодих викладачів вищої школи, які стали на шлях 
дослідницької роботи. Серед тих, хто сприйняв український світ філософії, 
вихідні позиції В. Шевченка, є й люди старші віком за нього. Серед цієї 
частини прихильників ідей чернігівського любомудра варто назвати 
С.Т. Мащенка, який ще в 1960 р. закінчив історико-філософський факультет 
Київського державного університету. Пізніше навчався в аспірантурі 
Московського університету ім. М.В. Ломоносова, здобувши в 1972 р. вчений 
ступінь кандидата філософських наук. Будучи доцентом, С. Мащенко саме 
під впливом В. Шевченка розпочне дослідження історії філософської думки 
та релігії України, головну увагу приділяючи Чернігівщині. З-під його пера 
за досить короткий проміжок часу виходять “Основні проблеми в історії 
української філософії. Конспект лекцій спецкурсу”, науково-популярні 
нариси “Українські мислителі XVII-XVIII ст. на Чернігово-Сіверщині”. Далі 
С. Мащенко розпочинає дослідження філософських обріїв свого земляка, 
уродженця смт Сосниці, що на Чернігівщині, всесвітньовідомого кіномитця 
та письменника О.П. Довженка. Сьогодні С. Мащенко плідно працює, 
досліджуючи філософський світ непересічного мислителя і педагога, який 

                                           
1 Шевченко В. Нарис філософської думки Чернігово-Сіверщини (XI – початок XVIII ст.). – 

К.: Стилос, 1999. – 93 с. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 410

упродовж десяти років (1883-1892) обіймав посаду ректора Чернігівської 
духовної семінарії М.П. Маркова. Шість книг, опублікованих С. Мащенком 
протягом останніх 7-ми років, свідчать про великий творчий потенціал 
ученого й водночас – животворну силу культу творчості, до якого, як він 
стверджує, спонукав його саме В. Шевченко. 

Подолавши силу тяжіння марксистсько-ленінської парадигми, 
В. Шевченко тим самим намагався вийти за межі свого часу. Будучи тяжко 
хворим (інсульти один за другим ніби його переслідували), він прагнув 
перебороти могутність смерті, наповнюючи своє життя буттям-проти-смерті, 
основний зміст якого становила творчість. Життя в творчості сприяло не 
тільки сповільненню фізичного згасання, а й перетворенню життя на 
Вічність, завдяки своїм творам для тих, хто любить і може дружити з 
мудрістю. Цю думку найкраще, мабуть, відображають слова Габріеля 
Марселя, які підтверджують правильність життєвого і творчого вибору 
В. Шевченка: “…істина мудрість нашого сторіччя, століття абсолютної 
неубезпеченості, полягає в тому, щоб з необхідною розсудливістю, але й не 
без трепетного захоплення шукачів, піти стежками, що ведуть, не скажу за 
межі часу, але за межі нашого часу, – туди, де технократи і статистики, з 
одного боку, інквізитори і кати, з другого – не тільки втрачають землю під 
ногами, але зникають, як туман на світанку чудового дня”1. 

Володимир Шевченко міг пристосуватися до Системи і, використовуючи 
свій талант, зробити кар’єру. Але не став на цей шлях. Чому? 

Можливо, тому, що в розумовому характері цього філософа була 
прищеплена ін’єкція проти чиновників, які вимагали тільки “правильних 
відповідей” на “принципові” запитання. В. Шевченко завжди пам’ятав 
формулу, виведену одним з міністрів Російської імперії в середині XIX ст.: 
“Користь філософії не доведена, а шкода можлива”, що тяжіла й 
переслідувала українську філософію аж до кінця 80-х років XX ст. Він 
любив філософію, а не себе у філософії. “Українська ж філософія, – 
наголошував мислитель, – в контексті національного самостояння 
функціонує не заради себе, а як засіб його усвідомлення й усталення, форма 
національної ідентифікації та її охорони. Філософська охорона України – це 
теоретико-методологічна діяльність, котра сприяє збереженню 
оригінальності життя частини людського роду – українського народу на 
визначеній і відомій частині нашої планети”2. Тому цілком закономірно, що 
підсумок творчих пошуків мислителя як філософського охоронця України 
знайшов своє вираження у фундаментальній праці “Дружба з мудрістю або 
ключові проблеми української філософії (Теоретико-методологічний 
коментар до курсу філософії у ВНЗ)”. 

У нього були ідеали, за які він боровся: вчений, наприклад, не міг 
миритися з тим, що вивчення української філософії ще не стало 
повсякденним моментом функціонування української культури і 
національної системи освіти. 

                                           
1 Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988. – С. 419. 
2 Шевченко В.І. Філософська зоря Лазаря Барановича. – К.: Український Центр духовної 

культури, 2001. – С. 5-6. 
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Це – людина ідеї. Головна його ідея полягала в тому, що тепер, коли 
українське суспільство постало перед світом у формі власної держави – жити 
власним сумлінням “і мудрість, щоб була своя” (Т. Шевченко). 

Як бачимо, В. Шевченко як особистість спрямований на творчий 
розвиток і актуалізацію в нових історичних умовах поняття мудрості як 
світоглядного архетипу, що інтегрує організацію і взаємодію людей у 
“нормативній спільноті”, допомагає людям зрозуміти природу влади, а тому 
перевершує владу. Ось чому в наш час – час реконструкції світоглядних 
орієнтирів і спроб знайти відповіді на глобальні екологічні, економічні, 
міждержавні проблеми, коли нерідко постає питання: “Бути чи не бути 
планетарному людству?”, чернігівський любомудр ніби підказує: “Мудрість 
дає йому найбільшу підставу і можливість вижити”1. 

Завдання, яке ставив В. Шевченко перед собою і наступниками, – 
навчити мудрості молоді покоління, показуючи світові, у чому полягає 
мудрість українського народу. “Все це і дає право українській філософії 
безперешкодно функціонувати в якості вчення про спосіб мудрого життя 
людей у спільній Українській державі, – заявляє він. Забезпеченню цього 
права активно сприяє філософська теорія, сперта на історію української 
філософії. Така теорія потрібна насамперед у навчальному процесі вищої 
школи, у межах якого складно викладати українську філософію тільки у 
вигляді фрагментарного переказу її історії”2. 

Уважне вивчення праць В. Шевченка дає підстави стверджувати, що його 
поворот до проблематики української філософії – це не інсайт, коли 
наступає раптове інтуїтивне осяяння, що безпосередньо не виводиться з 
досвіду суб’єкта. Той соціально-психологічний стан, у якому перебував 
учений, швидше корелює з катарсисом – коли відбувається складна 
трансформація внутрішнього світу людини, що виникає внаслідок 
виживання і переживання трагічних колізій життя українського народу та 
спроби пошуку можливостей їх розв’язання з метою виходу на новий рівень 
буття. Часом, мабуть, чернігівський любомудр досягав стану калогатії, що в 
даному випадку виражає гармонію морально-психологічного і морально-
естетичного вимірів людського буття. 

Підсумовуючи все сказане вище, зазначимо, що найголовнішою, 
найпомітнішою заслугою В. Шевченка у царині філософії та духовної 
ситуації доби, яка вимагала нових філософських підходів, він здійснив 
творчий поворот до проблематики української філософії. Започаткували цей 
поворот в українській філософії В. Шинкарук, В. Нічик, Г. Заїченко, 
І. Бичко, М. Попович, П. Гнатенко тощо. Саме під їх діянням В. Шевченко 
поглиблює поворот, формуючи вузлові проблеми української філософії, 
окреслюючи сучасні тенденції у вітчизняній і світовій філософській думці. 
Він тільки розпочав багатопланове дослідження української філософії, на 
жаль, фізична смерть зупинила його на початковому етапі цієї об’ємної і 

                                           
1 Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії 

(Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К.: Поліграф. центр 
“Фоліант”, 2007. – С. 29. 

2 Там само. – С. 7. 
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складної роботи. Але йому вдалося змалювати теоретичний “портрет” 
української філософії на основі вивчення цілого масиву філософських і 
близьких до філософії публікацій, що були створені протягом історії 
України. 

Творчий доробок В. Шевченка містить аспекти, які справді є 
новаторськими і зберігають актуальність та значущість для сучасної 
української філософії. Зокрема, людина витлумачується як розмовляюча і 
мисляча істота, тобто вищим проявом людини є слово і мова; обґрунтування 
поступу не як “рос. – постепенности”, а як “ступання”, “ходіння”, “пошестя”, 
що відповідає антропоцентричному характеру української філософії, її 
архетипним засадам; розрізнення філософії і філодокси або гадки, марення, 
припущення. 

Як учений-дослідник, він прагнув до справжньої мудрості, намагався 
любити її, дружити з нею. У його творчості дивовижним чином з’єдналися 
філософія як “дружба” з мудрістю і життя як складне й суперечливе, 
українське світорозуміння і світовідчування, що логічно випливало із 
загальносвітового. В. Шевченко намагався жити так само, як і мислив. 
Дійсно, для Володимира Шевченка “Філософія – це насамперед потяг 
людини до пізнання й осмислення засад життєтворчості і світоустрою, а 
значить, основ і умов, на які спирається існування людської спільноти та 
участь особи у способі її існування”1. 

Додамо лише, що участь В. Шевченка в соціокультурному бутті 
українського народу була діяльною й ефективною, а своєю творчістю він 
репрезентував “дух суспільної доби”. Тому є суспільна потреба подальшого 
вивчення загальноантропологічних, пізнавальних, філософсько-освітніх, 
українознавчих пластів спадщини чернігівського любомудра. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само. – С. 231-232. 
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БОРОТЬБА ПРИНЦИПІВ  
І ПРІОРИТЕТІВ У РОЗБУДОВІ  

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЄВІ 
 

У статті аналізуються позиції М. Грушевського та В. Вернадського 
щодо ціннісних пріоритетів формування Української академії наук у Києві 
(1918-1919 рр.). Автор переконана, що хоча погляди М. Грушевського та 
В. Вернадського на засади створення УАН помітно різнилися, але було в 
їхніх позиціях і спільне – у розпал громадянської війни вони розбудовували 
академічну науку. 

 
Українська академія наук у Києві розпочала свою діяльність у листопаді 

1918 р. за правління гетьмана П. Скоропадського в непростий час, коли 
вирішувалася доля української державності. Ускладнювався процес 
офіційного заснування УАН і розбіжностями в поглядах на засади нової 
наукової інституції двох таких визначних організаторів науки як 
М. Грушевський та В. Вернадський.  

Аналіз позицій М. Грушевського та В. Вернадського щодо ціннісних 
пріоритетів на завершальному етапі формування УАН дає змогу дослідити 
історичний аспект, а саме: суперечливу епоху творення української 
державності на початку ХХ ст. Крім того, для подолання всезростаючої 
агресивності сучасної української спільноти може бути корисним 
ретроспективний аналіз впливу фактора толерантності на успішність 
організаційних намірів по створенню Української академії наук у Києві 
М. Грушевського та В. Вернадського.  

Толерантність або точніше, відсутність толерантності, не нова проблема 
для українського суспільства. Перебуваючи в стані хронічної кризи, ми 
безвідповідально мало звертаємо уваги на виховання толерантності в 
міжособистісному спілкуванні, не кажучи вже про пропагування терпимості 
в політичній боротьбі.  
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Більша успішність організаційних зусиль В. Вернадського не в останню 
чергу була зумовлена його терпимістю до позицій інших, навіть якщо він їх 
поглядів не поділяв. Це може слугувати підтвердженням тези, за якою 
толерантність як терпиме ставлення до відмінностей (що посилюється в 
процесі цивілізаційного поступу та корелює зі ступенем демократичності 
суспільного устрою) дає змогу використовувати більше можливостей, а це 
робить діяльність більш продуктивною.  

Дослідження завершального етапу створення Академії наук у Києві 
зазнало суттєвого перегляду після здобуття Україною незалежності1. 
Постать М. Грушевського як видатного історика та його участь у творенні 
Української держави також було переглянуто після падіння радянського 
ладу. У багатьох роботах по-новому було проаналізовано участь 
М. Грушевського в розбудові УАН2. Аналіз діяльності В. Вернадського в 
період заснування УАН також був збагачений публікацією численних 
маловідомих раніше документів3. При цьому вплив особистісних якостей 
М. Грушевського і В. Вернадського на перебіг подій, зокрема фактора їхньої 
терпимості, окремо не аналізувався, а згадувався лише в контексті інших 
проблем.  

Історія створення Української академії наук у Києві складна та 
неоднозначна. В радянській історіографії багато документів тієї доби 
залишалися недоступними для широкого наукового загалу. Джерела з історії 
Академії, маловідомі документи Центральної Ради, Української Держави, 
Української Народної Республіки почали публікуватися лише в останні 
роки4. Важливими та інформативними для дослідження історії заснування 
УАН є спогади свідків тієї епохи і збірники документів часів українських 

                                           
1 Дзюба І.М. Академія наук України // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – 

С. 250-287; Онопрієнко В.І. Історія української науки ХІХ-ХХ століть: Навч. посіб. – К.: Либідь, 
1998. – 304 с.; Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – С. 587-601. 

2 Бушак С.М. Заснування храму вітчизняної науки (До 80-річчя Укр. акад. наук та 125-річчя 
з дня народження П. П. Скоропадського) // Наукові праці Інституту фундаментальних 
досліджень Української наукової асоціації. – К., 1988. – С. 153-166; Сохань П.С., 
Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С. Грушевський і Academia. Ідеї, змагання, діяльність. – К.: 
Ін-т укр. археографії АН України, 1993. – 320 с.; Матвєєва Л.В., Циганкова Е.Г. 
А.Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської академії наук: Вибране листування. – 
К.: АТ “Обереги”, 1997. – 172 с. 

3 В.И. Вернадский: Жизнь и деятельность на Украине / К.М. Сытник, Е.М. Апанович, 
С.М. Стойко. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Наукова думка, 1988. – 368 с.; Гирич І. Між 
російськими і українськими берегами: Володимир Вернадський і національне питання (У світлі 
щоденника 1917-1921рр.) // Марра mundi: Зб. наук. праць на пошану Я. Дашкевича з нагоди 
його 70-річчя. – Львів; К.; Нью-Йорк, 1996. – С. 735-756; Дневники, 1917-1921 (Окт. 1917 – янв. 
1920) / Сост.: М.Ю. Сорокина, С.Н. Киржаев, А.В. Мемелов, В.С. Неаполитанская; Отв. ред.: 
К.М. Сытник. – К.: Наукова думка, 1994 – 270 с.; Добров Г.М., Оноприєнко В.І. В.І. Вернадський 
– організатор науки на Україні // Вісник АН УРСР. – К., 1988. – № 3. – С. 81-92. 

4 Історія Академії наук України. 1918-1923: Документи і матеріали АН України / Упоряд. 
В.Г. Шмельов, В.А. Кучмаренко, О.Г. Луговський та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 570 с.; Історія 
Академії наук України. 1918 – 1993 / Редкол.: Б.Є. Патон (голов. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 
1994. – 318 с.; Історія Національної академії наук України. 1924-1928. Документи і матеріали. – 
К.: НБУВ, 1998. – 764 с. 
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визвольних змагань1, та факти, наведені в літературі, де розглядається 
проблема взаємовідносин Українського наукового товариства та 
новоствореної Української академії наук2.  

Загальновизнаним є твердження, що М. Грушевський прагнув створити 
академічну установу на засадах Наукового товариства імені Шевченка у 
Львові. Що було цілком виправданим, адже НТШ, головою якого 
М. Грушевський був у 1897-1913 рр., відіграло визначальну роль у 
становленні науки в Україні як об’єднання в одну організацію величезної 
кількості небайдужих до українських проблем науковців. Крім того, саме в 
НТШ стало можливим зусилля цієї спільноти направляти в певне русло, 
професійно, на науковому рівні формулювати й вирішувати конкретні 
завдання українознавчої спрямованості. Слід також зазначити, що НТШ як 
структура, що представляла інтереси українства у взаємодії з навколишнім 
світом, тим самим послужила підтвердженням реальності існування України, 
реальним подоланням спроб асимілювати українство в Австрійській чи 
Російській імперіях. Товариство проводило активну просвітницьку роботу, 
було важливим чинником зростання національної самосвідомості. Багато 
молодих науковців пройшли школу наукового змужніння в НТШ. 
М. Грушевський у 1929 р. писав про Наукове товариство імені Шевченка: 
“Завдяки йому в передреволюційному смерку, саме перед революцією 
1905 р., українське питання, постулят національних прав українського 
народу узброївся таким серйозним аргументом, як наявність української 
науки”3.  

Під час нетривалої демократизації суспільного життя на початку ХХ ст. в 
підросійській Україні також стало можливим створення національної 
наукової громадської організації. Так з’явилось Українське наукове 
товариство в Києві. Перше засідання УНТ відбулося 21 квітня 1907 р. 
Головою Товариства було обрано М. Грушевського. Згодом, після розпаду 
Російської імперії, багато вчених – членів УНТ стали організаторами та 
керівниками наукових установ, професорами ВНЗ, академіками. УНТ, як 
дітище голови Центральної Ради, вважало своїм головним завданням 
українізацію науки. Розроблялися конкретні програми, наприклад, була 
розпочата робота по створенню української наукової термінології, 

                                           
1 Полонська-Василенко Н.Д. Українська  академія наук. Нарис історії. – К.: Наукова думка, 

1993. – 416 с.; Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – К.; Філадельфія, 1995. 
– 495 с.; Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали / Упоряд. 
Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – Сучасність, 1983. – Т. 1. – 510 с.; Яневський Д. Політичні системи 
України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки. – К.: Дух і літера, 2003. – 767 с. 

6 Матвєєва Л.В., Циганкова Е.Г. А.Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської 
академії наук: Вибране листування. – К.: АТ “Обереги”, 1997. – 172 с.; Новий погляд на історію 
заснування Академії наук України / Г.М. Добров, В.І. Онопрієнко, Ю.О. Храмов, Л.В. Матвєєва, 
Л.Д. Кістерська // Вісник АН УРСР. – К., 1989. – № 4. – С. 58-74; Онопрієнко В.І. Історія 
української науки ХІХ-ХХ століть: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1998. – 304 с.; Сохань П.С., 
Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С. Грушевський і Academia. Ідеї, змагання, діяльність. – К.: 
Ін-т укр. археографії АН України, 1993. – 320 с. 

2 Там само. 
3 Цит. за: Онопрієнко В.І. Історія української науки ХІХ-ХХ століть: Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 1998. – С. 113. 
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організовувалися наукові центри і філії Товариства в різних містах України, 
що закладало основи децентралізації та демократизації наукового процесу, 
сприяло ефективній територіальній організації наукової роботи. З ініціативи 
УНТ були засновані десятки українських гімназій і шкіл, Українська 
педагогічна академія, Українська академія мистецтв, музеї, газети, журнали, 
просвітницькі організації. Важливу роль відіграло УНТ у збереженні 
пам’ятників історії і культури, художніх цінностей, бібліотек, архівів1.  

Від дня свого заснування, перебуваючи в гущі суспільно-політичного 
життя в Україні, УНТ не могло залишатися осторонь процесу формування 
української академічної науки. Вже в березні 1917 р. на засіданнях УНТ з 
ініціативи М. Грушевського почало обговорюватися питання про заснування 
Національної академії наук. 29 березня було створено комісію з розробки її 
статуту, а саме Українське наукове товариство почало сприйматися як 
неформальна академія наук. Й надалі мова про необхідність національної 
академії наук часто йшла на сесіях Української Центральної Ради, засіданнях 
Малої Ради та уряду. 8 червня 1917 р. було обрано спеціальну комісію, що 
мала опрацювати плани перетворення УНТ на УАН. Плани створення УАН 
базувалися на поглядах на неї як на громадську організацію на зразок НТШ 
чи УНТ, не підпорядковану державі та з домінуванням гуманітарних наук. 
Плани ці не були реалізовані через неопрацьованість концепції та втрату 
Центральною Радою і М. Грушевським зокрема, влади. 

Знову питання про заснування академії наук було піднято в 1918 р., за 
влади гетьманату.  

Відбувалося заснування Академії в умовах громадянської війни, 
неодноразових інтервенцій щодо України як зі Сходу, так і з Заходу. Це не 
могло не вплинути на перебіг подій. Хронологія завершального етапу 
створення УАН надзвичайно драматична. 5 травня 1918 р. міністр народної 
освіти Української Держави професор М. Василенко подав гетьману 
П. Скоропадському план роботи міністерства, який передбачав українізацію 
школи, створення академії наук, університетів та центральної наукової 
бібліотеки. Було створено Комісію для вироблення законопроекту про 
заснування Української академії наук у Києві. 9 липня 1918 р. відбулося 
перше засідання Комісії, яке розпочав вступним словом М. Василенко. Він 
відзначив роль НТШ у Львові та УНТ у Києві як тих наукових осередків, що 
започаткували процес створення Академії, висунувши свою ідею та 
концепцію. Надалі справою зі створення Академії, вказав М. Василенко, 
займеться Українська Держава. Першочерговою метою було визнано 
всебічне вивчення історії України2.  

В. Вернадський, який виступав наступним на засіданні Комісії, нагадав 
про давню академічну традицію в Україні, що бере свій початок ще з часів 
Острозької академії, створеної на зразок тодішніх європейських академій у 
XVI ст. Позиція В. Вернадського полягала в необхідності продовження 
традицій, але на сучасних засадах. Академічна наука, на його думку, мала 

                                           
1 Там само. – С. 114. 
2 Ситник К.М., Шмиговська В.В. Володимир Вернадський і Академія. – К.: Наукова думка, 

2006. – С. 287. 
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бути не зібранням учених за інтересами, а потужною науковою структурою, 
здатною оперативно відгукуватися на потреби реального життя та 
пропонувати шляхи вирішення конкретних завдань. Пріоритет у 
дослідженнях мали отримати природничі науки. Нове в створюваній 
Академії полягало в орієнтації наукової діяльності на прикладні галузі, у 
впливі науки на піднесення виробничих сил країни. Академічна наука мала 
перейматися також побутом та потребами населення. Як зазначав у своїй 
доповіді В. Вернадський, Українська академія мала задовольняти 
насамперед національні, потім державні і місцеві життєві умови. 
Задоволення національних потреб В. Вернадський вбачав у сприянні 
академічної науки зростанню національної самосвідомості та української 
культури шляхом широкого і глибокого вивчення минулого і сьогодення 
українського народу та його сусідів, природи країни в усіх її нескінченних 
виявах. Не дивлячись на майже столітній вік цих тез, вони й досі 
залишаються актуальними1.  

В. Вернадський у листі до А. Кримського, запрошуючи всесвітньо 
відомого вченого взяти участь у створенні Української академії наук, писав: 
“Особисто я вважаю важливою цю установу з точки зору українського 
відродження, що, як Ви знаєте, завжди було мені дороге, і з точки зору 
загальнолюдської – створення такого великого науково-дослідницького 
центру”2.  

Комісія працювала від 9 липня до 17 вересня 1918 р., у період відносної 
політичної стабільності, й успішно підготувала законопроект про заснування 
УАН. Його схвалила Рада Міністрів і затвердив гетьман П. Скоропадський. 
Статут УАН передбачав три відділи: історико-філологічний, фізико-
математичний та соціальних наук. Академії підпорядковувався ряд наукових 
установ та постійних комісій. Внутрішнє діловодство, а також усі видання 
Академії мали проводитися лише українською мовою. Перших 12 академіків 
згідно з рекомендацією Комісії мав призначити уряд, а вони мали в 
подальшому обирати наступних академіків.  

За задумом В. Вернадського, наукові сили повинні були об’єднатися 
навколо майбутньої Академії, тому він намагався залучити до роботи Комісії 
визначних українських і російських вчених з різних спеціальностей, 
особисто знайомих йому по науковій і громадській роботі, передусім, 
професорів Київського та Харківського університетів і Київського 
політехнічного інституту.  

На посаду Президента Академії було запрошено М. Грушевського, але 
він відмовився, через неприйняття гетьманського режиму і запропонованої 
Комісією концепції Академії наук. На думку М. Грушевського, академія 
мала бути недержавною, громадською установою3. Слід зазначити, що в 

                                           
1 Там само. – С. 288-291. 
2 Цит. за: В.И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине: Исследования и 

неопубликованные материалы / К.М. Сытник, С.М. Стойко, Е.М. Апанович. – К.: Наукова 
думка, 1984. – С. 20. 

3 Полонська-Василенко Н. Академік В.І. Вернадський (спогад) // Хроніка 2000. – К.: Фонд 
сприяння розвитку мистецтв, 2004. – Вип. 57/58. – С. 596. 
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пропозиціях М. Грушевського робився акцент на тому, що перші академіки 
мала обиратися на з’їзді представників університетів.  

Керівництво Українського наукового товариства на завершальному етапі 
становлення Академії також було відсторонене від діяльності Комісії для 
вироблення законопроекту про заснування Української академії наук у 
Києві. На загальних зборах товариства 23 червня 1918 р. було прийнято 
рішення, за яким Академія наук мала б формуватися безпосередньо на 
основі УНТ, що мало організовані секції, музеї, видання, і висловлювався 
протест проти намагання міністерства освіти гетьманської держави 
прилучити до створення Академії В. Вернадського, розуміння яким 
принципів організації майбутньої академії не співпадало з поглядами як 
багатьох членів УНТ, так і М. Грушевського зокрема.  

Офіційне заснування УАН відбулося 14 листопада 1918 р. 27 листопада 
1918 р. на першому Спільному зібранні Української академії наук 
В. Вернадський був обраний одноголосно закритим голосуванням 
Президентом-головою Української академії наук.  

15 грудня в Києві встановила свою владу Директорія. 16 грудня на 
Спільному зібранні Академії було обрано делегацію для переговорів із 
новою владою. 28 грудня В. Вернадський, А. Кримський, П. Тутковський та 
Д. Багалій зустрілися з головою Директорії В. Винниченком. 2 січня 1919 р. 
М. Грушевський висловив пропозицію відмовитися від УАН, яку створив 
гетьманський уряд невідповідно до національних інтересів України та 
розпочати роботу по становленню Академії з самого початку, змінивши, 
відповідно, основні засади. Однак ця пропозиція М. Грушевського не 
отримала широкої підтримки, більшість учених були проти скасування вже 
функціонуючої УАН. Вирішено було обмежитися лише змінами в Статуті 
Академії (обов’язкове володіння українською мовою для службовців УАН, 
друк наукових видань іноземними мовами не мав перевищувати чверті їх 
тиражу українською мовою, дійсні члени УАН при своєму обранні мали 
присягати на вірність УНР) та дообрати нових академіків.  

25 січня 1919 р. на зборах Академії вирішено було не евакуйовуватися 
разом з Директорією перед загрозою більшовицької окупації, а забезпечити 
функціонування Академії в Києві. Для цього академіки пішли на співпрацю з 
більшовиками. 10 лютого А. Кримський та В. Вернадський побували на 
прийомі у наркома освіти Тимчасового робітничо-селянського уряду 
України В. Затонського і дістали запевнення прихильності до УАН. 
12 лютого 1919 р. на Спільному зібранні засновників УАН було повідомлено 
про це офіційно, тому радянські історики довгий час називали саме цей день 
днем створення УАН1.  

Загалом доля Академії співпадала з долею української державності. Але 
не дивлячись на зовнішні впливи, суттєвим для розбудови Академії було 
також розуміння В. Вернадським необхідності продовжувати традиції УНТ 

                                           
1 Дзюба І.М. Академія наук України // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – 

С. 253. 
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та прагнення його залучити широке коло науковців1, на противагу 
безкомпромісному відкиданню М. Грушевським можливості співпраці з 
ідейними опонентами2.  

Розбіжності в поглядах на засади функціонування Академії наук 
народника М. Грушевського та конституційного демократа В. Вернадського 
перегукувались із боротьбою політичних сил на арені змагань за 
незалежність України. М. Грушевський в організації української науки 
прагнув спиратися на етнічно український елемент, на політизовані 
українські наукові товариства. Природничники, техніки, математики були в 
основному зросійщеними, тому М. Грушевський їм не довіряв. Для 
В. Вернадського було більш результативним залучати до роботи 
природничників, серед яких він мав багато знайомих. Хоча одночасно 
В. Вернадський співпрацював і з такими визначними представниками 
української науки як історик М. Василенко, антрополог Ф. Вовк, філолог 
А. Кримський тощо.  

М. Грушевський прагнув відділення науки від держави, В. Вернадський 
домагався чіткого підпорядкування та підтримки освіти і науки державними 
установами. Слід визнати, що в подальшому, в умовах радянського ладу, 
державне забезпечення функціонування академічної науки призвело як до 
пріоритету прикладних досліджень (особливо для військово-промислового 
комплексу), так і до тотального контролю держави за науковими 
розробками.  

М. Грушевський, якого В. Вернадський за дорученням гетьмана мав 
залучити до створення академії, відмовився від пропозиції через незгоду з 
принципами створення майбутньої академії. Відмовилися від співпраці з 
урядом гетьмана П. Скоропадського й багато інших науковців. Логічним 
наслідком такого безкомпромісного підходу стало засилля в державних 
установах прибічників монархізму та конституційних демократів. Врешті-
решт це призвело спочатку до укладання гетьманом угоди про федерацію з 
небільшовицькою Росією, повалення влади гетьмана Директорією, та 
перемоги більшовиків над ослабленою внутрішньою боротьбою Україною. 

Те, що перемогла точка зору В. Вернадського на організацію роботи 
академії, зовсім не означає, що підхід М. Грушевського був однозначно 
безперспективним. М. Грушевський мав великий досвід успішної 
організаційної діяльності. Найвагоміші його науково-організаційні здобутки 
– це діяльність НТШ у Львові та УНТ у Києві. Завдяки зусиллям 
М. Грушевського ці організації мали значний вплив на інтенсифікацію 
національного культурного відродження. Особлива увага в їхній діяльності 
приділялась історичним, філологічним дослідженням. Проводилися також, 
хоча й меншою мірою, і природничо-технічні та медичні дослідження. Хоча 
слід зазначити, що розвиток останніх стримувався недостатнім матеріальним 
забезпеченням. Крім того, М. Грушевський, який довгий час очолював НТШ 

                                           
1 Історія Академії наук України. 1918-1923: Документи і матеріали АН України / Упоряд. 

В.Г. Шмельов, В.А. Кучмаренко, О.Г. Луговський та ін. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 72-76 
2 Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С. Грушевський і Academia. Ідеї, 

змагання, діяльність. – К.: Ін-т укр. археографії АН України, 1993. – С. 82 
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та УНТ, наполягав на створенні такого закладу, де розвиватимуться 
гуманітарні знання, що становлять, на його думку, ядро української 
культури.  

В. Вернадський поряд із розбудовою української національної культури 
піднімав проблеми розвитку фундаментальних природничих наук і всього 
комплексу продуктивних сил України. В академії мали бути широко 
представлені природничі й технічні науки. В. Вернадський вважав, що нову 
академію не варто створювати як зібрання вчених-аматорів. Академія мала 
формуватися з учених, які одержують кошти від держави і віддаються 
дослідницькій роботі як основній справі свого життя, що державою 
визнається важливою.  

Хоча погляди М. Грушевського та В. Вернадського на засади створення 
Української академії наук дуже різнилися, але було в їхніх позиціях і спільне 
– у розпал громадянської війни вони розбудовували академічну науку. 
Незважаючи на жахливі побутові умови, постійні зміни влади, навіть 
безпосередню загрозу безпеці й одного, й другого, вони працювали на 
майбутнє. Обоє прагнули закласти підвалини подальшого розвитку науки, 
хоча й уявляли це по-різному. М. Грушевський прагнув перш за все 
розвивати національне в науці. В. Вернадський наголошував на інтеграції з 
європейськими науковими центрами. Підходи й одного, й другого можна 
зрозуміти й обґрунтувати. До таких позицій вчених спонукало все їхнє 
попереднє життя. М. Грушевський прагнув, передовсім, розвивати саме 
українознавство, адже був істориком та вивчав історію України. 
В. Вернадський наголошував на необхідності налагодити зв’язки з 
закордонними науковими центрами та впроваджувати в українську науку 
найсучасніші на той час методи і проблеми дослідження. Будучи 
представником точних наук, насамперед звертав увагу на близькі йому 
проблеми і відкладав на подальше розвиток чисто гуманітарних напрямів 
наукової роботи.  

На жаль, дискусія з приводу шляхів розвитку вітчизняної науки між 
двома визначними організаторами науки М. Грушевським та В. Вернадським 
не відбулася в період заснування УАН. Однією з причин цього стало 
нетерпиме ставлення М. Грушевського до постаті та позиції 
В. Вернадського.  
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ПРИРОДНІСТЬ  
АТРИБУТИВНИХ ОЗНАК УКРАЇНСЬКОГО  

ОБРАЗУ СВІТУ 
 

У статті досліджуються особливості природної детермінованості 
атрибутивних ознак українського образу світу.  

 
Великий Кобзар усвідомлював, що світ – вічний, а життя людське тлінне, 

що світ – нерозгадана таємнича книга, пізнати яку людині не вистачає життя. 
І все ж – життя людини, її діяльність, поведінка, світогляд, генотип 
детерміновані довкіллям.  

Кожен етнос є носієм певних своєрідних цінностей та ознак – раси, мови, 
культури. Формування вказаних ознак відбувається в певному середовищі, 
яке стає адаптивно адекватне цьому етносу. Це зумовлюється самим 
феноменом природи1. А тому ні  Україну (державу, етнос, націю, культуру, 
мову), а ні українця (долю, ментальність) неможливо зрозуміти поза рідною 
їх природою. Водночас не можна не враховувати, що українець є не тільки 
породженням своєї природи, а й формотворчою її силою2. 

Мова йде про дві природи: ту, що існувала раніше і незалежна від 
людини (клімат, ландшафт, водні артерії, родючість грунтів, корисні 
копалини, рослинний та тваринний світ тощо),  і створену самою людиною 
(суспільний лад, матеріальна та духовна культура, мистецтво, поворот русла 
                                           

1 Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. – К.: Тандем, 
2000. – С. 91. 

2 Крисаченко В.С. Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри. – Луцьк.: 
Омега-Альфа, 2007. – С. 14-15. 
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річок, створення штучних морів, осушення боліт, виснаження чи збагачення 
грунтів тощо). Звісно,  перша природа детермінує життєдіяльність людини1. 
Наш далекий предок (полянин, древлянин, сіверянин, степовик, галичанин, 
дрегович, полочанин чи помор), щоб вижити, мав узгодити свої відносини з 
природним середовищем. Поміж іншим, родові назви племенам Київської 
Русі дала саме природа: "...слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і 
називалися полянами, а інші древлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи 
Прип'яттю і Двиною і називалися дреговичами; а інші сіли на Двині і 
називалися полочанами – од річки, яка впадає в Двину і має назву Полота. 
Слов’яни ж, що сіли довкола озера Ільмена, прозвалися своїм іменем – 
словенами, ... а другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і називалися 
сіверянами"2. 

Природа диктувала відповідні форми соціального буття, спосіб життя, 
тип житла, знаряддя добування їжі та одягу, відповідні вміння та звички, що 
з часом ставали характером:" помор мав бачити широко (в межах землі і 
моря) й виробити в собі риси мужнього трудівника, динамічного купця і 
воїна; степовик – навпаки: упертого, терплячого селекціонера-землероба і 
воїна, готового й здатного щомиті захищати своє буття та добро і від 
непідвладних стихій, і від наскоків незчисленних ворогів (що давили і на 
його землю, й на тіло та душу); а людина з гір мала синтезувати виднокіл як 
долин та гір, так і неба, і розраховувати як на досвід, так і на інтуїцію, вдачу, 
індивідуальну винахідливість у протистоянні з рослинним і тваринним 
світом"3. Отже, специфічні риси характерів формує природне оточення, його 
фізичні субстанції, материнське лоно. Проте характер людини  значною 
мірою залежить і від інших чинників: волі індивіда, мети, засобів її 
досягнення, прагнень, досвіду, інтуїції тощо. Все живе: звірі, птахи, риби, 
дерева, рослини найкраще розвиваються тільки в своєму рідному 
середовищі. Людина також найповніше самореалізується тільки у 
відповідних природних і соціокультурних умовах. 

Проте зазначене не слід розуміти як дорогу з одностороннім рухом, адже 
вся система природи зазнає і на собі впливу людини. З розвитком 
продуктивних  сил техногенний вплив на природу посилюється. Будучи 
творінням самої  людини, друга природа, у свою чергу, суттєво впливає на 
формування її фізичних та духовних рис, її потреб. 

Для виявлення атрибутивних ознак українського образу світу доцільно 
проаналізувати сутність природності українського буття. Природа України – 
одне з унікальних явищ світу. Унікальних тому, що природа більшості країн  
є однотипною, а природа України – багатотипною. Українському терену 
притаманні мало не всі природні типи Землі: південний (Херсонщина, 
Миколаївщина, Одещина, Крим) і північний (Полісся), східний 
(Чернігівщина, Донеччина) і західний (Галичина), а також райони, що є 
перехідними між чітко вираженими південними чи північними, східними чи 

                                           
1 Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем. – 2-е вид. – К.: 

Знання України, 2007. – С. 5. 
2 Літопис Руський. – К., 1989. – С. 2-3. 
3 Кононенко П. Українознавство. – К., 1994. – С. 118. 
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західними (Закарпаття, Кіровоградщина, Вінничина, Київщина). Це 
виявляється в разючих контрастах клімату, геолого-географічних 
особливостях, у характері природних ресурсів та господарсько-економічної 
діяльності. Значною різнорідністю відзначається і рельєф, рослинний та 
тваринний світ, спосіб виробництва та побуту. 

Так, поляни – плем’я, що проживало на Подніпров’ї і в Києві, зокрема, 
відзначалося м’ягкістю, вірністю заповітам батьків, землі й мови, загальною 
високою культурою. Мабуть, завдяки саме цьому вони стали стрижнем цілої 
держави – могутньої і високорозвинутої, дружньої до інших, але сповненої 
гідності та самоповаги – Київської Русі. Важлива роль у цьому належала 
природно-геологічним та політичним умовам: могутня життєдайна річка 
зв’язувала Київ з іншими державами, щедра земля, доленосний шлях „із 
Варяг у Греки”1. 

Природа України має майже все, що властиве природі планети: моря, 
річки й озера; ліси і степи; рівнини і гори. Через морські та річкові водні 
артерії, завдяки системі Дніпро-Дністер-Дунай-Чорне море з’єднувалися 
практично всі регіони Європи й Близького та Далекого Сходу, Азії, Африки 
та Америки. Клімат України сприятливий для хліборобства, тваринництва, 
виноградарства, садівництва, овочівництва, птахівництва, рибальства. 
Безмежно багата й родюча українська земля, величезні запаси природних 
ресурсів. Все це, зрештою, й зумовило історичну вагу і долю України. Її 
геополітичне становище, природні багатства породжували підчас чорну 
заздрість, експансивні плани та колоніально-загарбницьку політику2.  

Із найдавніших часів у європейців закарбувалася думка, що територія з 
певними природними кордонами по лінії Дунай – Чорне море – Азовське 
море – Дон – Полісся – Західний Буг – Карпати є чимось окремішним, 
цілісним. Така думка існувала незалежно від етнічної плинності, розквіту та 
занепаду держав. І хоча простір Київської Русі (від Балтійського до Чорного 
морів, від Новгорода до Тмуторакані і від Чернігівського, Галицько-
Волинського князівств до Передкавказзя, Криму, Чорноморського 
побережжя й Дунаю) нині значно обкарнаний, але й тепер не може не 
вражати своїми розмірами та якісними характеристиками природи. Це 
незаперечне свідчення сталості образу цього Краю як чогось 
самодостатнього, окремішного3. 

Цей просторовий образ краю вельми показовий. І перш за все тим, що 
протягом багатьох тисячоліть зміг зберегти практично незмінною свою 
конфігурацію. Зрозуміло, що автохтонне населення додало геополітичні 
кордони Скіфії-Сарматії-Свитьоду-Гардарику-Русі-України. Пригадаймо 
походи антів, русичів на Візантію, роксоланів у Мезію, козаків – у Крим, 
Московію, Польшу. Але в тому то і вся відмінність етносів терену Київської 
Русі від, скажімо, етносів імперського типу (починаючи від монголо-татар, 
московітів і закінчуючи англо-саксонами та іспанцями), що вони завжди 

                                           
1 Кононенко П. Українознавство. – К., 1994. – С. 119-121. 
2 Там само. – С. 109-110. 
3 Природа і етнос / Відп. ред. В.Крисаченко. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 30-34. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 424

поверталися до рідного краю, додому. Почуття рідного краю завжди брало 
гору над реальними чи очікуваними вигодами від колонізації чужих земель. 

Важливо зазначити, як це не парадоксально, що мешканці українського 
краю постійно перебували в напруженому двобої з Римом, Візантією, 
Персією, Польщею, іншими могутніми південними та західними сусідами, 
практично нічого не робили для підкорення військово й організаційно 
слабших нечисленних мешканців Півночі чи азійських степів. І це легко 
можна було зрозуміти. Але спинявся скіф, ант, русич, козак на кордонах з 
цими ландшафтами і далі не йшов. Уся увага зосереджувалася на край 
найбільшого протистояння: на південь та на захід. За це не раз український 
Край було покарано. Саме з північних, до того ж віками спокійних, степів 
було завдано смертельних ударів по Краю: у ІV-V ст. гунами, у ХІІІ ст. – 
монголо-татарами, а в ХVІІ-ХVІІІ ст. – Московією. 

Цьому є пояснення. Так, проф. В.Крисаченко вважає, що його слід 
шукати саме на терені природних чинників, називаючи це „синдромом 
страху перед гомогенним простором”1. Справа в тому, що „край” – поняття 
багатозначне. Це й позначення межі чогось (скажімо, сторони світу, дороги, 
берега річки); це і велика територіальна одиниця (наприклад, 
Краснодарський край); це й вказівка на якийсь просторовий чи моральний 
стан (наприклад, „моя хата з краю”); це й нагальна потреба в якійсь дії 
(наприклад, „край треба купити козу”); це і бажання (наприклад, „край 
потрібен дощ”) тощо. 

Але, мабуть, найголовніше значення „краю” – рідна Земля, Батьківщина. 
У даному контексті під „краєм” проф. В.Крисаченко  розумів етнічний терен 
народу, зокрема, українського або його соціально-державний витвір 
(Україна). Стосовно рідної землі „край” тотожний виразові „країна” і 
вживається як доповню вальний аспект Батьківщини, зокрема, природний і 
політичний. Край за своїми еколого-географічними ознаками є переважною 
більшістю лісостеповим ландшафтом з вкрапленням гір, озер, боліт, дібров 
тощо, який межує з одного боку – зі степом, а з другого – з лісом. Цей 
простір - виразно дискретний (різноякісний). На відміну від нього 
євразійський степ, море, тайга чи гори з гомогенним простором – 
домінування однієї або декількох природних систем. Мешканців 
українського краю менше лякала дорога на захід, досить важка із 
підступними заставами і міцними мурами, ніж відкритий шлях у Степ. А 
можливо, не останнє значення тут мала і привабливість значно 
цивілізованішого заходу над Степом. Але це зовсім не значить, що етнос 
Краю не прагнув пристосувати до себе гомогенні ландшафти. Для підтримки 
кордону в рівновазі робилися спроби привнести елементи дискретності: 
наростання могил-курганів, спорудження в полі вітряків, розорювання степу, 
зрощення вздовж доріг тополь, витворення на річках ставків, застосування 
перелогової системи землеробства. Завдяки цьому світ ставав більш 
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множинним, багатовимірним, а отже, звичнішим і ріднішим для мешканців 
українського терену1. 

Окреслюючи межі українського терену слід зазначити, що вони не були 
та не є і понині твердо усталеними. Справа в тому, що слід розрізняти межі 
етнічні й межі державні. І ті й інші упродовж  віків зазнавали часом надто 
помітних змін. Так, великими були межі Київської Русі, але заповнювалися 
вони й неслов’янськими племенами. Значно звузилися державні й етнічні 
межі за часів домінування Великого князівства Литовського. Потім знову 
розширювалися за домінування Б.Хмельницького і надалі зазнавали 
постійних змін. Навіть нині, коли йде процес розбудови самостійної 
держави, етнічні й державні кордони не співпадають. Це пов’язано як з 
поширенням українського етносу в інші регіони і континенти (існує досить 
багато місць компактного проживання українців на Далекому Сході, 
Півночі, Сибіру, Білорусі, Канаді, США, Аргентині тощо), так і за 
міжнародними угодами, схваленими Україною, згідно з якими існуючі 
кордони мають бути непорушними. Внаслідок цього цілі етнічні області 
перебувають не тільки не в складі України, а й поза її реальним впливом. 

Так, на Кубані, де за статистикою 1980-х рр. проживає 80% етнічних 
українців ліквідовано за роки радянської влади геть усі українські школи й 
культурно-мистецькі заклади. Триває знищення українських основ на 
Курщині і Воронежчині, де проживають сотні тисяч українців, на Кубані, де 
до 1930-х р. навіть педагогічний інститут  у Краснодарі був україномовним. 
Така ж доля і Зеленого Клину, де на початку 1920-х р. існувало понад 800 
українських шкіл, широка мережа культурно-мистецьких закладів. Тепер же 
там фіксується лише 7,8% українців (такими записано лише народжених в 
Україні, їхніх же дітей і онуків – росіянами), повністю заборонені осередки 
національного самоврядування, освіти, культури2.  

Що ж являв собою духовний світ українських предків, як він формувався, 
де зафіксований?  Створити істинний образ своєї сивої давнини – це означає 
віднайти правічний духовний світ народу. Чи можливо це зробити за 
віковими нашаруваннями, прагненнями шовіністів різних мастей позбавити 
українців історичної пам’яті і національної самосвідомості? Гадаю, так. 
Очищення відбудеться неодмінно, адже, попри всі негаразди та лихоліття, 
нетлінне збереглося в творчості народу – думах, легендах, переказах, 
літописах давнини, колядках, щедрівках, міфології. Певною мірою зернини 
праукраїнських вірувань можна віднайти у Священних текстах Сходу 
("Рігведі", "Авестах", "Махабхараті"), у класичних творах антики (від Гомера 
та Гесіода до Плутарха), у дослідженнях етнологів. Один із них – Іван 
Левицький (більш знаний як письменник І. Нечуй-Левицький) у праці 
"Світогляд українського народу" писав: "Всі образи для своєї релігії  давні 
українці мусили брати з природи. Найдавніші українські міфи були в 
гомеоморфній й певно зооморфній формі… В українській міфології ми 

                                           
1 Там само. – С. 30-34; Крисаченко В. Еколого-етнічна цілісність України: генеза, сутність, 

руйнування // Ойкумена. Український екологічний вісник. – 1992. – № 1. – С. 4-14. 
2 Кононенко П. Українознавство. – К., 1994. – С. 100-107. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІ 
 

 426

бачимо давні форми побуту пастушого й патріархально-хліборобського"1. 
Важливо зазначити, що навіть потаврований християнством давній 
український світогляд (язичництво) виявився настільки значущим та 
живучим, що, по суті, повністю переінакшив усю привнесену християнську 
обрядовість та персоніфіковані свята, вклав у них свій глибинний зміст. І 
сталося це тому, що вироблені віками духовні цінності народу справді йшли 
від світу природи і світу діянь. 

До найдавнішого шару української міфології (найбільш втраченої 
документально, але і найбільш збереженої етнічно) належать уявлення про 
Сонце, Зорю, Хмару, Весну, Господаря, Громовика, Святовита, Купайла, 
Коляду як про світотворящих богів. Їм протистоять т.зв. темні сили – 
русалки, мавки, польовики, домовики, чорти, відьми, упирі, вовкулаки. Ця 
система уявлень зосереджена на двох феноменах буття: людині і довкіллі. 
Усна народна традиція донесла через віки, наприклад, уявлення про 
Господаря, який живе в гармонійному світі й водночас творить його. Ось як 
змальовує І. Левицький господаря: гарний, пишний і багатий, живе у 
великому дворі, який тримається на семи стовпах, обгороджений золотим 
терном, з дорогими точеними золотими ворітьми, вдягнений він у білу 
одежу, випрану в Дунаї, і сидить перед великим столом, на якому лежать 
калачі з ярої пшениці тощо. Образ Господаря доповнює бог Громовик, 
відомий в іпостасях воїна, пастуха, хлібороба. Таким чином, уособлення 
земного буття людини - Господар, і сакралізація небесно-космічних вимірів 
– Громовик загалом створювали сукупний образ гармонійного творчого 
сущого. При цьому Зоря, Хмара, Весна, Сонце – суть складники того 
патріархального світу, у якому плин часу і плин життя завжди сприймаються 
як довершені, а світ – створеним для людини, щоб радувати й охороняти її. І 
навіть існування в ньому „темних зимових сил” не позбавляє його 
гармонійності, а людину – спокою; мавки, польовики, домовики, навіть 
упирі та вовкулаки періодично нагадують людині, наскільки великою 
цінністю є наш чудовий світ, і як нерозумно було б допускати в ньому 
панування „темних сил”.  А тому останні час від часу з’являються на обширі 
буття чи в душі людини, яка інколи зверхньо ставилася  до прихованих у цих 
силах підступів та негараздів2. 

А ось як описує Нестр Літописець одну із сакральних рис українського 
етносу:  «І став княжити Володимир  у Києві один. І поставив він кумири на 
пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, голова його була 
срібна, а вус – золотий, і Хорса і Дажбога, і Стрибока і Смагла, і Мокошу”3. 
Це Були старезні боги-кумири полян, древлян, сіверян та інших українських 
племен, яких князь Володимир Великий, розбудовуючи наймогутнішу 
державу середньовіччя, перемістив у стольний град, щоб таким чином 
(духовно-світоглядним) об'єднати роди й племена в певну спільноту.  

                                           
1 Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. – Львів, 1876. – 

С. 80. 
2 Природа і етнос / Відп. ред. В.Крисаченко. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 36-37. 
3 Літопис Руський. – К., 1989. – С. 47. 
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Давньоукраїнські боги, дохристиянське минуле народу дійсно збереглися 
на найглибших рівнях його культури. Так, давня молитва містила такі слова: 
"О Перуне, Боже наш великий, заклинаємо тебе, оджени від землі нашої 
всяку нечисть – гради, блискавки, громи, зливи та всякі небажані зміни"1. Та 
й у "Слові про Ігорів похід" давні русичі названі Даждь-божими онуками, що 
засвідчує особливе місце цього бога в житті українських предків. 

Серед давньоукраїнських богів один посідає виняткове місце: це 
Святовид. До нас він дійшов у образі чотириликого кам’яного т.зв. 
"збруцького ідола". М.Симашкевич, який один із перших вивчав "збруцького 
ідола", так трактував його символіку: "Чотири голови цього ідола, ймовірно, 
позначали собою чотири сторони світу і, поставленими з ними у зв’язок, 
чотири пори року: борода – ознака хмар, меч – блискавка, їздці на коні та 
битва з ворожими силами – поетична картина швидкоплинної громовиці”2. 
Коли древні слов’яни зобразили Світовида чотириликим, то, мабуть, мали на 
увазі насамперед те, що з поля зору верховного покровителя не випаде 
жоден клапоть рідної землі, яка ні вдень, ні вночі не залишиться без охорони 
та покровительства. Водночас це Бог плодючості, достатку, Бог-захисник 
сущих і безжалісний меч для порушників законів і звичаїв. Він втілював 
мудрість. Через те не випадково Святовида, Бога землі руської, 
ототожнювали з Зевсом – верховним богом давньогрецької міфології. 

Смисложиттєвими початками буття українського народу були: плуг, 
ярмо, сокира і чаша. Вони символізують модель Всесвіту і 
древнєукраїнського суспільства. Наприклад, плуг і ярмо символізують 
землеробів та скотарів, сокира – воїнів, чаша – символ служителів богів. 
Виняткове місце плуга й ярма – свідчення продукуючого виробництва. 
Зрозуміло, що таке акцентування смислів могло бути притаманне лише 
народам виключно осідлим, із глибокими хліборобськими традиціями. В 
культі плуга виразно відбилася вдача українців. Це свідчення того, що 
взаємини з богами були досить рівними. Та й як могло бути інакше, адже 
українство не чекало "манни небесної", а покладалося на власні сили та 
працю. Таким чином, плуг займав виняткове місце в духовному світі 
українців. Він був засобом переходу від світу неорганізованого, хаосу, як 
традиційно уявлялася природа, до світу впорядкованого, організованого, від 
світу природи до світу людини. 

Відзначені приклади стародавніх уявлень людини щодо зв’язків її з 
природою свідчать про первинні здогади суті цих зв’язків. "Олюднення 
природи", її сил перед пантеоном богів – характерні риси стародавнього 
екологічного мислення. Характерно, що в багатьох міфах старовини 
божественні початки природи часом тісно переплітаються з повсякденними 
клопотами людини – землеробством, мисливством, зрошуванням землі чи 
осушуванням боліт. Тож рекомендації в цих виключно практичних справах 
засвідчують значний екологічний досвід наших пращурів. 

                                           
1 Симашкевич Н. Историко-географический и этнографический очерк Подолии. – Каменец-

Подольский: Типография наследников Д.Крайза, 1875. – Вып. 1. – С. 8-9. 
2 Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. – Львів, 1876. – 

С. 125. 
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Існують певні риси чи прикмети, за якими досить легко визначити 
належність людини до тієї чи іншої культури та етносу. І це не лише 
антропологічні, етнографічні, мовні ознаки, а й сукупність т.зв. ментальних 
об’єктів та явищ, які уособлюються саме з тим чи іншим народом. Коли 
чуємо "тополя", "калина", "верба" – виникають асоціації, пов'язані з 
Україною. Глибинні корені, підвалини таких символів – у природному світі 
людини. Віддаючи належне плугові в духовному світі давніх українців, 
зазначимо, що це знаряддя господарювання є засобом досягнення певної 
мети, а не його результат. Тому переходячи світу сакралізованого (де плуг – 
божество) отримаємо світ етнічних цінностей, у якому за допомогою плуга 
люди добувають Хліб – життєствержуюче й життєпідтримуюче начало, суто 
земне й зрозуміле. А отже, плуг люди обожнювали, а хліб звеличували. Хліб 
– створене розумом та руками людини земне життєдайне начало. Він – 
найвище мірило земного устрою людського життя. І в цьому розумінні 
піднімається до рівня святого. Не випадково у Святому Письмі під час опису 
Таємної вечері саме хліб трактується як тіло боже. 

Феномен цього розкривається за тих умов, що хліб як природно-
культурне явище не має прямих аналогів у природі. Звичайно, і до випікання 
хліба люди збирали і вживали зерна різних злаків. Культ хліба на терені 
України простежується з найдавніших часів. Він супроводжував людину все 
життя, від народження й до смерті. І тому природно, що дії з ним були 
включені практично в усі більш-менш важливі календарно-обрядові звичаї: 
приносити до церкви на Спаса; на Різдво Христове, обходити за сонцем 
тричі хату, худобу; посівати вранці на Новий рік; пекти великодневу паску. 
Взагалі в українській хаті хліб, прикритий чистим вишитим рушником, мав 
лежати на столі щодня. Ним зустрічали гостей, благословляли наречених, 
несли з собою на святкування родин, хрестин. Таким чином, хліб для 
українця завжди був мірилом людяності, мірилом її світогляду. 

З найвищою пошаною ставились українці і до землі – джерела всіх благ. 
Вважалося, що "гріх землю пороти", а тому обробіток її виступав певною 
мірою як засіб вимушений. З тим, щоб не порушити життєвості землі, не 
руйнувати своє життя на ній, тобто не прогнівити землю, обробіток її 
обставлявся численними пересторогами та ритуалами, загальна 
спрямованість яких була, по-перше, щоб, бодай, не пошкодити 
годувальницю, по друге – одержати добрий урожай. 

Своєрідним вододілом у ставленні до землі було Благовіщення (25 
березня або 4 квітня). Того дня, на думку людей, Бог вкладає свою голову в 
землю, щоб розбудити її та дати їй усяке дихання, а тому не можна в 
жодному разі рушити землю. Благочестивому чоловікові слід було берегти 
цноту землі аж до того часу, поки все не оживе, не відродиться, тобто до 
Благовіщення. До речі, саме таке дбайливе ставлення до грунту було 
притаманне українському селянинові і з погляду виробленої та 
використовуваної ним технології обробітку землі та агроприйомів. У 
землеробстві застосовувалась, як відомо, трипільна система 
господарювання, коли поле розділялось на три частини: на одному випасали 
худобу, на другому сіяли ярину, на третьому – озимину. Навіть коли засівали 
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всі три поля (а це було при т.зв. перелоговій трипільній системі), все одно 
значна частина земель відпочивала. 

Завжди в Україні спостерігалося побожне ставлення і до води. У прадавні 
часи був поширений культ богині води – Дани (від "да" – вода, "на" – неня, 
мати), тобто "Води-Матері", завдяки чому ми й маємо  назви  великих рік – 
Дніпро, Дунай, Дністер, Донець, Дон1. А Буг – то взагалі сам Бог, що зійшов 
на землю. Земля породжує зі своїх потаємних глибин джерельну воду, 
оживляє її, перетворює на воду живу; так само як і весняний дощ, 
оновлюючий, оздоровчий. А втім, до чистоти водних артерій у народі було 
ставлення святе: чи не найбільшим гріхом було плюнути у воду, особливо в 
джерельну, не кажучи про її забруднення якимось іншим шляхом. Тому в 
минулі часи навіть з великих річок можна було спокійно вживати воду для 
пиття чи приготування їжі. 

Чи не найпоказовішими щодо цього є зимові свята Водохреща (Йордана), 
за яких шанобливе ставлення до води збереглося значною мірою й понині. 
На Водохреща в кожній сільській водоймі святили воду. Цікаво, що й досі 
надзвичайно стійкою є думка про те, що зустріти людину з порожніми 
відрами на своєму шляху – до біди. І навпаки – людина з повними відрами 
приносить удачу. 

Такою ж шанованою, хоча багато в чому протилежною воді, силою є 
вогонь. Він завжди полонив людину своїм прихованим магнетизмом, 
всемогутністю, корисною та руйнівною силою водночас. Через це 
поклоніння вогню збереглося в багатьох ритуалах. Наприклад, коли на 
Різдво господар тричі обходить із хлібом свою оселю, то цим він віддає 
шану сонячному божеству – Сварогу. Причому різниця між небесним 
світилом-божеством та земними вогниками була не принциповою, оскільки 
вважалося, що Бог "світлість свою вогнем доточив"2. 

На Слобожанщині був поширений звичай ще до схід сонця на Новий рік 
палити на городі сміття – так входили у  черговий життєвий цикл без 
непотребу, нечистої. Гуцули на день Св. Юрія (23 квітня або 6 травня) 
запалювали на городі великі ватри з сухого хмизу та сіна з-під маржини. Як 
утвориться грань з попелу цієї ватри  переганяли через неї худобу, щоб не 
хворіла; потім ще докидали хворосту, аби горіло до півнів – це проти 
відьом3.  

Взагалі вогонь наділявся не лише життєдайною, а й очищувальною 
силою. Найпоказовішим у цьому плані було свято на Купайла. "В обряді 
Купайла, – зазначав І. Левицький, – додержалась до нашого часу ціла 
язичеська служба богам. Перед нами стоять два ідоли: Купайла й Марена, 
перед ідолами стоїть стіл з жертвами, коло стола святий вогонь, кругом 
вогню дівчата й хлопці справляють свято танцями й піснями... В святкових 
обрядах мають роль два елемента: вогонь і вода. По тому ми можемо 

                                           
1 Симашкевич Н. Историко-географический и этнографический очерк Подолии. – Каменец-

Подольский: Типография наследников Д.Крайза, 1875. – Вып. 1. – С. 58-59. 
2 Афанасьев А. Живая вода и вещее слово. – М., 1988. – С. 164. 
3 Шухевич В. Гуцульщина. – Львів, 1904. – Ч. 4. – С. 246. 
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сказати, що купальське свято справлялось двом богам: богині Сонця і богині 
Хмарі, німії дощу"1. 

Чимало застережних рекомендацій, навіть заборон було вироблено 
відносно ночі. Тому людина має дотримуватися відповідних правил 
поведінки з тим, щоб не бути зненацька захопленою силами пітьми, що ніч 
має своє право, а тому у вечірні години не можна було виносити з 
помешкання сміття; не годилося в цей час бігати, свистіти, співати. 
Зрозуміло, таке обережне, навіть дбайливе ставлення до володарів ночі 
давало певні переваги і самим людям, оскільки вносило спокій, виваженість 
у їхній устрій життя. 

Сформувалося в народі вибіркове ставлення і щодо оточуючих людей, а 
також представників рослинного та тваринного світу. З великої кількості 
видів флори і фауни України особливі симпатії віддавалися деяким із них, 
причому чинники того чи іншого ставлення не були виключно 
економічними, а визначалися інколи прихованим глибинним порухом душі 
народу. 

Із культурних рослин в Україні особливо шанованими є пшениця, жито, 
просо, гречка, мак, цибуля, часник, кріп, петрушка, буряк, морква тощо. З 
плодових дерев чи не найбільша шана віддається яблуні, груші, вишні, а 
серед неплодових – дубу, тополі, ясеню, ліщині, бузині, а в районах Полісся 
та Карпат ще й деяким видам хвойних порід (смерека, ялина, сосна, 
модрина). Біля кожної хати господиня висівала любисток, м’яту, руту, 
чорнобривці, а господар садив калину або вербу. Чи випадкові подібні 
симпатії? 

Безперечно, ні, адже в прадавню добу та чи інша рослина символізувала 
відповідне божество: калина – Різдво світу, верба – Перводерево – 
Чумацький шлях, тобто головну дорогу людини, дорогу в буття й вічність. 
Дуб уособлював Перуна (Сонце), липа – Дану (богиню води), береза – Ладу, 
клен – Полеля, чорнобривці – Матір-Берегиню, любисток – Зорю, явір – 
світовий порядок тощо. Так відбувалося наближення далекого й таємничого 
світу українських богів у повсякденне оточення та буття людини. Виявилося, 
що найвищі цінності людини та початок світу "записано" не лише на 
зоряному небі, а й зафіксовано в звичних, повсюдно поширених 
представників  царства флори. 

Можливо, саме тому в Україні було таке надзвичайно дбайливе 
ставлення до деревини. Великим гріхом було пошкодити калину, рубати 
плодове дерево (яблуню, грушу, вишню). Таке ставлення до рослин, дерев, 
зокрема лісу, давало змогу народові тисячоліттями зберігати рослинність у 
належній кількості та якості. Було та минулося… 

Надзвичайно дбайливим було ставлення і до тварин. Як давній народ 
мисливський, а згодом і скотарський українці суттєво забезпечували  своє 
прожиття за рахунок диких і свійських тварин. Воли, корови, коні, вівці, 
кози, свині, віслюки, кури, гуси, качки, бджоли – головні представники 

                                           
1 Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. – Львів, 1876. – 

С. 34. 
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тварин, яких людина приручила та призвичаїла до своїх потреб. Ставлення 
до цих тварин було інколи навіть як до членів родини: відомо, наприклад, 
що в давні часи корівку тримали взимку в одній хаті з господарями. 
Годувальниця ж!  

Особливою любов’ю користувалися  пес ("щира тварина") та кіт. Велика 
шана віддавалася бджолі – "божій комасі", а розгнівити рій чи вбити бджолу, 
навіть коли вона вкусила людину, було великим гріхом. 

Праукраїнці присвячували різним богам різних тварин. Головне місце, 
природно, посідав сонячний, солярний культ, тому значна частина звірів та 
птахів присвячувалася  Дажбогу, Сварогу, Перуну. Насамперед це птахи зі 
збереженими дотепер "сонячними" назвами – лелека, журавель, гайстер, 
чугайстер, чорногуз тощо, етимологія яких тим чи іншим чином пов’язана з 
назвами "зірка", "сонце". Величезним гріхом вважалося завдати шкоди 
комусь із цих птахів – адже за їхніми земними образами стояли грізні 
небесні сили з блискавками, вогнем, громом. Не можна було чіпати ластівку: 
довірившись людям, вона в’є гніздо під стріхою, прилучаючи таким чином і 
оселю, і господарів до Дажбожої благодаті. 

Водночас до певних тварин ставлення було зовсім іншим. Відомо, що лис 
вважається великим хитруном, заєць – боягузом, ворона – провісниця лиха, а 
ропуха нерідко уособлювала відьму. Та чи не найбільше нарікань дістала 
т.зв. "гадина" – різні види небезпечних гадюк. З осторогою ставилися люди і 
до веретільниць, саламандр, жаб. Звичайно, і тварини для людини й люди 
для них не переставали бути небезпечними. Але така небезпека була 
прогнозована. А тому й звір був менш лютим, бо знав звички людини і чого 
від неї чекати, і людина була добрішою, не знищувала без потреби живність. 
А це створювало не лише певний устрій життя, а й робило його спокійним, 
виваженим. Поряд з тим ставлення до тварин як до "братів наших менших" 
виконувало величезну моральну роль, оскільки піднімало до найвищого 
порогу людське ставлення до природного середовища. На жаль, втрата 
відповідальних засад ставлення до природи призвела й до відповідних 
моральних зрушень на гірше. 

До кола головних атрибутивних ознак (символів) народу належать і 
етнічні кольори. Інколи навіть дивно стає, як тисячі народів, які населяють 
нашу планету, зуміли з такого незначного переліку базових  кольорів 
веселки (яких як відомо сім) витворити неповторну для себе, як і для 
кожного з етносів гаму "кольорових" симпатій і антипатій. Які ж священні 
барви українського народу, які кольори його душі? До цих пір тривають 
дискусії, чому саме жовтий і синій? Тлумачень немало. Найпопулярнішим є 
таке інтерпретування: "…і в гербі та на прапорі народу  відбилися символи 
рідної природи: тризуб бога морів і річок, синьо-жовта безмежність 
пшенично-жовтих полів та блакить мирного, музично-пісенного, вічного 
неба"1. Такий погляд і привабливий, і зрозумілий. Та, очевидно, не він нині є 
найбільш ймовірним, найбільш точним. 

                                           
1 Кононенко П. Українознавство. – К., 1994. – С. 109. 
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Існують переконливі підстави вважати, що жовтий  колір позначає 
сонячний культ праукраїнця. Якщо верховне божество для них Дажбог-
Сонце, то й колір цього божества також є адекватним і священним. Саме 
тому цей колір супроводжував у походах київських князів і запорізьких 
козаків. Вони увінчували свої прапори не лише символічними знаками 
Сонця – хрестами, а й зображенням, власне, Сонця з життєдайними 
променями навсібіч. У цьому контексті зрозуміло, чому жовтий колір 
доповнюється синім. Синій колір притаманний небу і символізує Всесвіт, 
універсум, утворений Дажбогом. Отже, синь – це буття природи, це – земний 
устрій, породжений Дажбогом для людини. Саме тому золоті бані деяких 
українських храмів всипані синіми сорями на жовтому тлі: більш виразну 
аналогію з Сонцем та небом важко зобразити.  

Доля розкидала сьогодні українців далеко по світах. Але навіть побіжний 
погляд на українські діаспори засвідчує, що вони перебувають переважно в 
країнах помірного клімату з індоєвропейськими традиціями й 
християнською релігією. І навпаки, практично не селяться в країнах Африки, 
Азії, Близького Сходу: очевидно, природно-культурні умови цих регіонів не 
зовсім відповідають етнічним цінностям українського етносу. Це додатковий 
аргумент на користь висновків про єдність еколого-етнічного середовища 
народу. І зруйнування чи порушення цілісності природного й культурного 
буття людей призводить до втрат як у довкіллі, так і в суспільстві. 

Кожен фрагмент навколишнього середовища, його нормальне 
функціонування в цілісному біосферному організмі є своєрідним гарантом 
подальшої долі людського роду. Тому так важливо подолати поширене нині 
екологічне невігластво, розібратися в гармонії цих фрагментів, особливо для 
сучасної урбанізованої, технократизованої людини, що розглядає довкілля як 
простір між містами, де визріває сільськогосподарська продукція. Без 
усвідомлення складності природного організму марно сподіватися віднайти 
образ екологічного стабільного майбутнього. Гармонія особи, суспільства і 
природи насамперед виявляється в тих чи інших формах 
природокористування. 

Кожна людина несе пам’ять подвійного роду. З одного боку, це природні 
властивості організму, закодовані в генах, які проступають за певних 
обставин, а з іншого – це пам’ять національно-культурна, яка утверджує 
людину в світі цивілізації як індивіда, представника певного етносу, 
культури. Вища радість, коли спадкоємність збережена, коли людина 
перебуває в злагоді зі своїм природним довкіллям, із громадою, у якій 
мешкає, з власним світом душі. Та, на жаль, реалії буття такі, що часто-густо 
якийсь із названих чинників порушено, якщо не втрачено зовсім. Порушене 
природне середовище погано впливає на здоров’я людини, вкорочує їй віку; 
химерний устрій суспільства бере собі в жертву соціальне буття людини; 
порушений внутрішній світ породжує внутрішній дискомфорт, депресію. 
Отже, як у природному, так і в соціокультурному житті людина не може 
ігнорувати якийсь із компонентів своєї натури, здобутих чи в процесі 
еволюційного, чи історичного минулого. 
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Шевель А.О. (Київ) 

 
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ  

СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  
ДО ПРИРОДИ 

 
У статті розкриваються особливості екологічної культури українського 

народу, її архетипові традиційні риси та сучасний стан. Аналізуються 
етнокультурні (ендогенні) чинники в екологічній культурі українців. 

 
Глобальні екологічні проблеми (зміна хімічного складу атмосфери та 

його наслідки: зростання концентрації «парникових газів» і глобальне 
потепління, закислення навколишнього середовища та інше забруднення 
природних прісних вод, океанів і прибережних акваторій; збезлісіння й 
опустелювання, ерозія ґрунтів, втрата родючості земель; ризик, пов’язаний з 
біотехнологією; виробництво, перевезення і застосування токсичних 
речовин; передача країнам, які розвиваються, небезпечних технологій, що 
створює загрозу населенню, і т. п.) є характерними для сучасного етапу 
розвитку людства. Вони є суперечностями найвищого, планетарного, 
загальнолюдського рівня, що відбивають найважливіші тенденції розвитку 
людської цивілізації.  

Тому найважливішим завданням людства сьогодні є створення моделі 
життєздатного суспільства, яке «вміє задовольняти потреби всіх своїх 
членів, не прирікаючи на злидні майбутні покоління» (Голова Комісії ООН, 
прем'єр-міністр Норвегії П. Брундтланд, 1987 р.). На жаль, реальної моделі 
такого суспільства поки що немає. Але землянам слід піти на сміливий та 
рішучий крок – зробити рятування навколишнього природного середовища 
головним організуючим принципом цивілізації. Це стане можливим, лише 
коли більшість людства прозріє перед обличчям неминучої небезпеки і весь 
рід людський згуртується для застосування рішучих заходів. Настав час 
домовитися і про засоби досягнення цього1. 

Одним із пріоритетних засобів, на нашу думку, є досягнення сталого 
(екобезпечного) розвитку на планеті, який сприятиме забезпеченню успішної 
реалізації  екологічних, економічних, соціальних та гуманітарних реформ. 

Тому актуальним завданням екобезпечного розвитку України є 
переосмислення ролі та сутності культури в процесі переходу суспільства до 
якісних змін свого розвитку, визначення пріоритетів і діючих механізмів 
практичної реалізації екозавдань. 

Важливо розкрити особливості екологічної культури українського 
народу, її архетипові традиційні риси та сучасний стан. Це – специфічна 
сфера національного досвіду, який повчальний як у позитивному, так і в 
негативному вимірі: з одного боку, у минулі часи було вироблено блискучі 
зразки гармонійного природокористування та закріплено їх у структурі 
                                           

1 Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях. – К.: Знання України, 
2006. – С. 61.  
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ментальності, обрядовості, навіть релігійності українців; з іншого – через 
відомі причини, пов’язані з хижацьким ставленням до довкілля, колізії 
відносин між людиною і природою на теренах України негативні аспекти 
досвіду природокористування можуть розглядатися як модельні для 
осягнення небажаних напрямів та форм природокористування взагалі. 

Вимоги та засади екологічної культури мають складовою світогляду та 
мірилом практичних дій кожної людини у сфері природокористування, 
певною запорукою порятунку довкілля і забезпечення сталого розвитку та 
поступу людської цивілізації. Досвід розумного природокористування 
відомий не лише з давніх-давен, а й з практики сьогодення, коли 
посилюється усвідомлення необхідності шанобливого ставлення до природи, 
коли світова спільнота сприймає екофільність найвищою цінністю життя1. 

Важливою складовою культури українського етносу є етнокультурні 
чинники, які, за В.С. Крисаченком втілюються в певних образах та моделях 
поведінки й мислення. Інакше кажучи, йдеться про архетипи людського 
буття, котрі є питомою ознакою як етносу загалом, так і кожного (в ідеалі) 
члена такого етносу. Архетипи визначаються впливами довкілля 
(соціального та природного), а також історико-генетичними здатностями й 
можливостями спільноти сприймати такі впливи в реальному житті; вони є 
фактично досвідними і надіндивідуальними як певні універсально-сутнісні 
риси та спонуки життя індивіда. Сферою суспільного формовтілення 
архетипів є моральні взаємини – система норм, стандартів, приписів, ідеалів 
та табу (заборон), котрі регламентують повсякденне життя спільноти 
загалом та її членів зокрема2. 

Проаналізуємо етнокультурні (ендогенні) чинники в екологічній 
культурі українців. 

Так визначальним, на нашу думку, етнокультурним чинником українців є 
традиції (передавання, переказ, легенда), тобто процес трансмісії 
(передавання) культури або культурної спадщини; це своєрідні історично 
вироблені форми поведінки, які регулюють взаємини між людьми, 
етнічними групами та етносами,  ставлення наших предків до природи. 

Ще за часів трипільських скотарів, хліборобів та металургів 
сформувалося вміння використовувати природні процеси та тенденції у 
бажаному для себе напрямі, не вносячи водночас збурення в довкілля. І досі 
гуцул, перш ніж обробляти навесні землю, шанобливо просить у неї 
пробачення за турботу. То хіба ж міг український селянин у минулі віки за 
такого ставлення до землі-годувальниці звести її нанівець? І якщо 
стародавній металург розміщував свої печі на островах чи невгіддях, то хіба 
не думав він при цьому за навколишню природу? 

Етноси шляхом «спроб і помилок» відшукують оптимальні варіанти 
природокористування, завдяки чому аборигенні етноси на своїй автохтонній 
території знаходяться, як правило, у стійких відносинах із довкіллям. У 
минулі часи було вироблено блискучі зразки гармонійного 

                                           
1 Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 82. 
2 Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. – К.: Заповіт, 1996. – С. 110. 
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природокористування та закріплено їх у структурі ментальності, 
обрядовості, навіть релігійності українців. 

На формування органічного природокористування населення України, 
зокрема, вплинуло сусідство лісу і степу та їх взаємопроникнення у зону 
лісостепу.  

Ліс, поєднаний зі степом, створив комплекс ресурсів, необхідних для 
осілого життя, для будівництва, землеробства і скотарства. Дніпро став 
віссю, навколо якої формувалася предметно-практична діяльність 
українського населення, сприяв розвиткові міжетнічного господарського 
обміну. У той же час помірний клімат не поставив населення України перед 
необхідністю створювати великі людські спільноти для зрошування, 
будівництва каналів тощо. Тому тут не з’явилися суспільства деспотичного 
типу, з міцною централізованою владою, общинним життям та 
знеосіблюючою кооперацією. 

Інколи говорять про органічність взаємин автохтонного населення 
України й довкілля. Ця ідеалізація традиційних аграрних відносин 
простежується ще в історико-етнографічних працях XIX ст. Однак слід 
відзначити, що в історії України відомі епохи криз і епохи сталості. Етноси 
шляхом «спроб і помилок» відшукують оптимальні варіанти 
природокористування, завдяки чому аборигенні етноси на своїй автохтонній 
території, як правило, набувають стійких відносин з довкіллям. Ці етноси 
Л. Гумільов називає персистентними, на відміну від пасіонарних, які цю 
рівновагу порушують. 

Одним із перших пасіонарних етносів в Україні відомий хатохурритський 
етнос трипільців, який прийшов, очевидно, з північної Месопотамії і 
запровадив тут землеробство. Однак та система природокористування, яка 
корисна для Північної Месопотамії, в Україні призвела до порушення 
балансу довкілля, унаслідок чого відбулася дезінтеграція цієї першої 
землеробської культури на теренах України. Тому зазначена «органічність» 
залежить від того, як давно відбувалося природокористування тих чи інших 
спільнот на цьому терені і чи адекватно наслідувався досвід 
природокористування. Прийшлі народи (хатохуррити трипільці або 
іраномовні кочовики пізніших часів) спричинювали порушення традиційних 
«органічних» (фактично – усталених, перевірених) відносин автохтонного 
населення України з довкіллям. 

Традиційними видами господарської діяльності українського народу з 
давніх-давен були скотарство, рибальство, мисливство та бджільництво. 
Однак найголовнішим завжди залишалося землеробство, причому на теренах 
України були розвинуті всі три його основні види – хліборобство, 
городництво та садівництво. 

Населення України займалося мотичним землеробством ще з епохи 
неоліту (VІ-IV тис. до н. є.). Зазначені сприятливі кліматичні умови (помірно 
холодна зима, відносно тепле літо, родючі ґрунти) стимулювали не тільки 
власне землеробство, а й можливість інтенсивних культурно-господарських 
контактів з іншими народами. 

В Україні було відомо кілька систем землеробства. Найдавніша з них, 
вкрай непродуктивна, вирубно-вогнева (вона траплялася подекуди ще в 
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XX ст. – у Карпатах та Поліссі). Її суть така: на обраній під посів ділянці лісу 
восени або взимку рубали ліс та кущі, залишаючи їх на місці. Навесні їх 
палили, після чого без оранки сіяли просо або льон. У наступні роки 
висівали жито або інші зернові. Через три-чотири роки врожайність 
знижувалася, і поле залишали незасіяним (відпочивати, лежати). 

Друга система – перелогова. Вона була більш поширена в степових 
районах. При перелозі після оранки цілини або земель, які «лежали» певний 
час необробленими, лан протягом кількох років засівали зерновими 
культурами: перші два роки – просом або іншими зерновими, після цього – 
житом тощо. Коли лан переставав родити, його залишали під «залеж» і 
вдавалися до нових ділянок цілини або перелогу. На кінець XIX ст. у зв’язку 
з тим, що цілинних земель в Україні майже не лишилося, ця система вийшла 
з ужитку. 

Дві попередні системи були екстенсивними. Більш інтенсивною була й 
найбільш поширена трипільна система, яка вже широко панувала за часів 
Київської Русі, а виникла, мабуть, набагато раніше. У цьому варіанті 
придатна для обробітку земля в тому чи іншому селі ділилася громадою на 
три частини. Одна відводилася під озимі, друга – під ярові культури, третя, 
незасіяна, під пар. Часто вона використовувалася як толока – пасовисько для 
худоби. У наступному році толока засівалася озимими, перша ділянка –
ставала другою, а друга – третьою. Отже, відбувалося певне чергування. 

Такий спосіб землеробства не потребував постійного розширення і 
враховував, що землі необхідний відпочинок для відтворення родючості 
ґрунту. Саме в цьому проявляється сутність ставлення українського етносу 
до землі.  Крім того, під час використання ґрунту як пасовища він піддавався 
природному удобрюванню, покращувалася його структура тощо. 

Слід відзначити, що в конкретних умовах тих чи інших регіонів селяни 
на практиці не завжди дотримувалися трипільної системи. Так, у Карпатах 
довго переважала двопільна система, при якій уся земля ділилася на дві 
основні частини: одна оралася, інша «відпочивала». На Поділлі було відоме 
чотирипілля, при якому одна частина залишалася під сінокоси. 

Сам ритуал сівби також був пов’язаний з природними процесами. Так, з 
першим виїздом у поле було пов’язано чимало прикмет, обрядів та звичаїв. 
Деякі з них (наприклад, розсипання насіння проса через вогонь перед 
сівбою) мали раціональний характер, інші були пов’язані з забобонними 
уявленнями, мали магічну спрямованість. Так, небажаним вважалося 
засівати поле у вербну неділю. У день виїзду в поле селянин одягав чисту 
білизну, іноді з цього приводу не топили піч тощо. 

Система випасання худоби також залежала від природних умов. Так, у 
зоні Лісостепу і частково Полісся переважала вигінна форма, за якої влітку 
тварин зранку випускали на пасовисько, а на ніч заганяли в приміщення. У 
степовій зоні України, де до І пол. XIX ст. у зв’язку зі значною кількістю 
нерозораних земель тримали величезні табуни коней та отари овець, худобу 
випасали при теплій зимі цілорічно, для чого біля місць зимового утримання 
тварин залишали з літа незаймані пасовища. 

На Поліссі поряд з вигінною траплялася й відгінна форма випасу, при 
якій велику рогату худобу, особливо волів, яких відгодовували на м’ясо, та 
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молодняк виганяли на віддалені пасовища лугів або лісів, де вони 
утримувалися до осені.  

Отже, традиційне природокористування в Україні характеризувалося 
екофільністю, відсутністю протиставлення природного та штучного, а також 
відсутністю як прагнення підкорити світ природи, так і тенденції до 
пасивного підкорення йому. Світ української природи – це світ доглянутий 
та олюднений, але не позбавлений природного1. 

Зокрема, це відображається й у ландшафтотворчій діяльності 
українського народу.  

Так, давній звичай українського народу насипати великі могили 
(кургани) приховує не лише якісь сакральні мотиви (пошанування знатного 
небіжчика), хоча це, звісно, важлива причина. Арабський купець Ібн-Фадлан 
у 922 р. потрапив на похорон аристократа з Наддніпров’я. І, незважаючи на 
те, що сталася подія в далекому Ітилі, русичі не зрадили своїм звичаям: 
«...його пишно вбрали в найкращий одяг, посадовили в човен, що лежав на 
купі дерева, розіп’яли над ним шатро, поклали біля нього зброю, їжу й напої. 
Вбили одну найкращу невільницю, що захотіла піти з ним до зеленого садка 
– раю, й поклали її біля вмерлого, поруч з двома кіньми, двома коровами, 
собакою, півнем і куркою, потім все те, голосячи, спалили. Насипавши 
широку могилу, почали над нею пирувати – справлять тризну». 

Так само ховали знатну людину в скіфські та києво-руські часи. У 
запорожців також був звичай насипати над могилою померлого високий 
курган «для пам’яті знатної людини», на могилі ставити кам’яного хреста і 
виставляти білий прапор на знак бездоганної чистоти лицарства небіжчика. 

Водночас могили насипали і для спостереження. Такі могили 
відрізнялися від, власне, поховальних, а тому їх, як зазначає акад. 
Д. Яворницький, у народі називали «робленими» могилами – їх доповнюють 
і всілякі фортифікаційні споруди: насипи, шанці, рови, схрони, криївки 
тощо. Нерідко могили, справжні чи «роблені», подовжувалися спеціальними 
«фігурами» – шестиярусними, як правило, спорудами з однодонних 
обсмолених бочок, які, на випадок зовнішньої загрози краю, запалювали. 
Менш поширеним, але також досить постійним був і звичай насипати 
могилу на відзнаку якоїсь визначної події в житті товариства чи народу: вже 
в наш час на землях Полтавщини виріс Курган скорботи в пам’ять про 
голодомор – геноцид 1932-1933 рр. 

Крім функціонального призначення, могили-кургани виконували 
непересічну ландшафтотворчу справу. Якщо майже вся українська земля 
являє собою рівнину ледь пересічену, а запорозький степ з цього погляду ще 
більш «рівнинний», ніж країна взагалі, то могили-кургани істотно 
збільшували об’ємність довкілля. Причому це стосується як суто фізичних 
показників, так і показників візуально-оптичних. Інакше кажучи, могили 
вносили в український степ дискретність, роблячи його більш 
різноманітним, а також давали змогу посилити природні можливості 
людини, розширюючи його круговид. Відбувався своєрідний прорив до світу 

                                           
1 Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 472. 
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Космосу (Універсуму), коли сама земля тяглася вгору, прагнучи подолати 
одвічну силу земного тяжіння. У цьому сенсі могили-кургани відігравали 
призначення бути «шнапсами», вузлами зв’язку між одним світом – 
природно-речовим і світом іншим – сакрально-ефірним. Вочевидь, щось 
подібне можна сказати і про найвідоміші з «могил» – єгипетські піраміди, 
врахувавши, зрозуміло, специфічні технологічні, астрономічні, сакральні та 
інші особливості спорудження цього одного з семи чудес світу. 

Типовими зразками такого підходу також є давні городища та охоронні 
(Змієві) вали. У їх побудові виразно простежується намір максимально 
зважити на рельєф місцевості, не спотворивши чи не знищивши його 
неповторність. Можна сказати, що в своїй діяльності автохтони України 
намагалися створити модель саме такого універсуму, у якому поєдналися б 
невичерпність природи та людська доцільність. 

Упорядкуванню гомогенного простору сприяли й інші діяльніші акти 
жителів прикордоння – загачення річок, насадження садків та гаїв, 
спорудження вітряків, не кажучи вже про класичну агротехнічну та 
скотарську справу. Довкілля ставало множинним, нелінійним, 
багатовимірним, а отже, звичнішим і зрозумілішим. 

Отже, в Україні сформувався стереотип поведінки та мислення, 
спрямований на елімінацію чужорідних елементів зі світу людини, з одного 
боку, і впорядкування його за архетиповими ознаками – з другого. 

Виходячи з нього, «цілинні» землі, на які доля заносила частки 
українського етносу, облаштовувалися згідно з уявленнями цього етносу про 
призначення природи та людини, про потребу для людини цілком певного 
навколишнього світу. Коли, наприклад, наприкінці XVIII ст. колишні 
запорожці як Чорноморське козаче військо оселялися на Кубані, то 1 січня 
1794 р. кошовий отаман з військовою старшиною, полковниками, 
бунчуковими товаришами та курінними отаманами ухвалили «Порядок 
загальної користі», у якому, зокрема, мовилося: «Окружні правління повинні 
піклуватися про започаткування мешканцями хліборобства, млинів, лісів, 
садів, виноградників, скотарства, рибальських устроїв, купецтва та інших 
мистецтв, для сприяння людському добробуту. А ліси що є і плодючі дерева 
щоб зберігати від спустошення вирубкою, худобою та пожежею, у цілості на 
загальну військову користь. Так само поміж людьми постаючі сварки та 
бійки прилюдно розбирати, ображених захищати, з наданням справедливої 
втіхи; лютих вгамовувати, лихих виправляти, сиріт та вдів захищати й у 
всьому їм допомагати; ледачих примушувати до працелюбства; для 
поширення сімейного життя нежонатих до одруження спонукувати, 
супротивних владі та непоштивих до старшин, за мірою злочину, 
штрафувати, а важкий злочин скоївших для законного суду посилати до 
військового управління». 

Коли Чорноморське козаче військо переселилося на Кубань, то 
товариство одразу ж ухвалило «Порядок загальної користі», за яким 
невільно було рубати ні ліси, ні плодові дерева, а слід заводити 
хліборобство, рибальство, скотарство, ліси, сади, виноградники, інші 
«мистецтва» – бути господарем на землі. І то не поодинокий приклад, бо 
скрізь, де б не оселився в світі українець, він намагається облаштувати його 
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принаймні свій мікрокосмос, за звичаєвим розумінням і традиціями: творить 
садибу, насаджує квіти, вішає на стіни рушники, шанує хліб, є зразковим 
сім’янином і надійним товаришем. 

Так само облаштовували світ за своїм етнічним «образом і подобою» 
українці чи то в Зеленому клині, чи то в Альберті, у Бразилії чи Аргентині, 
усюди, куди потрапляли вони своєю чи чужою волею. Отже, гетерогенність 
та самодостатність рідного краю стає еталонною для облаштування життя, а 
його смислові домінанти – прецедентами для розбудови подоби «країв» у 
діаспорі1. 

Ще одним етнокультурним чинником екологічної культури українців, на 
нашу думку є система етнічних символів. 

Символ (умовний знак, грецькою) – образ, який представляє  інші образи, 
зв’язки, змісти, як правило більш складні та багатоманітні. Якщо поняття 
передбачає конкретне розуміння, то символ представляє, уособлює, 
абстрагує. Символи несуть у собі ознаки тієї території, на якій проживає 
населення, та визначають риси, завдяки яким можна відрізнити населення 
саме цього краю від населення інших країв. Так, коли ми згадуємо «березу» 
– то виникають асоціації з нашим північним сусідом, які відрізняються від 
тих, що ми відчуваємо при словах «тополя», «калина», «верба»; при слові 
«рис» чи «банани» – етнічні асоціації, мабуть, зовсім інші, ніж при термінах 
«маїс» або «фініки». Такі символи називаються етнічними символами. 

Ці та їм подібні утворення і виконують через певні обставини роль 
етнічних символів і навіть ідентифікаційних, тобто розпізнавальних ознак 
певного народу. Глибинні корені, підвалини таких символів – у природному 
світі людини, пропущеному крізь призму світотворчого відношення саме 
цього конкретного народу, саме цієї конкретної людини2. 

Деякі з символів входять до складу національної символіки українського 
етносу. Національна символіка за походженням є природно виявленою. 
Такою, що випливає з історичних та родово-племінних особливостей народу. 

Вбираючи множину знаків, родових символів вона є досить розмаїтою. За 
способом відтворення може бути: звуковою (самоназва, мова, окремі пісні й 
гімни, назви священних місць; гір, лісів, річок, в українців – Чернеча гора, 
Савур-могила, степ, Дніпро); колірною (в українців поєднання жовтого і 
блакитного, чорного і червоного, малиновий); графічною (тризуб, хрест, 
стріла, коло, хвильки води, ламаний безкінечник); речовою (національний 
одяг, рушники, хустки, посуд); предметною (прапор, клейноди, бунчуки, 
гетьманська булава); харчовою (борщ, галушки, вареники, сало, пироги, 
квас); образною (калина, верба, дуб, тополя, соняшник, чайка, лелека, коза, 
корова, бджола). Особливий вид національної символіки в українців є 
писанка і крашанка3. 

Наведемо приклади символів, які характеризують ставлення українців до 
природи. 

                                           
1 Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 476. 
2 Там само. – С. 428 
3 Ткач М. Різновиди символіки // Українська культура. – 1994. – № 1. – С. 30. 
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Найголовнішим, на нашу думку, є символ хліба. Хліб – створене розумом 
та руками людини земне життєдайне начало, якраз через ці свої ознаки 
шановане як найвища цінність. Не випадково, у Святому Письмі під час 
опису Таємної вечері, саме хліб трактується як тіло Боже: «Як вони ж 
споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав їм, і сказав: 
"Прийміть споживайте, це – тіло Моє"» (Мр. 14:22). 

Феномен цього, здається, розкривається за умов урахування тих 
міркувань, що хліб як природно-культурне явище не має прямих аналогів у 
природі. Дійсно, ще до випікання цього продукту люди збирали і вживали 
зерна різних злаків. Проте це ще не було хлібом. Зерно стає ним тоді, коли 
людина на доповнення, а в чомусь на противагу природним процесам, 
входить у них із своїми власними «природотворчими» діяннями, за яких хліб 
переважав будь-які «дари природи», якими люди користувалися за доби 
збирання та привласнення природних ресурсів. Отже, на відміну від 
природничих стихій, вшанування хліба відбувалося не від таємничості цього 
начала чи страху перед ним, а завдяки його життєстверджуючій і 
життєорганізуючій функції. 

Не випадково культ хліба на теренах України простежується з 
найвіддаленіших часів. 

Хліб супроводжує людину все життя, від народження й до смерті, і тому, 
природно, що дії з ним були включені практично в усі більш-менш важливі 
календарно-обрядові звичаї. Так, гуцули (та й не лише вони) під час 
великого посту, коли йшли до церкви на сповідь, брали за пазуху «буреник» 
– хліб із товченої картоплі і кукурудзяної муки. Очевидно, вважали, що з 
хлібом на грудях людина не в змозі збрехати чи зло діяти. Мабуть так виник 
і вираз «камінь за пазухою» – як характеристика людини з протилежними 
устремліннями. 

Коли настає Різдво Христове, господиня застеляє стіл скатертиною і 
кладе на неї хлібину, в яку заправляють свічку, а також прилаштовують сіль 
і мед. У кутку пишається дідух – перев’язаний стрічкою тугий сніп 
невимолоченої пшениці (саме його, по суті, намагається витіснити ялинка зі 
святкового дійства). 

Наприклад, на Гуцульщині, як тільки сонечко западе за грунь, «бере ґазда 
з ґаздинею (сином, донькою) хліб зі свічкою, ложку меду, пшениці, грани й 
ладану на черепок, виходять на двір». Далі обходять за сонцем тричі хату, а 
відтак прямують до худоби; і її обходять тричі й моляться за неї. На чолі 
кожної штуки (худобини) роблять хрестик медом, і на одвірку, а у хаті – на 
лобі кожної з челяді: щоб життя було таке солодке, як цей мед. За святковим 
столом ґазда набирає у ложку пшениці й тричі мече її до стелі, ворожачи 
таким чином на плодючість худоби і роїння бджіл, достаток у хаті загалом: 
«Аби телята так рикали й підштрикували, як підштрикує д’горі ця пшениця, 
та й аби так футко йде пшениця до столини». 

На Волині ж, наприклад, як скінчать на Святвечір вечеряти, найстаріший 
у сім’ї бере кутю з горшком, шматки крейди і йде на двір; з хати питають: 
«А хто там ходеняє?» «Сам Господь ступеняє, – одповідає той, – і хрестика 
писнув і куті лизнув». І при цьому малює крейдою хрести на всіх надвірних 
стінах, «щоб одвадити домових і усяку нечисть». Отже, у даному випадку 
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хліб надає чоловікові такої сили, що він себе навіть персоніфікує з 
Господом, тобто творить діяння, яке у всіх інших випадках виглядало б 
блюзнірством та святотатством. 

Так само і початок Нового року завжди віншувався хлібом як найвищою 
культурно-природною цінністю. Добре знаний досі звичай посівати вранці 
на Новий рік, коли діти ходять по хатах близьких людей з рукавицею, 
повною пшениці, вівса, жита тощо і бажають господарям: «На щастя, на 
здоров’я, на Новий рік, роди Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю», або 
«Роди, Боже, жито на все літо, пшеницю й всяку пашницю», або «Сійся 
жито, пшениця і всяка пашниця на Новий рік». 

Майже забутим, але колись досить поширеним, є і такий звичай. Вдосвіта 
на Новий рік невістка бере під пахву хліб і сніп збіжжя, а в другу руку 
коновцю і йде до річки; там замочує сніп тричі у воді і примовляє: «Снітій 
змиваю, полон прозиваю зо всіх чотирьох сторін на моє подвір’я». Потім 
заносить хліб і воду до хати і промовляє: «На щастя, на здоров’я з Новим 
роком», на що їй із хати і відповідають: «Дай Боже, посполу з Вами»; далі 
котять від порога хліб до столу, і навпаки, – як він впаде лицем догори, то 
буде добре вестися, а як впаде у гору сподом – то у хаті буде мрець. 

Винятково символічне значення має хліб у вигляді великодньої паски. 
Вже у середу ввечері врочисті господині готують опару; а в четвер, до 
світання, починається головне дійство. У чистій одежі, білій хустині 
господиня чаклує над тістом, додає у нього необхідні наповнювачі та 
приправи аж до того часу, поки воно належною мірою підійде. Тоді вже 
можна його вкладати у форми і ставити до печі. На Гуцульщині мастять 
рідким тістом хрести під сволоком, на стінах, на одвірку, образах, вікнах 
тощо. Нерідко перед тим як пекти паски, господиня саджає у піч паляницю, 
яку потім кусають усі в хаті, навіть до сусідів несуть для цього. Гуцули 
вважали, що поки паска в печі печеться, нікому не вільно сісти у хаті, а то 
«западеться» паска, тобто хтось у хаті у цьому році помре. Скрізь в Україні 
вважали, якщо у хату зайде гість на «голу піч», себто коли господиня 
відгорне жар, то в домі буде голодно, а якщо втрапить на повну піч – слід 
було сподіватися на достаток. Тому порядні хазяї не дуже швендяли у цей 
час по людях та й собі пантрували, щоб хтось не наврочив. Вважалося 
також, що хтось із хатніх помре, якщо від паски відпаде кавалок. Тому 
справою не лише кулінарного мистецтва, а й безпечного буття було спекти 
паску пухку, з верхом, перекинутим через середину, водночас міцненьку й 
тугеньку. 

Взагалі, в українській хаті хліб, прикритий чистим рушником, мав лежати 
на столі щодня. Хлібом зустрічали гостей, благословляли наречених, несли з 
собою на святкування родин, хрестин тощо, навіть клали під склепіння нової 
хати. Інакше кажучи, хліб – мірило людськості, мірило світу людини. 

Другим за значенням символом українців є символ землі, яку вважали 
джерелом всілякого блага. Взагалі вважалося, що «гріх землю пороти», а 
тому обробіток її був певною мірою засобом вимушеним. З тим, щоб не 
порушити життєвості землі, не поруйнувати своє життя на ній, тобто не 
прогнівити землю, обробіток землі обставлявся численними засторогами та 
ритуалами, загальна спрямованість яких була: по-перше, щоб бодай не 
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пошкодити годувальницю, по-друге, одержати за таких умов найліпший 
урожай. 

Через те кажуть старі люди, «колись землі брали менше, а врожай був 
більший»1. 

Сучасні біоенергетики поділяють думку предків про землю, як живий 
організм і стверджували, що в місцях воєнних конфліктів завжди 
відбувалися стихійні лиха: землетруси, повені, бурі2. 

Як зазначає В. Шухевич, «не вільно зачинати орати ані у вівторок, ані у 
суботу, ані у повний місяць; того дня, коли хоче ґазда розпочати орання, іде 
він перед сходом сонця до дев’яти чужих городів, бере з них потрохи землі і 
примовляє: "Що на тобі сї родило, ніч на тобі не лишєю, лише саме било; 
зчередовую тебе, переношу собі у свій город". Як прийде у свій город, 
розсіває на нім ту землю, після чого бере хліб у руки, прикладає хліб до 
голови собі, коневі чи волам, та й каже: "Дєкувати Господови, що допоміг 
діждати цего хліба їсти, так Господи допоможи цего діждати, що на него 
орю"». 

Отже, дійсно, ставлення до землі визначалося, передусім, тим, що вона 
дає (або не дає) хліб. І, зрозуміло, це – ставлення суто хліборобське, а не 
мисливське чи кочове. 

Своєрідним вододілом у ставленні до землі було Благовіщення (25 
березня або 7 квітня). Того дня, на думку людей, Бог вкладає свою голову в 
землю, щоб розбудити її та дати їй усяке дихання, а тому не можна ні в 
якому разі рушити землю; на Благовіщення не можна чіпати підсипані під 
курку чи качку яйця, бо вилупиться каліча. Лише христопродавець, забивши 
у землю кіл, може і на Благовіщення, і цілий рік порати землю – це йому не 
зашкодить, бо він – поза людськими мірками буття. Благочестивому ж 
чоловікові слід було берегти цноту землі аж до того часу, поки все не 
оживає, не відроджується, тобто до Благовіщення. 

Завжди на Україні спостерігалося побожне ставлення і до води. У 
прадавні часи був поширений культ богині води – Дани (від «да» – вода, 
«на» – неня, мати), тобто «Води-Матері», завдяки чому ми й маємо назви 
великих рік – Дніпро, Дунай, Дністер, Донець, Дон тощо. Вранішньою 
росою умивалися дівчата, які бажали бути вродливими, здоровими, 
щасливими; у росі купали матері своїх немовлят. А земля, яка вивергає, 
породжує у своїх потаємних глибинах воду – джерельну воду, оживляє її, 
перетворює на воду живу, життєдайну. Так само і весняний дощ, 
оновлюючий, оздоровчий, змиває з лона землі зимові темні рештки, вдихає у 
людину, у всяку живність та у саму землю нові сили, тобто також є живою 
водою. Загалом, до чистоти води у народі було ставлення ледь не сакральне: 
чи не найбільшим гріхом було плюнути у воду, особливо джерельну, не 
кажучи вже про її забруднення якимось іншим «комунальним шляхом». 
Тому у минулі часи навіть з великих рік можна було спокійно вживати воду 
для пиття чи приготування їжі3. 

                                           
1 Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. – К.: Заповіт, 1996. – С. 289. 
2 Бондаренко Г. Щоб не скінчився світ // Людина і світ. – 1995. – № 11-12. – С. 16. 
3 Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. – К.: Заповіт, 1996. – С. 292. 
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Предки шанували кожне джерельце, ручай, криницю. Водою 
користувались не лише для практичних потреб, а й для духовного 
вдосконалення. Свячена вода (святили її 4-6 разів на рік) знімала пристріт, 
порчу, очищала від негативної енергії, дарувала здоров’я. Вчені вважають, 
що вода зберігає і передає інформацію. Наші предки знали це, тому 
неабиякого значення надавали першій купелі, промовляючи-закликаючи при 
цьому дитині добру долю1.  

Чи не найпоказовішими щодо цього є зимові свята Водохреща (Йордана), 
за яких шанобливе ставлення до води збереглося значною мірою ще й досі. З 
Нового року, починаючи з другого січня, дня «Василевого батька», люди 
перуть свою одежу, скатертини тощо, оскільки знають, що від Йордана 
принаймні два тижні у воді заборонялося прати (мається на увазі у річці), 
оскільки в цей час вода вважалася свяченою. На Новий рік нерідко гадали на 
воді: до нової миски наливали дев'ять ложок вод і клали на сволок; якщо 
вранці у мисці води прибуло, то корови будуть дуже дійні, якщо убуде – то 
навпаки. На Водохреща у кожній сільській водоймі святили воду, а потім 
священик чинив це дійство й у хаті кожного з господарів. Цікаво, що й досі 
надзвичайно стійкою є думка про те, що зустріти людину з порожніми 
відрами на своєму шляху (коли вона перейде дорогу) – до біди; і навпаки – 
людина з повними відрами приносить удачу. Досі збереглася віра і в 
особливу силу «свяченої» води (живої води). Такою водою умиваються, її 
п’ють від усіляких болячок, у ній купають маленьких дітей. 

Такою самою шанованою, хоча багато в чому протилежною воді, силою є 
вогонь. Починаючи від культу головного бога – Дажбога (бога Сонця) і 
закінчуючи найнепримітнішим вогником у степу чи горах, вогонь завжди 
полонив людину своїм прихованим магнетизмом, всемогутністю, 
корисністю та руйнівністю водночас. Внаслідок цього поклоніння вогню 
збереглося у великій кількості ритуалів та побутових дій безпосереднього 
спрямування, а також опосередковано. Так, коли господар, наприклад, на 
Різдво тричі обходить із хлібом свою оселю, то так він віддає шану 
сонячному божеству – Сварогу, тобто виконує ритуал сонячного культу. 
Причому різниця між небесним світилом – божеством, з одного боку, та 
земними вогниками, з іншого, була не принциповою, оскільки, як вважалося 
в Україні, Бог «світлість свою вогнем доточив», тобто сакралізовувався 
таким чином будь-який вогонь. З літописів відомо також, що біля 
зображення Перуна, який у руці тримав щось подібне до блискавки, 
праукраїнці підтримували постійний вогонь, тобто персоніфікували й 
оречевлювали таємничу небесну силу свого верховного Бога саме таким 
«вогненним» способом. 

Традиційно вогонь наділявся не лише живильною, життєдайною, а й 
очищувального силою. Так, на Слобожанщині був поширений звичай ще до 
схід сонця на Новий рік палити на городі сміття: так входили у черговий 
життєвий цикл без непотребу, нечисті. У західних краях України рано на 
Новий рік господиня палила в печі буковими дровами: «Відтак вигортає по 

                                           
1 Бондаренко Г. Щоб не скінчився світ // Людина і світ. – 1995. – № 11-12. – С. 16. 
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угликові і кладе на печи понад челюсти на найстаршу особу в хижи і на всю 
челядь, на худобу, на дни цілого тижня і на ниву (сівбу), на кожне насіння 
осібно. Коли углик спопеліє і грубо приодяє ся попелом, то добре показує, 
чи він представляє кого з домашніх, чи худобу і т. д. Той день найліпший до 
заорування, котрого углик найбільш спопелить. Углики на дні показують, 
який буде кожний день тижня у році. Чоловік буде здоров, худоба так само, 
день буде погідний і красний, сівба зародить. Чий углик відразу згасне і буде 
чорний, або розпадеться, то з челяди той умре, чий углик...» 

Сформувалося в народі вибіркове ставлення і щодо навколишніх 
представників рослинного та тваринного світів. З величезної кількості видів 
флори та фауни країни, особливі симпатії віддавалися деяким з них, причому 
чинники того чи іншого ставлення не були виключно економічними чи 
екологічними, а нерідко визначалися глибоко прихованими, інтимними 
рухами душі народу. 

З культурних рослин в Україні особливо шанованими є пшениця, жито, 
просо, гречка, а також мак, цибуля, часник, кріп, петрушка, буряк тощо. З 
плодових дарів особлива шана віддається яблуні, груші, вишні. Біля кожної 
хати господиня висіювала також любисток, м'яту, чорнобривці, руту, а 
господар обов'язково садив калину або вербу. Серед дерев, безперечно, 
пальму першості за популярністю тримають дуб, тополя, бук, ясен, ліщина, 
бузина, а в районах Карпат та Полісся ще й деякі хвойні породи, передусім 
смерека (ялина), сосна та модрина. Чи випадкові подібні симпатії чи навіть 
захоплення? 

Безперечно, що ні. Як переконують ретельні дослідження, свого часу, 
тобто в прадавню добу та чи інша рослина символізувала (чи була 
присвячена) тому чи іншому божеству, уособлювала, так би мовити, його 
земну данність. На думку О.П. Знойка, те саме збіжжя та городина – це не 
що інше, як освячена культом Золотого Плуга й регламентована до дрібниць 
обрядовим календарем астральної космічної віри діяльність людини у 
сільському господарстві. Так само, скажімо, калина символізувала Різдво 
світу, а верба – це Першодерево – Чумацький шлях, тобто головну дорогу 
людини, дорогу з буття у вічність. Дуб у цій системі цінностей уособлював 
Перуна (Сонце), липа – Дану (богиню води), береза – Ладу, клен – Попеля, 
чорнобривці – Матір-Берегиню, любисток – Зорю, неопалима купина – 
незнищенність життя, явір – мирове дерево (світовий порядок) тощо. 

Так відбувалося наближення далекого і таємничого світу українських 
богів у повсякденне оточення і буття щоднини реальної людини. 
Виявлялося, що не лише на зоряному небі «записано» найвищі цінності 
людини та начала світу, а й зафіксовані вони у звичних, повсюдно 
поширених представниках царства чудової флори. І сталося так, що ті чи 
інші безпосередні аналогії забулися, але побожне чи просто шанобливе 
ставлення до тих чи інших рослин збереглося в глибинах народної пам’яті. 

Чи не тому в усі віки в Україні було надзвичайно дбайливе ставлення до 
деревини загалом, а особливо до деяких її представників. Великим гріхом 
було пошкодити калину, рубати плодове дерево (яблуню, грушу тощо). У 
випадку з калиною, очевидно, істотним було те, що мала місце своєрідна 
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асоціативна магія: адже калина уособлювала дівочу чистоту та незайманість, 
а відповідно, «зламана калина» – втрату цих чеснот.  

Дуже шанованим деревом українців була верба. Це дерево, що росте 
навіть із встромленого в землю свіжозрубаного кілка, було відоме як 
невибагливе й швидкоростуче. Верба добре переносила вологу, тому за 
розташуванням вербових дерев селяни визначали підземні джерела і місця, 
де вода знаходилася ближче до поверхні, тобто ті, де доцільніше копати 
криницю. Деревина верби використовувалася в будівництві, для 
виготовлення деяких побутових речей. У народі знали лікувальні, зокрема 
протизастудні якості кори верби, особливо такого її виду, як верболоз. 
Пізніше професійна фармакологія скористалася з цих знань, розпочавши 
виготовлення препаратів саліцилати1. 

Засуджувалося пошкодження будь-якої деревини без потреби. 
«Ганжувати дерево гріх, – казали гуцули, – бо сам відтак мусит сї 
пошрамити», тобто знову ж таки мала місце асоціативна магія. Вважали, що 
дерево сохне, якщо його «копне» чоловік чобітьми, мащеними й 
підкованими. Та й якщо шкоди дереву завдавала стихія, наприклад, вітер 
переверне яблуню «горі коріньми», то буде якась невдача, у даному випадку 
хтось з господарів помре. А в певні дні, наприклад, «чорну середу» Великого 
тижня, не можна було різати взагалі будь-яку деревину. 

Як годиться, подібне ставлення до рослин, зокрема лісу, давало змогу 
українському народові тисячоліттями зберігати рослинність у належній 
кількості та якості: так, ще кілька століть тому розкішні густі ліси були 
навіть на Самарі (Голубий ліс), Орелі (Чорний ліс), дрімучими хащами були 
вкриті береги Ворскли від Лтави і до її верхів’їв. Та минулося... 

Подібним чином українці пошановували і тварин. Як давній народ 
мисливський, а згодом і скотарський, вони значною мірою забезпечували 
своє прожиття за рахунок як диких, так і свійських тварин. Тури, олені, дикі 
кабани, ведмеді та інші звірі, дикі гуси, качки, глухарі, дрохви та інша птиця, 
бобри, соболі, лисиці, білки, куниці – хутрові звірі, щука, сом, лин, окуні – 
лише деякі з рибальської здобичі – це були головні види тварин, якими 
промишляли в природних екосистемах. Воли, корови, коні, вівці, кози, свині, 
віслюки, курки, гуси, качки, бджоли – ось головні представники тварин, 
яких людина приручила та призвичаїла до своїх потреб. Якраз останні, на 
думку акад. М.С. Грушевського, тобто скотарство в широкому розумінні, 
«заховало першорядне значінє» у праіндоєвропейському господарстві, чим, 
імовірно, і визначається ставлення до цих тварин інколи навіть як до членів 
родини: відомо, наприклад, що в давні часи корівку тримали в одній хаті з 
господарями! 

Як і рослин, праукраїнці присвячували різним богам і різних тварин. 
Головне місце, природно, посідав сонячний, солярний культ, і тому чимало 
звірів і птахів присвячувалося саме Дажбогу, Сварогу, Перуну. Насамперед 
це птахи зі збереженими дотепер «сонячними» назвами – лелека, журавель, 
гайстер, чугайстер, бусел, чорногуз тощо, етимологія яких тим чи іншим 

                                           
1 Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1993. – С. 66. 
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чином пов’язана з іменами «зірка», «сонце» тощо. Величезним гріхом 
вважалося нанести шкоду комусь із цих птахів – адже за їх земними 
образами стояли грізні небесні сили з блискавками, вогнем, громом. Виразно 
рештки такого побожного ставлення до журавлів збереглися принаймні у 
людей старшого покоління і до наших часів. Не можна також було чіпати 
ластівку: довірившись людям, вона в’є гніздо під стріхою, прилучаючи 
таким чином і оселю, і господарів до Дажбожої благодаті. І коли хто вб’є чи 
покалічить ластовенят або поруйнує гніздо, тому ластівка принесе під стріху 
у дзьобі палаючу скіпку... 

Покровительствував Бог також домашній худобі та птиці. На Новий рік, 
вважали у народі, Бог звертається до худібки, та й питає, як їй малось у 
господаря у цьому році. Якщо поводження було лагідне, дбайливе, то й надалі 
худоба буде вестися, якщо ж інше, то слід чекати біди. При цьому той, хто 
принишкне опівночі на Новий рік, міг би не лише почути, а й зрозуміти мову 
тварин; втім, такий сміливець не мав би змоги далі жити більше однієї доби. 
Тому господарі перед новорічною ніччю особливо ретельно ходили за худобою, 
давали їй солі, духмяного сіна – щоб не жалілася Богу.  

Гуцули вважали також, що звірята з «одного гнізда» сходяться на святого 
Юрія і також розмовляють між собою, у тому числі і про людей. Порозуміння 
між тваринами настає і на Купайла. 

З домашніх тварин, як відомо, особливою любов’ю та довірою користувався 
пес («щира» звірина) та кіт (його «треба шанувати і годувати, бо ми єго пайку 
їмо»). Велика шана віддавалася і бджолі – «божій комасі», а розігнати рій бджіл 
або ж вбити бджолу, навіть якщо вона вкусила людину, також було гріхом. Так 
усталилися в суспільстві норми та регулятиви ставлення людей до звірів, птиці 
та худоби: чи то за їх корисність, чи за якісь інші якості, що також сприяло 
витворенню отого гармонійного життя давніх громад. 

Тим часом до певних тварин ставлення було зовсім іншим. Відомо, що лис 
вважається великим хитруном, а заєць – боягузом, що ворона – провісниця лиха, 
а ропуха нерідко уособлює відьму. Та чи не найбільших нарікань дістала т.зв. 
«гадина», причому під цим іменем не завжди приховувався той чи інший вид 
плазунів. На Наддніпрянщині, скажімо, вважали, що на ту ж таки ніч Купайла 
нечуваної сили набувала т. зв. змія (мідяниця): протягом року сліпа, а в цей час 
зряча, «що нападає на людей і пробиває їх наскрізь»1. У Карпатах із засторогою 
ставилися до «гада» чи «гадини», причому то зовсім не є звична гадюка. Гад, 
гадина уявлялися завтовшки як коліно людини, що вони у змозі проковтнути 
ягня, козеня чи навіть дитину. У пащі гада є жало, яким воно губить і чоловіка, і 
маржину. Тому гуцули остерігалися навіть вимовляти ім’я цієї «поганої 
живини», називаючи її головно «она», «тота», «червак» тощо. А «ліновищу» – 
шкірі, яку гадина скидає з себе у певний час, – приписували надприродні 
можливості. 

З осторогою ставилися люди і до веретільниць, саламандр, жаб. Останнє не 
стосується чищавки (жерлянки), яку тримали у джерелі для очищення води. 
Водночас аналогічне ставлення мало місце і до будь-яких інших тварин, коли 
вони, проте, ставали т.зв. заложними. Останніми здебільшого вважали таких 

                                           
1 Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – Львів, 1876. – 

С. 33. 
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тварин, яких, по-перше, було «забито без мети спожити на людську користь – 
для забавки, гульні, і, по-друге, різні категорії забитих тварин, пов’язані із 
заховуванням у землі скарбів». Сенс такого ставлення до «залежних тварин» 
зрозумілий: утвердити в свідомості людини безглуздість марного нищення 
тварин, використання їх «душ» для непотрібної справи. Укотре ми бачимо, що 
саме шляхом формування певних моральних імперативів, включно із заборонами 
та засторогами, формувалися засади раціонального і водночас гуманістичного 
ставлення до довкілля, екологічної культури етносу. Подібне ставлення до світу 
живих істот виконувало не лише утилітарно-прикладні завдання, скажімо, для 
підтримання чисельності на певному рівні, використання їх для потреб людини, 
хоча ця функція – одна з першорядних. Так досягалось узгодження між собою 
світу людини та світу довкілля. Звичайно, і тварини для людини й людина для 
них не переставали бути небезпечними. Але така небезпека була, так би мовити, 
прогнозована. А тому і звір був менш лютим, бо знав звички людини і чого від 
неї слід чекати, і людина була значно добрішою, не знищувала без потреби 
живність. А це, у свою чергу, створювало не лише певний устрій життя, а й 
робило його спокійним. Поряд із тим ставлення до тварин справді як до «братів 
наших менших» виконувало колосальну моральну роль, оскільки визначало 
найвищий поріг людського ставлення до існуючого довкілля. На жаль, втрата 
традиційних засад ставлення до природи призвела й до відповідних морально-
етичних зрушень на гірше. 

Отже, українські етнічні символи представляють певне довкілля у його 
вихідному життєдайному значенні. У той же час вони будять специфічні 
переживання та асоціації, пов’язані з життям саме на цій землі. Доля розкидала 
українців далеко по світах. Не завжди навіть вдавалося їм зберегти найцінніше – 
мову. Та глибинний дух нації робить впізнаваним співвітчизника навіть у 
найдальших поселеннях. Якщо у глухій сибірській тайзі ви раптом побачите 
село, а біля будинків – квіти, знайте: тут живуть українці. Якщо у приволзьких 
степах раптом зустрінете білі чепурні хатки – тут наші земляки. Якщо ви зайдете 
у модерний котедж десь у Саскатауні і на стіні побачите вишиті рушники, а в 
миснику – полив’яні полумиски: і тут слід шукати джерельця у далекій Україні1. 

Тому сьогодні проблема оптимізації взаємодії суспільства з середовищем 
його існування є не стільки екологічною чи технічною проблемою, скільки 
соціальною. В тих умовах зростає необхідність звернення до еколого-етнічних 
особливостей нашого народу, елементів його прояву в різних регіонах нашої 
держави. Це викликає необхідність формування в кожної людини 
соціоекологічного світогляду, який полягає не лише в любові та бережливому 
ставлені до матері-природи (ознака екологічного світогляду), а й у розумінні 
домінування природних благ над створеними людьми матеріальними благами у 
зведенні своїх потреб до розумної необхідності, що забезпечує повноцінне, 
здорове життя; в економічному ставленні до природних об'єктів, а й до 
створених людьми предметів, у яких так чи інакше опосередковані природні 
ресурси2.  
 

 
 
                                           

1 Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. – К.: Заповіт, 1996. – С. 302. 
2 Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 2000. – С. 19. 
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Попов М.В. (Київ) 

 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА БЕЗПЕКА  
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті подається сутнісне розуміння проблеми здоров’я в Україні, 

пропонується інтегративне визначення здоров’я людини. Наголошується на 
необхідності серйозної науково-психологічної роботи по корекції буденної 
свідомості громадян у напрямі глибокого розуміння відповідальності за 
стан свого здоров’я, своїх дітей, своєї родини, а отже, й держави, за їх 
безпеку. 

 
Проблема здоров’я людини та людських спільнот належить до числа 

фундаментальних ціннісних проблем виживання людства від часу його 
виникнення і до сьогодні1. Але історично змінювалася сама ця проблема: 
залежно від повсякденно-феноменального та соціально-наукового розуміння 
її сутності; залежно від соціокультурних підвалин розуміння цінності 
здоров’я (релігійна та наукова версії); залежно від розуміння зв’язку стану 
здоров’я людей від успіхів та загроз цивілізаційного розвитку людства; 
залежно від методологічного розуміння діалектичного відношення між 
здоров’ям та цілісною панорамою патології людини. 

Сутнісне розуміння проблеми здоров’я доцільно розглядати на двох 
взаємопов’язаних рівнях його реального вияву: на індивідуально-
особистісному та соціально-екзистенційному рівнях аналізу згаданої 
проблеми  та доцільних шляхів соціального впливу на забезпечення здоров’я 
людей. Такий підхід дасть змогу розкрити головні тенденції розвитку 
згаданої проблеми, найбільш болючі питання сучасного її стану і на цій 
підставі сформулювати світоглядно-культурні та соціально-моральні 
орієнтири розв’язання проблемних ситуацій стану індивідуального та 
суспільного здоров’я людей. 

Для сучасно-гуманістичного розгляду даної проблеми найбільш 
актуальним стає акцент людської спільноти, зокрема, світового лікарського 
співавторства на розкритті найбільш болючих питань соціальної безпеки та 

                                           
1 Див.: Апанасенко Г. Як зупинити депопуляцію в Україні? // Дзеркало тижня. – 2005. – 27 
серпня;  Зупинимо туберкульоз // Ваше здоров’я. – 2008. – 21 березня. – С. 6; Концепція 
Державної програми «Здорова дитина» на 2008-2017 рр. // Здоров’я України. – 2007. – № 17. – 
С. 17-19; Літовченко Б. На черзі необхідний захист лікаря // Дзеркало тижня. – 2008. – № 14. – 
С. 16; Платонов В. Бережіть здоров’я замолоду // Дзеркало тижня. – 2006. – 9 грудня. – С. 5; 
Поліщук М. Страшніше голоду, чуми та війни // Дзеркало тижня. – 2006. – 25 березня. – С. 16; 
Проблеми в медицині визначено. Розв’язувати їх необхідно спільними зусиллями // Ваше 
здоров’я. – 2008. – 4 квітня; Сененко С. Психологія «не» здоров’я // Дзеркало тижня. – 2007. – 
№ 7. – С. 20; Ситуація довкола додаткового щеплення // Ваше здоров’я. – 2008. – 6 червня. – 
С. 3, 13; Стельмах О. Зупинимо туберкульоз // Ваше здоров’я. – 2008. – 21 березня. – С. 6; 
Суржик О. Душа болить, а серце стогне // Дзеркало тижня. – 2007. – 22 вересня. – С. 14; 
Табачник С. Актуальні проблеми психічного здоров’я населення України // Інформаційний 
вісник АН ВО України. – К., 2007. – № 2. – С. 18-20; Щепотін І.Б. Онкологія в Україні: виклики 
часу // Ваше здоров’я. – 2008. – 11 квітня. – С. 9. 
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здоров’я людей. Безпека людства в такому разі залежить від нашої всебічної 
обізнаності та рішучості колективних дій по збереженню здоров’я людей. З 
цією метою використаємо фактичні дані стосовно здоров’я людей в Україні. 

Зосередимо увагу лише на двох інтегральних показниках життя нашої 
держави та суспільства, які вимагають всебічного аналізу та практичних дій 
по виправленню ситуації у цій сфері. Зрозуміло, що обидва ці показники  
внутрішньо пов’язані між собою, окреслюючи, так би мовити, зовнішній 
результат та його внутрішні механізми забезпечення сталого, інноваційного 
та безпечного саморозвитку української спільноти. 

Одним із таких інтегральних показників є проблема депопуляції 
українського суспільства. Факт достатньо відомий і з яким всі змирилися. 
Наведу лише деякі відомі дані. 

Нерідко це явище називають демографічною кризою, не вдаючись до 
глибокого аналізу соціально-економічних та духовних чинників цього 
явища. 

Статистичні показники свідчать, що за останні 16 років населення 
України скоротилося майже на 6 млн, головним чином, за рахунок зростання 
смертності та зменшення народжуваності. Це головний  фактор депопуляції 
суспільства. Він має, на жаль, конкретний цифровий вимір: коефіцієнт 
природного приросту населення знаходиться в межах – 7,5, тобто 
негативний. Щорічно населення України зменшується на 300-350 тис. 
чоловік, що означає зникнення цілого великого міста чи багатьох сіл і 
містечок. Смертність у нас досягла 1000 осіб на 1000 тис. населення, проти 
350 осіб у країнах ЄС, навіть у Польщі цей показник удвічі менший. 

Дані статистики також свідчать, що зростання смертності відбувається, 
на превеликий жаль, за рахунок людей молодого та середнього віку, тобто  
найбільш працездатних. Ми чомусь закриваємо очі і на факт масової 
еміграції українців на заробітки чи в країни Європи, чи в Росію. Цієї цифри 
ніхто не знає достеменно, називають і 3, і 7 млн осіб. Але в цьому явищі, як 
сонце у краплині води, відображаються всі болючі проблеми: і економічні, і 
політичні, і соціальні, і юридичні, і духовно-моральні, і соціально-
педагогічні. Розрив родинних зв’язків – це руйнація самої соціальної 
тканини суспільства, її життєвих потенцій, а отже, по суті, безпеки та 
розвитку. Тут годі шукати якоїсь однієї причини. Явище депопуляції 
системне і воно вимагає пошуку  системних шляхів його подолання. Адже 
економічна криза та бідність завжди супроводжуються духовною кризою, 
духовними втратами, що, в першу чергу, означає втрату людини, норм 
соціального співжиття та прогресу. 

На місце політичних чвар та боротьби за гетьманську булаву має прийти 
дійсна політична відповідальність усіх верств національної еліти за 
розв’язання кардинальних проблем нашого суспільства, дійсних проблем 
життя нашого народу. 

Другим інтегративним показником безпечного розвитку будь-якого 
суспільства, держави має стати стан здоров’я нації в усіх його вимірах та 
формах впливу. Адже здоров’я – це той головний підмурок, без якого 
неможливі ніякі інші сфери суспільної діяльності, діяльності людини. 
Останнім часом ми багато говоримо про те, що здоров’я – найбільша 
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соціальна цінність людини, але напрочуд поверхово тлумачимо це 
положення. Або ж вважаємо, що достатньо сформулювати це гасло і все 
зміниться. Ніщо не зміниться, якщо ми не переведемо його в практичну 
площину і при тому на всіх рівнях суспільного організму: від окремої 
людини до державної політики та соціальної норми. 

У квітні 2008 р. тижневик «Дзеркало тижня» повідомив про результати 
соціологічного дослідження благодійного  фонду «Здоров’я нації» стосовно 
ставлення наших громадян до здоров’я та ситуації в медицині. Виявилося, 
що проблема здоров’я надзвичайно турбує 76 відсотків реципієнтів, тобто 
вона була поставлена на перше місце в рейтингу сучасних соціальних, 
політичних та економічних  проблем. Та чи є привід радіти цьому 
показнику?  І чи не означає він, що ми не розуміємо зв’язку між проблемою 
людини та соціальними проблемами нашого життя? Спробуємо відповісти 
на ці запитання. 

Перш за все необхідно виходити із реального філософського розуміння 
природи здоров’я, його зв’язку з хворобами – зворотною стороною медалі – 
реального людського життя.  

Отже, здоров’я як науково-медичне поняття має певний об’єктивний 
зміст і разом із тим наше суб’єктивне сприйняття та оцінювання. Але 
сучасна медицина не має єдиних, загальновизнаних теоретичних понять і 
хвороби, і здоров’я. А що стосується нашого суб’єктивного тлумачення цих 
понять – тут ситуація ще заплутаніша. Про це пізніше. 

Скористаємося давньою медичною традицією і звернемося до розкриття 
суті захворювань людини, розкриття її соціального вияву в сучасних умовах. 

Із усієї нескінченної панорами захворювань людини свідомо виділимо 
три групи патологічних станів, що дають можливість комплексного (у 
першому наближенні) аналізу проблеми «здоров’я-хвороба», її суттєві 
характеристики, ролі у розвитку людських спільнот, зокрема, України. 

До неї увійдуть захворювання: генетично-вікової, соціально-інфекційної 
та психічної природи (тобто виходячи із етіології, перебігу та соціального 
статусу цих захворювань). 

До першої групи захворювань віднесемо хвороби: хронічні, пов’язані з 
порушенням фізіологічних процесів різної, головним чином, внутрішньої 
етіології, хвороби індивідуального розвитку (дитячого, підліткового віку),  
поширені генетично-морфологічні аномалії. Їх питома вага в структурі 
людської патології більш-менш постійна, проте останнім часом виявляється 
тенденція до її зростання. 

Так, злоякісні утворення стабільно посідають одне із провідних місць у 
загальній захворюваності і смертності населення. В Україні рак є причиною 
більше як 15 відсотків усіх смертельних випадків, поступаючись лише 
кількості серцево-судинних захворювань. Якщо порівняти цей  показник із 
країнами Євросоюзу він також не на нашу користь: в Україні він становить 
192 особи на 100 тис. населення, у країнах Євросоюзу – 173 особи. 
Фатальність прогнозу зростання онкологічних захворювань зберігається 
через наші постійні життєві негаразди: відсутність належної профілактичної 
традиції та безвідповідальне ставлення більшості людей до свого здоров’я. 
Недарма головний онколог МОЗ проф. І.Б. Щепотін вважає: „суспільство 
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повинно усвідомити, що констатація онкологічного захворювання – діагноз. 
Але не вирок. Поновлення превентивних обстежень, диспансеризація 
контингентів ризику, розширення впливу екологічної онкології та 
онкопрофілактики повинні стати першочерговою та повсякденною справою 
всього суспільства, а не лише МОЗ, так  вважають фахівці”. 

До цієї групи захворювань віднесені також проблеми здоров’я дітей. 
Наша держава прийняла Національну програму «Діти України», якою 
передбачено до 2015 р. зменшити смертність дітей віком до 5 років на дві 
третини порівняно з 1990 р. Це викликано тим, що стан здоров’я дітей в 
Україні є незадовільним у зв’язку з тенденцією зростання захворюваності, 
поширеності хвороб та інвалідності. Виконання згаданої програми на 37 
відсотків  знизило рівень смертності дітей до 1 року, проте він ще перевищує 
показники розвинених країн світу у 3-5 разів. 

Основні проблеми  охорони здоров’я дітей відомі: це стан здоров’я дітей 
віком до 1 року та малюкова смертність; раціональне харчування; 
захворюваність та інфекційні хвороби; поширеність травм та насилля; 
здоров’я підлітків; діти-інваліди. Ось лише один приклад: рівень 
захворюваності на інфекційні захворювання дітей не знижується і в 2006 р. 
становив 54,25 відсотка, що вище ніж у 2005 р. У структурі смертності дітей 
до 1 року інфекційні хвороби займають четверте, а дітей до 14 років – п’яте 
місце. Причиною смертності в такому випадку є гострі кишкові інфекції та 
менінгококова інфекція. 

Не може не  турбувати і такий факт. За роки незалежності показник 
захворюваності підлітків зріс в 1,8 раза, в т.ч. хвороби органів крові в 6 
разів, нервової системи в 2 рази. 

Однією з причин незадовільного стану здоров’я дітей є травми та  
насилля. У структурі смертності дітей вони становлять 26,6%, а в підлітків – 
65%. Негативний вплив на формування здоров’я дітей має насилля, жорстоке 
поводження з дитиною вдома, у навчальних закладах. 

За рівнем малюкової смертності Україна займає лише 120 рейтингове 
місце серед країн світу. Серед причин смертності дітей віком до 1 року 70% 
становлять причини, що залежать від стану здоров’я матері та доступності й 
якості медичної допомоги вагітній жінці. Звичайно, не можна забувати при 
цьому і про негативну роль соціально-економічних чинників. 

Увагу спеціалістів-педіатрів привертає увагу факт поширення  
артеріальної гіпертензії серед дітей (до 21 відсотка). За даними 
американського дослідника М.Ачач (1994) поширеність ессенціальної 
(первинної) гіпертензії серед підлітків становить 35%, а вторинної – 65%. 
При цьому констатується «помолодшення» первинної гіпертензії у дітей. 

При цьому в США поширеність артеріальної гіпертензії визначається в 
межах 2-5% дитячого населення, яке набуває хронічного характеру. 

Якщо ж держава та суспільство недооцінюють фактор забезпечення 
здоров’я дітей – напрошується лише один висновок, що безпека такої 
держави знецінюється, а її перспективи розвитку падають. 

Не можна у зв’язку з проблемою захворюваності дітей промовчати про 
відому скандальну історію з масовою вакцинацією громадян України, у 
першу чергу підлітків на кір та краснуху. Гостроту цій проблемі  надала 
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смерть 17-річного юнака А.Т. із Краматорська. МОЗ призупинило масову 
вакцинацію до остаточних висновків експертів, проте не залишає планів 
повернення до такої. Але дивує інше: використання вакцини з Індії, 
кліматичні та фізіологічні умови населення якої відмінні від умов України; 
використання вакцини без необхідної сертифікації в Україні; поспішний 
початок вакцинації дітей в умовах спаду захворюваності на ці хвороби (у 
2007 та 2008 рр.). 

ВООЗ інтерпретувала зростання захворюваності на кір як спалах цієї 
хвороби, оскільки захворюваність в Україні становила 83 % усіх випадків 
кору в Європейському регіоні. Необхідно також взяти до уваги програму 
ВООЗ щодо елімінації кору та краснухи в країнах Європейського Союзу. 
Складається враження, що саме Україна становить загрозу для європейських 
країн з приводу вказаних можливих епідемій. Але разом з цим варто 
подивитися на цю проблему ширше. Чи не є  наполягання ВООЗ щодо 
проведення суцільної вакцинації в Україні та беззастережна готовність 
наших очільників системи охорони здоров’я виявом відомої політизації 
майбутніх стосунків України та ЄС у такій болючій сфері як забезпечення 
безпеки здоров’я населення України? Адже і тут має спрацювати в першу 
чергу висока  професійність  та захист  національної  безпеки по суті. Цей 
приклад із впровадженням безвідповідальної поголовної вакцинації 
населення України, зокрема, дітей та підлітків став ще одним доказом 
непрофесійності та злочинного формалізму щодо збереження  здоров’я 
наших дітей, досягнення безпеки  їх здоров’я, а отже, і майбутнього нашої 
держави. 

Так навіть побіжний аналіз першої групи патологічних станів нашого 
населення дає привід для серйозного соціально-політичного та науково-
медичного оцінювання  наведених даних та їх негативного впливу на стан 
забезпечення належних умов досягнення здоров’я населення України, а 
отже, поступального розвитку нашого суспільства. 

Другу форму патологічних станів життя українського народу становлять 
захворювання соціально-інфекційної етіології, які завжди супроводжують 
суспільний розвиток людства. Це т.зв. «банальні» інфекції, знайомі нам із 
історії, такі, як чума, холера, віспа, туберкульоз та вже згадувані кір і 
краснуха, а також «новітні» інфекції: ВІЛ/СНІД, курячий грип та деякі інші. 

Для конкретного аналізу візьмемо захворювання на туберкульоз, який 
уражає життєво важливі системні органи людського організму. Він відомий 
людині та медицині здавен, але останніми роками відчувається його 
«повернення» до  небезпечних захворювань. 

За інформацією ВООЗ, понад 60 млн жителів Землі зараз хворіють на 
туберкульоз. Але невтішними є також прогнози на майбутнє. Так, експерти 
ВООЗ стверджують, що до 2020 р. на нашій планеті буде інфіковано 
туберкульозною паличкою до 1 млрд землян, близько 200 млн із них 
захворіють і понад 30 млн – помруть від цієї напасті. 

Захворюваність на туберкульоз у нашій державі залишається на такому 
рівні, який визначає цю ситуацію як епідемію. Рівні захворюваності та 
смертності від туберкульозу в Україні перевищують відповідні показники в 
більшості країн Європейського Союзу. 



 
Україна – природа, екологія, валеологія 

 

 453

На початку 2007 р. була прийнята Загальнодержавна програма протидії 
захворюванню на туберкульоз як закон, створено державну комісію з 
організації її виконання. 

Але, як відомо, це захворювання має не лише біологічну (бактеріальну) 
природу. Для його розвитку необхідні  негативні соціально-економічні та 
духовні чинники. Адже поширеність туберкульозу за останні 15 років 
пов’язується насамперед із погіршенням життєвого рівня наших 
співвітчизників. Україна займає зараз друге місце в Європі за кількістю 
хворих на туберкульоз, а за кількістю уражених осіб, які відбувають 
покарання у ВТК, – четверте місце. 

Особливістю перебігу цього захворювання спеціалісти називають 
пристосованість «палички Коха» до  традиційних ліків, їх несприйнятливість 
до них. А це супроводжується неефективністю традиційних форм лікування. 
Сприяють поширенню захворювань на туберкульоз: зниження імунітету, 
ВІЛ/СНІД, наркозалежність, цукровий діабет, пов’язані з використанням 
технологій ін’єкцій. 

Туберкульоз поширюється на всі верстви населення, у тому числі серед 
військовослужбовців. Так, протягом останніх 10 років кількість хворих з 
бактеріявиділеннями становить 35-40%, а з деструкцією легеневої тканини – 
понад 40%, що, звичайно, розширює сферу хронічної інфекції серед 
особового складу Збройних сил. 

За офіційною інформацією ВООЗ 1,5% жителів України страждають на 
туберкульоз. Наші ж спеціалісти вважають, що насправді цей показник 
необхідно збільшити вдвічі. До того ж про реальні  масштаби епідемії ніхто 
не знає, адже в Україні до цього часу не створено реєстру хворих на 
туберкульоз. Однією з причин поширення інфекції вважається збільшення 
потоку мігрантів зі Сходу до Європи через Україну. 

Разом з епідемією туберкульозу небезпеку також становить епідемічна 
ситуація із ВІЛ/СНІД-інфекцією, яка постійно зростає. Лише протягом 
минулого 2007 р. зареєстровано понад 17,5 тис. нових випадків цієї 
загрозливої інфекції, а загальна кількість ВІЛ-інфікованих досягла майже 
440 тис. чоловік. Вона вразила всі регіони України, особливо південно-
східні. Факт поширення вказаних гострих інфекцій свідчить про 
неефективність стратегії та тактики боротьби з ними насамперед через 
неефективну первинну профілактику (тобто виявлення та попередження 
ризиків поведінки людей) та вторинну профілактику, тобто реалізацію суто 
медичних заходів. Україна також лідирує і за цими  гострими інфекціями, які 
відчутно «помолодшали», вражаючи молодих людей (віком до 22-27 років). 

Отже, поширення вказаних гострих та загрозливих інфекцій – це 
справжня та дійсна загроза безпеки не лише країнам Європи, а в першу чергу 
Україні, її народу. 

Окрім названих інфекційних захворювань, до цієї групи відносяться 
неепідемічні захворювання соціально-духовної етіології: серцево-судинні, 
хвороби органів травлення та дихання, такі соціальні захворювання, як 
алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія та епідемія травматизму 
(дорожнього, на виробництві, удома). Смертність від цих захворювань за 
останні 5 років вражаюча: 
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від травматизму, вбивств та отруєння кількість померлих зросла на 43%; 
від серцево-судинних захворювань на 22%; 
від захворювань органів травлення та дихання – на 17%; 
від тютюнопаління щороку в Україні помирає близько 100 тис. чоловік. 
Виокремлені інфекційні та соціальні захворювання переважно залежать 

від рівня усвідомлення населенням їх природи та загрозливості і, отже, 
значною мірою залежать від кожного з нас. А це означає, що ті високі 
відсотки  стурбованості наших людей проблемою здоров’я ніщо інше як 
поверхнева, індивідуальна відповідь людей, така ж як відповіді під час 
соціологічного опитування на  частих виборах. 

Потрібна дійсно серйозна науково-психологічна робота по корекції 
буденної свідомості громадян у напрямі глибокого розуміння 
відповідальності за стан свого здоров’я, своїх дітей, своєї родини, а отже, й 
держави, за їх безпеку. МОЗ, як би воно не працювало енергійно та 
відповідально, не розв’яже ці проблеми без опори на широкі маси людей, на 
громадську думку та ініціативу. Тому не можна не вітати створення 
Української медичної ради та її пропозиції про прийняття Верховною Радою 
невідкладних законів з приводу актуальних проблем поліпшення роботи 
щодо забезпечення здоров’я населення України. 

Третю групу специфічних патологічних станів людського життя 
становлять захворювання  психічної природи, які тлумачаться як антагоністи 
психічного здоров’я людини. Сталою традицією світової медицини є 
визнання значущості проблеми інтеграції соціального, біологічного та 
психічного, тобто розгляд людини як біопсихосоціосистеми, а аналіз  життя 
та смертності не може бути відокремлений  від соціопсихічних умов 
існування, світоглядних позицій, релігійних поглядів, культури мікро 
соціального оточення. 

Про духовний стан суспільства можна судити за його ставленням до 
громадян, що страждають на психічні розлади. І цього разу скористаємося 
даними ВООЗ, які  свідчать, що порушення психіки чи поведінки в світі 
становлять понад 8%  загального числа захворювань. А це означає, що кожен 
третій житель Землі страждає тією або іншою формою психічної патології з 
перевагою пограничних психічних розладів, питома вага  яких в економічно 
розвинутих країнах  Заходу становить 82,8 %, а в східноєвропейських 
країнах (зокрема, в Україні) – 88,4%. Спеціалісти  вважають, що ця  
закономірність буде збережена і на найближчі десять років. Вони виділяють 
ряд проблем, які вимагають негайних рішень та нових підходів. Значне 
зростання соціально детермінованих захворювань, кризових станів, суїцидів, 
залежних форм поведінки вимагають від більшості населення кардинальної 
переоцінки життєвих  цінностей, освоєння нових підходів до життєвих 
проблем, нового мислення. 

Соціально-психологічна ситуація, що склалася в Україні, призвела до 
руйнації суспільної свідомості і зміни життєвих орієнтирів десятків 
мільйонів людей. Значне місце в структурі сучасних психічних розладів 
займають порушення психіки, пов’язані з стресогенною діяльністю 
(небезпечні професії, рятувальні та силові структури). 
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Встановлено, що в людей, які мають необхідну соціальну підтримку, 
кращий імунний  статус, менш гострими є фізіологічні реакції у відповідь на 
стрес, не так відчутна втрата функціональності при хронічних 
захворюваннях. Роль соціальних зв’язків у житті окремої людини значно 
залежить від рівноваги між колективізмом та індивідуалізмом у тому 
середовищі, до якого вона належить, f тут наявні серйозні проблеми 
повсякденного життя. 

Окрім цього, за даними зарубіжних спеціалістів понад 70% хронічних 
захворювань взагалі мають психосоматичну основу. Так, в Україні майже 
чверть населення має невротичні прояви. Відомо також, що гіпертонічна та 
виразкова хвороби, бронхіальна астма відносяться до психосоматичних 
захворювань. В 2006 р., наприклад, в Україні 20 тис. осіб здійснили суїцид, 
серед яких більшість становили молоді здорові люди. 

На жаль, варто говорити і про те, що в підсвідомості людей, а також 
лікарів живучою є психічна травма, коріння якої в нашому тоталітарному 
минулому, коли психіатрія використовувалася переважно як інструмент 
репресивної методики утримання людини. 

Ще варто привернути увагу до проблеми залежності від психоактивних 
речовин. Адже за даними ВООЗ у світі майже 40 млн осіб страждають 
порушенням психіки та нервової сфери з цієї причини. А це стосується всіх 
країн, зокрема, й України. Особливо з приводу високого рівня 
психоемоційної напруги населення, яке частіше всього знімається такими 
засобами. 

Необхідно прислухатися до фахівців, які прогнозують у найближчому 
майбутньому поступове перенесення акцентів у лікуванні психічно хворих з 
фармакотерапії на психо- та соціотерапевтичні види допомоги. Це 
сприятиме більш правильному розумінню єдиної категорії «здоров’я 
людини», позитивно вплине на зміни у ставленні суспільства та держави не 
лише до психічно хворих, а й усіх хворих на соматичні захворювання. 
Потрібна також змістовна, якісна та структурна перебудова превентивної 
психіатрії, здійснення нових досліджень у медичному психіатричному 
просторі України. У ХХІ ст. необхідно добитися максимуму зусиль заради 
поліпшення лікування, соціальної реабілітації хворих на психічні розлади та 
розуміння суспільством, державою їхніх потреб, більш гуманного ставлення 
до них. 

Не можна не підтримати пропозиції знаного вітчизняного спеціаліста, 
ректора Національного інституту фізкультури проф. В.Платонова, який 
обґрунтовує завдання забезпечення  належного здоров’я здорових людей в 
Україні, подолання основних видів патології людського організму. Ця 
проблема, дійсно, має бути віднесена до числа першочергових пріоритетів 
державної та соціальної політики, стати  національним інтересом України. 
Він пропонує невідкладно розробити державну програму збереження та 
зміцнення здоров’я наших громадян. Але хто її розроблятиме? Невже знову 
МОЗ, яке лише латає латки в неефективній діяльності існуючої системи 
охорони здоров’я населення.  

Зрештою, ще про одну нагальну справу, яка дозріла для того, щоб 
підвести під нашу практичну діяльність по забезпеченню здоров’я громадян 
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сучасну науково-теоретичну базу. Йдеться про необхідність розв’язання 
двох актуальних проблем. 

Наше суспільство: держава, спеціалісти, які займаються практичним 
забезпеченням здоров’я людей не в змозі якісно та ефективно досягти 
належних результатів без вироблення сучасного комплексного, 
інтегрального розуміння і проблеми природи захворювань та їх лікування, а 
ще важливіше – розуміти потенціал людського здоров’я, його складну та 
динамічну природу. Отже, першою проблемою має стати переоцінка наших 
уявлень про характер захворювань та зміст здоров’я людини, його 
об’єктивні характеристики та суб’єктивні чинники, які залежать від кожної 
людини. 

Суть такої переоцінки полягає в заміні локальних однобічних підходів, 
таких же дисциплінарних понять і діяльності системи охорони здоров’я на 
здійснення комплексних заходів по боротьбі зі зростанням захворюваності 
та збереженням здоров’я людей. Адже ніколи однобічність, ремісництво та 
локальність людської діяльності не приносили соціально-важливих 
наслідків. 

У сучасній медицині існують і використовуються понад 200 визначень 
понять хвороба та здоров’я. Вони  володіють різним методологічним 
обсягом їх розуміння та сферою застосування (від конкретно-клінічних 
визначень до загальномедичних). Всі вони мають, звичайно, право на 
існування.  Окрім цього, доречно звернути увагу на відсутність у науковій 
практиці чіткої спеціалізації типів, форм, видів та станів здоров’я. Доцільно, 
на нашу думку, до типів здоров’я людини віднести: чоловіче, жіноче, дитяче, 
підліткове, дорослої та похилої людини, які, певно, мають свою реальну 
специфіку. До форм здоров’я, мають, слід віднести: фізичне, біологічне, 
соціальне, психічне, аксіологічне, духовне здоров’я, теж  відмінні за змістом.  
Видами здоров’я можуть бути: індивідуальне, суспільне, етнічно-
регіональне та здоров’я  соціальних груп, прошарків соціальної спільноти. 
Без урахування специфіки названих реальних проявів здоров’я людини 
неможлива повноцінна соціальна медицина, турбота суспільства та держави 
про забезпечення здоров’я людей , людської популяції в певному 
географічному регіоні. 

На превеликий жаль, навіть визначення здоров’я «як стану повного 
фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не лише відсутності 
хвороб та фізичних дефектів», сформульоване у Статуті ВООЗ (1946) і 
тиражоване медичною громадськістю, не слід вважати логічно вдалим. 

Гадаємо, що сучасне наукове поняття «здоров’я людини» має бути 
інтегративним поняттям, а не сумативним, як відображення складної 
біосоціальної природи людини та її надіндивідуальних утворень (сім’я, рід, 
плем’я, етнос, нація, суспільство). Сформулювати таке поняття неможливо 
без необхідної інтеграції науково-медичного та соціогуманітарного знання. 

Першою складовою інтегративного поняття «здоров’я» має бути 
індивідуальне, особисте здоров’я людини. Воно історично та екзистенційно 
завжди конкретне й є синтезом інших складових здоров’я та разом з тим 
предметом усвідомлюваного чи неусвідомлюваного реального інтересу  до 
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здоров’я кожної людини, а значить, і практикуючого лікаря, лікарської 
громади. 

Другою складовою сучасного поняття «здоров’я» належить виокремити 
спадково-родинне здоров’я людини, яке є генетично-базовою основою 
здоров’я кожної особистості. Про необхідність урахування даної складової 
здоров’я свідчить значний  обсяг у структурі людської патології спадкових 
захворювань та спадкової схильності до ще більшої кількості захворювань. 
Цей факт, сам по собі, відомий у медицині, однак вивчення його ролі для 
забезпечення цінності здоров’я все ще не одержало належної уваги з боку 
наукової спільноти. 

Третьою складовою поняття «здоров’я людини», яке розкриває соціальну 
обумовленість її життя та розвитку, спеціалісти виділяють соціальне-
психологічне здоров’я окремої людини і тієї спільноти, до якої вона 
історично причетна. У відомих  визначеннях здоров’я, зокрема і цитованому 
визначенні ВООЗ, йдеться про психічне здоров’я людини, що також не 
можна вважати вдалим. Адже епітет «психічний», за визначенням 
характеризує здебільшого особливості людської психіки, її еволюційно-
адаптивні та нервово-психічні механізми. Однак така характеристика 
психічної діяльності окремої людини не свідчить, що вона тотожна щодо 
психологічних характеристик спільнот. 

Нарешті, четвертою складовою поняття «здоров’я людини», логічно 
пов’язаною з попередньою, належить виокремити культурно-моральне здоров’я 
окремої людини та суспільства загалом. Реальним виявом даної складової 
здоров’я людини виступають численні факти ігнорування вимог людської 
культури та моралі, які супроводжують усе життя людини у відомій історії 
людської цивілізації. 

Морально-світоглядна переоцінка норм та правил соціального співжиття в 
ХХІ ст., актуалізація проблеми цінностей прав людей, звернення до ідей 
ідеологічної та релігійної толерантності свідчать про вибір людства на користь 
гуманізму. Метою такої переоцінки, безумовно, є створення кращих умов для 
формування та зміцнення культурно-моральної компоненти здоров’я людини та 
людства. Над її досягненням нам доведеться багато працювати. 

Пропонується (як дискусійне) наступне інтегративне визначення здоров’я 
людини. Здоров’я людини – це оптимальне функціонування генетичних та 
соціокультурних закономірностей системи людина – особистість, яке забезпечує 
виконання оптимуму фізіологічних та соціальних функцій організму людини – 
особистості, сукупного людства. 

Таке загальнотеоретичне, широке визначення здоров’я людини  не заперечує, 
а навпаки, передбачає можливість використання дисциплінарних визначень, які 
відображають специфічну конкретність рівнів, форм та видів здоров’я людини. 

Практичне значення даного визначення здоров’я людини полягає в широких 
можливостях методологічного знання: бути рекомендацією до поглибленого та 
системного дослідження змісту та змін сучасного рівня здоров’я людей (з 
урахуванням усієї панорами його проявів) та головне, перспектив його 
збереження та зміцнення, як гуманістичної основи поступального розвитку 
нашої цивілізації в ХХІ ст. Досягнення цієї мети можливе за умови 
загальноцивілізаційного підходу до реалізації програми «Здоров’я – у ХХІ 
столітті». 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА  
УКРАЇНСЬКОГО  

НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ  
(ціннісний аспект) 

 
У статті розглядається толерантність як риса українського 

національного характеру та досліджується вплив різних соціальних 
цінностей на український національний характер. На думку автора, саме 
етнічні цінності, як такі, що найглибше закорінені в саму природу етносу, 
переломлюючись через призму індивідуального досвіду, найбільше впливають 
на формування українського національного характеру й на толерантність у 
тому числі. 
 

Проблеми толерантності в різних її вимірах протягом тривалого часу є 
предметом розгляду науковців, політиків, журналістів. Питаннями 
толерантності опікуються й різні міжнародні інституції. Зокрема, в 1995 р. 
ЮНЕСКО ухвалила Декларацію принципів толерантності. У цьому 
документі толерантність визначається як „повага, сприйняття та правильне 
розуміння багатоманітності культур нашого світу, наших форм 
самовираження та засобів проявів людської індивідуальності”1. Значна 
частина дослідників вважає, що ця категорія була «введена в епоху розквіту 
буржуазної моралі» і спочатку її суть полягала в тому, що „крайнощі 
релігійних воєн та хрестових походів Середньовіччя були відрефлектовані 
європейською психокультурою на рівні етики релігійної терпимості”2. 
Пізніше цей термін поширився й на інші сфери соціального буття. 
Толерантність у етнополітичних відносинах, на тлі етнічних зіткнень і 
                                           

1 Декларація принципів толерантності, ухвалена резолюцією 5.61 Генеральної конференції 
ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 
main.cgi?nreg=995_503.  

2 Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви 
психополітичного повсякдення). – К.: Либідь, 2001. – С. 255. 
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конфліктів нашого світу теж привертає значну увагу, що свідчить про 
актуальність досліджень у вказаному напрямі.  

Метою даної статті є розглянути толерантність як рису українського 
національного характеру та дослідити вплив різних соціальних цінностей на 
український національний характер. Новизною статті є те, що український 
національний характер аналізується крізь призму різноманітних цінностей. 
У етнополітичному ракурсі толерантність протилежна ксенофобії, 
нетерпимості і ворожому ставленню до інших етносів. Оскільки етнічна 
самоідентифікація індивіда пов’язана з дихотомією „свої-чужі”, 
толерантність вбачається такою рисою, яка не зароджується сама собою, а 
зумовлюється вихованням, особливостями поведінки в тій чи іншій 
спільноті та іншими соціальними чинниками.  

В останні роки існування СРСР багато журналістів та політологів 
прогнозували, що у випадку його розпаду загостряться етнічні конфлікти 
між колишніми республіками та всередині них, аж до збройних зіткнень з 
людськими жертвами1. Такі прогнози справдилися лише незначною мірою, 
переважно на Кавказі та в Придністров’ї. Стосовно України, то вони 
виявилися абсолютно помилковими, так само, як і прогнози щодо 
„виникнення величезного дніпровсько-дунайського конфліктного вогнища” 
внаслідок „тотальної політизації етнічних та релігійних відносин в Україні”2.  
Чому так сталося? Серед багатьох чинників також і завдяки толерантності 
українського титульного етносу, який не намагався збройною силою 
захопити території інших колишніх радянських республік чи здійснювати 
збройні «чистки» щодо етнічних меншин, які мешкали в Україні. 

Про досить високий рівень міжетнічної та міжнаціональної толерантності 
в Україні, крім відсутності військових конфліктів на її території, свідчить і 
наявність широкої мережі різноманітних культурних і освітніх закладів, 
преси для представників етнічних меншин. Промовистим є й той факт, що в 
квітні 2007 р. виконком УЄФА ухвалив рішення, згідно з яким право на 
проведення Чемпіонату Європи 2012 р. з футболу Україна отримала разом із 
Польщею. Серед претендентів на проведення були країни з давніми 
футбольними традиціями і більш розвинутою футбольною інфраструктурою 
ніж в Україні, такі, наприклад, як Італія. Проте керівники УЄФА, серед 
інших чинників, звернули увагу й на високий рівень насильства під час 
проведення футбольних матчів у Італії, під час якого гинуть люди. Україна у 
цьому плані, незважаючи на агресивність, притаманну самому явищу 
футбольного хуліганства, демонструє набагато спокійніше й гуманніше 
ставлення до закордонних уболівальників, що також є опосередкованим 
проявом української толерантності.  

Вже давно було помічено, що толерантність є однією з рис українського 
національного (етнічного) характеру. Значна частина українських 
науковців, зокрема, С. Таглін, В. Павленко, В. Крисаченко, М. Степико, 

                                           
1 Гусейнов Г. Драгунский Д., Сергеев В., Цымбурский В. Этнос и политическая власть // Век 

ХХ и мир. – 1989. – № 9. – С. 16. 
2 Гусейнов Г. Драгунский Д., Цымбурский В. Империя – это люди // Век ХХ и мир. – 1990. – 

№ 8. – С. 21. 
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Г. Ващенко, Й. Сележан, О. Донченко, О. Романенко, Р. Додонов, Я. Ярема, 
В. Храмова, М. Юрій, які присвячували свої дослідження проблемам буття 
українського етносу й українському національному характеру зокрема, 
відзначали толерантність, як одну з його рис. Толерантність тісно пов’язана 
з іншими рисами українського національного характеру, такими, як 
миролюбність, демократизм, поблажливість. 

Г. Ващенко зокрема писав: "...в мирних обставинах для типового 
українця характерна стриманість"1.  Я. Ярема поряд з любов’ю до ближнього 
відзначав в українській духовності і різнобічну толерантність, як здібність 
"розуміти іншу природу, іншу людину, інший нарід, – розуміти, що в 
кожного може бути свій шлях". Цю рису українського характеру Я. Ярема 
виводив з притаманної українському етносові інтровертивності2.  

У свою чергу, Д. Донцов, спираючись на ніцшеанські мотиви й 
апологізуючи войовничий ірраціоналізм, несхвально ставився до 
толерантності та гуманності, вбачаючи в них одну з причин слабкості 
українського етносу. Особливо він відзначав толерантність як рису, 
притаманну певним прошаркам українського соціуму: „Суть 
провансальського світогляду – це „гуманність” і „толеранція”. Для них закон 
життя – не боротьба, лише солідарність і взаємна любов. Для них вороги й 
ворожі нації – це „брати во Христі” або „брати в соціялізмі”, „брати в 
поступі” або в „людськості”, в „Сході Європи” в „слов’янстві”, але завжди – 
брати. Для мужньої психології ворог є ворог, чи він того свідомий, чи ні”3.  
Термін «провансальство» Д. Донцов виводив від назви історичної області 
Франції під назвою Прованс, яка ототожнювалася з угодовством, 
відсталістю, закостенілістю. Шукаючи причини поразки під час визвольних 
змагань у 1917-1920 рр., Д. Донцов критикував українську інтелігенцію 
демократичного спрямування кінця ХІХ – початку ХХ ст. за дух толерації і 
миролюбності, вважаючи це тими негативними рисами, які спричинили 
неготовність майбутнього вищого українського керівництва до реалій 
боротьби за усамостійнення України та дезорієнтували решту українського 
етносу: «Замість моралі сильних – етика лагідних; замість твердости – 
м’якість; замість нації – людськість; замість накинення своєї правди – 
толеранція до ворожої...”4  Критикував Д. Донцов й І. Франка за 
популяризацію „лагідності” і „толерації”: „Володар думок ряду поколінь у 
Галичині, І. Франко, ось які бажання засилає тому, кого виряджає в 
жорстокий бій життя: він бажає йому „душевного спокою, того м’якого 
ніжного, щирого спокою”... Щоб запала йому в душу „хоч крапля доброти, 
лагідності, толеранції” до відмінних поглядів і вірувань...”5 

                                           
1 Ващенко Г. Твори. – К.: Школяр-Фада ЛТД, 2003. – Т. 5: Хвороби в галузі національної 

пам’яті. – С. 19. 
2 Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: 

Етнополітологічний аналіз. – К.: Вища школа, 1998. – С. 198. 
3 Донцов Д. Націоналізм. Твори. – Львів: Кальварія, 2001. – Т. 1: Геополітичні та ідеологічні 

праці. – С. 324. 
4 Там само. – С. 336. 
5 Там само. 
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Проте хоча толерантність серед інших рис була притаманна українському 
етносові, у критичний час українці взяли зброю до рук – селянські повстання 
тривали по Україні практично до кінця 1920-х рр. Так що справа полягала не 
стільки в толерації, як у відсутності чітких державотворчих орієнтирів і 
реального опертя на народні маси з боку керівництва Центральної ради та 
їхніх послідовників. 

Толерантність, як рису, притаманну українському етносові й 
українському суспільству, відзначають і сучасні українські науковці. 

Н. Хамітов виокремлює світоглядну толерантність і похідну від неї 
світоглядну синтетичність серед інших найвагоміших архетипів української 
культури, таких, як персоналізм, кордоцентризм, глибинний оптимізм1. 

М. Степико відзначає:  «саме українська неагресивність породила одну з 
найгуманніших людських рис, якою можуть пишатися українці, – це 
толерантність, терпіння, приязнь до ближнього, до сусіда і просто чужого. 
Кидаючи зерно в землю, селянин промовляє: „Уроди, Боже, на трудящого, 
на ледащого, на старця, на крадія і на всяку долю!” Тобто відчуття 
справедливості та співчутливість можна вважати генетичними рисами 
нашого народу”2. 

Осібно стоїть дослідження толерантності, здійснене українськими 
науковцями О. Донченко та Ю. Романенком у оригінальній монографії 
„Архетипи соціального життя і політика”3. Одразу зауважимо, що вказані 
дослідники також ставлять толерантність у один ряд з іншими основними 
властивостями українського менталітету, такими, як індивідуалізм, 
екзекутивність, інтровертивність, емоційно-естетична домінанта. 
Аналізуючи переважно негативні сторони менталітету українського етносу, 
автори пропонують свій погляд на походження української толерантності. 

О. Донченко та Ю. Романенко відзначають особливу роль толерантності: 
„Якщо всі попередні властивості стосуються безпосередньо ментальної 
сфери, особливостей світосприйняття та світорозуміння українця, то 
толерантність має відношення до етосу – всього, що пов’язане з поведінкою, 
вольовим життєвиявом”4. 

Беручи за точку відліку порівняльний аналіз трьох психологічних 
культур – американізму, окциденталізму (європеїзму) та візантизму, автори 
демонструють відмінну основу толерантності у цих психокультурах. 
Аналізуючи толерантність, притаманну різним психокультурам, вони 
акцентують увагу на мотиваційному аспекті. Наприклад, головним мотивом 
толерантності окциденталізму є воля, яка детермінує себе культурою. Для 
такої волі, відповідно до відомої кантівської максими, інша людина ніколи 
не може бути засобом, завжди тільки метою; волевиявлення людини 

                                           
1 Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навч. посіб. / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, 

Н.В. Хамітов та ін. – К. : Либідь, 2003. – С. 272. 
2 Степико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-

методологічний аналіз). – К.: Тов-во «Знання», КОО, 1998. – C. 201. 
3 Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. (Глибинні регулятиви 

психополітичного повсякдення). – К.: Либідь, 2001. – 334 с.  
4 Там само. – С. 255. 
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європейської психокультури є одночасно волевиявленням усіх, хто міг би 
бути на її місці. Догма суверенітету особи міцно входить до арсеналу 
мотивацій європейської толерантності1. Іншу картину бачать автори в 
американській психокультурі. Оскільки американський соціум – відносно 
молодий і достатньо динамічний, то аксіологічно-традиціоналістична основа 
американізму не є настільки потужною, як у Європі. Така психокультура, 
побудована на основі чистої нормативності, визнає лише чистий примус. 
Відповідно, категорія толерантності в американській психокультурі, по-
перше, відображає ієрархію силових переваг. За такою схемою 
найсильніший (у матеріальному, фізичному відношенні), очевидно, буде 
найнетолерантнішим щодо нижчих верств, адже вони не справляють 
відчутного впливу на політику й бізнес. По-друге, неможливість досягнення 
толерантності на основі мотивів свідомого переконання (етичний 
релятивізм) компенсується толерантністю, яка забезпечується за рахунок 
групового тиску (конформізм). Відповідно в американській психокультурі 
толерантність виявляється не з мотивів свідомої поваги і визнання 
самоцінності іншого, а виходячи з суто економічних (і прагматичних) 
міркувань зіставлення виграшу і витрат2.   

Дослідники критично підходять до мотиваційної природи української 
толерантності, аналізуючи її крізь призму візантійської психокультури, що 
відчутно вплинула на українську ментальність. 

Мотивами, які спонукають українця до толерантності, вказані науковці 
вбачають: 

1) Резигнацію (покірність). Візантизм як традиціоналістська 
психокультура з екстернальним локусом (тобто схильністю до того, що 
відповідальність за події та результати діяльності приписується зовнішнім 
силам) відтворює самооб’єктивацію, постійне невдоволення собою. Врешті-
решт невдоволення переростає в апатію. Толерантність тут є виявом 
апатичності особи, що спричинена дистресом. 

2) Історично детерміноване почуття страху перед винищенням. 
Драматична національна доля наклала відбиток на покоління українців, які 
через психокультуру засвоюють страх перед усім новим. Це паралізує 
інтенціональність (спрямованість на певний об’єкт) і породжує терпимість 
до всього наявного, що відбито у вислові «маємо те, що маємо». Індивід, 
відчуваючи беззахисність перед активним соціумом, погоджується на все, 
щоб тільки зберегти себе і свою сім'ю. Толерантність самоприниження, 
відходу від чіткої позиції заради збереження індивідуальності є чинником 
слабкої національної свідомості. Водночас автори зазначають, що така 
толерантність була для українців фактором виживання в історії, інакше б їх 
давно винищили3. Але зауважимо, що, незважаючи на такий різновид 
толерантності, у ХХ ст. багато мільйонів українців усе ж таки були фізично 
знищені комуністичним режимом трьома голодоморами й репресіями. Тому 

                                           
1 Там само. – С. 256-257. 
2 Там само. – С. 257-258. 
3 Там само. – С. 259. 
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питання, наскільки такий перекручений різновид толерантності допомагав 
представникам українського етносу виживати, лишається відкритим. 

3) Психологічну маргінальність. Істинна толерантність, як зазначають 
автори етнопсихологічного дослідження, є продуктом свідомого 
переконання, а не збігу обставин. На відміну від неї, маргінальна 
толерантність пов'язана зі слабкістю волі, постійними ваганнями під час 
прийняття рішення. Якщо ситуативні фактори несприятливі для індивіда, то 
він схиляється на користь ситуації.  

4) Потребу в безпеці й захисті. Самоізольованість індивіда, підсилена 
апатією до інших, потребує таких форм безпеки, які умовно можна назвати 
соціофобічними. Біологічна соціофобія і толерантність пов’язані через те, 
що толерантність стає інструментом убезпечування середовища, у якому 
немає ні ворогів, ні друзів, а є суцільна анонімність1. Загалом, на нашу 
думку, слід зазначити, що з таким підходом дуже влучно помічені негативні 
мотиваційні чинники української толерантності. Проте аналізуючи 
толерантність лише під кутом національних хиб, дослідники не вказали й на 
інші причини мотивації толерантності, зокрема, на повагу до іншого, як 
носія своїх, оригінальних, специфічних особливостей, зберігаючи при цьому 
і повагу до себе.  

Й. Сележан підкреслював іншу грань толерантності, хоча також, як і 
О. Донченко та Ю. Романенко, виводив її через почуття терпимості: 
„Українцеві притаманна й така властивість, як почуття терпимості, „по-
доброму” з ним можна зробити все, тільки не можна переступати кордон, за 
яким починається приниження його людської гідності, тоді довготерпіння 
закінчується”2. 

Значний інтерес становлять соціологічні опитування, присвячені темі 
міжнаціональної толерантності. У них безпосередньо відображаються як 
прояви інтолерантності  (нетолертності), так і толератності зокрема й серед 
представників українського етносу. Наприклад, у дослідженні «Національна 
та релігійна толерантність київських студентів», стосовно національної 
толерантності в українському суспільстві, підсумовуючи результати, було 
отримано дані про 50% позитивної оцінки рівня толерантності і 37 % 
негативної, тобто серед опитаних студентів превалювала позитивна оцінка 
толерантності українського суспільства3. 

В. Крисаченко, ґрунтуючись на соціологічних опитуваннях, проведених 
НДІ соціології НАН України протягом 1994-2005 рр., доходить наступного 
висновку: "Головна  тенденція, яку підтверджують результати цих 
опитувань – посилення толерантності й взаєморозуміння, що, очевидно, 

                                           
1 Там само. – С. 260. 
2 Сележан Й. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, філософсько-

релігієзнавчий аспект): Хрестоматія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – C. 285. 
3 Національна та релігійна толерантність київських студентів. Матеріали соціологічного 

дослідження / О.С. Кисельов, Г.О. Кисла, Г.В. Середа, Л.Д. Владиченко, О.С. Середа; За ред. 
М.І. Корюшка. – К.: Ансар Фаундейшн, 2006. – С. 14. 
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можна віднести до одних з головних здобутків України у сфері 
міжнаціональних відносин"1. 

Деякі з цитованих нами науковців вказували на аксіологічні передумови 
національного характеру. 

Український вчений П. Гнатенко зазначає, що ”національний характер – 
це сукупність соціально-психологічних рис (національно-психологічних 
настанов, стереотипів), властивих національній спільноті на певному етапі 
розвитку і проявляються в ціннісних ставленнях до навколишнього світу, а 
також у культурі, традиціях, звичаях, обрядах”2.  

Ціннісні ставлення, які є проявами національного характеру, за логікою, 
мають зумовлюватися певними цінностями.  

На основі узагальнень перелічених вище поглядів ми простежуємо 
наступний зв’язок: цінності – ціннісні ставлення – національний характер – 
толерантність як риса національного характеру. 

Цілком закономірно виникає питання, які цінності найбільше впливають 
на формування українського національного характеру, і, зокрема, на 
толерантність, як його важливу складову.  

Для кращого розуміння необхідно з’ясувати основні поняття, що будуть 
використовуватися далі. Ними будуть "цінність", "загальнолюдські 
цінності", "європейські цінності", "етнічні цінності". Як бачимо, вони йдуть 
від ширшої до вужчої дефініції. 

Поняття "цінність" у енциклопедичній літературі тлумачиться наступним 
чином. Філософський енциклопедичний словник під редакцією 
С. Авєрінцева визначає цінності як "термін, широко вживаний у 
філософській та соціальній літературі для вказування на людське, соціальне 
й культурне значення визначених явищ дійсності"3. Точнішу дефініцію дає 
філософська енциклопедія під редакцією Ф. Константинова: "цінність – 
філософське і соціологічне поняття, що означає, по-перше, позитивну чи 
негативну значущість будь-якого об’єкта, на відміну від його екзистенційних 
і якісних характеристик (предметні цінності), по-друге, нормативну, 
визначально-оцінювальну сторону явищ суспільної свідомості (суб’єктивні 
цінності або цінності свідомості)"4. У філософському виданні "Культура і 
розвиток людини" (за ред. В.П. Іванова) мовиться про те, що "цінності в 
онтологічному плані є такою культурною реальністю, яка вказує на 
визначений недолік, що відчувається у бутті"5. У Великому тлумачному 
соціологічному словнику Коллінза дається наступне визначення цінностей: 

                                           
1 Крисаченко В.С. Етнополітика у незалежній Україні: стан та стратегічні орієнтири // 

Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1. – С. 91. 
2 Гнатенко П. Український національний характер. – К., 1997. – С. 6. 
3 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев и др. – 2-е изд. – М.: 

Сов. энциклопедия, 1989. – С. 732. 
4 Философская энциклопедия. В 5 т. / Гл. ред. Ф. Константинов. – М.: Сов. энциклопедия, 

1970. – Т. 5. – С. 462. 
5 Культура и развитие человека (очерк филос.-методол. пробл.) / В.П. Иванов, 

В.П. Козловский, Е.К. Быстрицкий и др.; Отв. ред. В.П. Иванов. – К.: Наукова думка, 1989. – 
С. 127-128. 
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"1. Етичні ідеали та переконання. ... 2. Основні переконання та цілі 
індивідуума або суспільства"1. 

Серед філософів світового значення, які ґрунтовно розробляли 
аксіологічну проблематику, насамперед слід відзначити Макса Шелера та 
Генріха Ріккерта. У феноменологічній аксіології Шелера цінності 
розуміються як об’єктивні якісні феномени, що визначають для людини 
норми відповідності та оцінок, які утворюють особливу царину 
трансцендентних надемпіричних сутностей, що знаходяться поза 
просторово-часовою реальністю. Згідно з поглядами М. Шелера, цінність – 
це феномен, що самознаходиться в акті емоційної інтуїції, феномен, якого 
немає поза спрямованої на нього свідомості. Шелер не поділяє погляд, що 
цінність – лише загальне поняття чи смисл, і дотримується позиції, що 
цінність завжди дається в емоційному спогляданні, що її неможливо вивести 
шляхом абстрагування із загальних якостей предметів та явищ2. Г. Ріккерт 
вважав, що світ складається з буття і цінностей, тобто цінності, що 
протиставляються буттю, не є самі його частиною. Цінності тут виступають 
як окрема сфера трансцендентних феноменів. Також Ріккерт розмежовував 
цінність і оцінку, вважаючи останню цілковито залежною від психічного 
акту суб’єкта, що оцінює3. Сучасний український науковець С. Пролеєв 
дотримується інших поглядів: "Цінності є маніфестаціями волі, котра робить 
свій вибір. Суть цінності полягає у цінуванні, яким одному надається 
перевага над іншим. ... Цінності – це категорії волі"4. 

Як пишуть автори  монографії „Етнос. Нація. Держава”, "вселюдські 
цінності – це не просто сума матеріальних і духовних цінностей всіх народів 
і не якесь усереднене їх поняття, а синтез найвищих досягнень розуму 
людства, квінтесенція усієї цивілізації. В економічній сфері – це товарно-
грошові відносини, ринок тощо; у соціально-політичній – правова держава, 
парламент, право на самовизначення, суверенітет і т. ін.; у духовній сфері – 
найвидатніші досягнення науки, культури і мистецтва; у сфері моралі – 
закони й норми поведінки і взаємовідносин людей і народів, що їх було 
вироблено протягом тисячоліть, зокрема такі, як взаєморозуміння, 
милосердя, толерантність, дружба тощо"5. За дефініцією В.П. Іванова, 
"універсальні гуманістичні цінності – здоров’я навколишнього середовища, 
свобода, рівність, співробітництво6. 

                                           
1 Большой толковый социологический словарь (Collins) / Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 1999. 

– Т. 2 (П-Я). – С. 431. 
2 Шелер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; Под ред. А.В. Денежкина. – М.: Изд-во 

"Гнозис", 1994. – С. 381. 
3 Риккерт Генрих. Философия жизни / Пер. с нем. – К.: Ника-Центр, 1998. – С. 459. 
4 Пролеєв С. Аксіологічна містифікація теми буття // Філософія. Антропологія. Екологія – 

2001. – К.: Стилос, 2001. – С. 90. 
5 Етнос. Нація. Держава:  Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду / 

Ю.І. Римаренко, М.М. Вівчарик, О.В. Картунов та ін.; За заг. ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Ін-т 
держави і права НАН України, 2000. – С. 69. 

6 Иванов В.П., Быстрицкий Е.К., Тарасенко Н.Ф., Козловский В.П. Мировоззренческая 
культура личности (Философские проблемы формирования / Ред. В.П. Иванова. – К.: Наукова 
думка, 1986. – С. 189. 
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Одним із найяскравіших прикладів прояву вселюдських цінностей є Пакт 
Рассела-Енштейна: "Пам’ятайте про те, що ви належите до роду людського, і 
забудьте про все інше"1. Проте незважаючи на всю повагу до видатних 
мислителів минулого століття, повністю з цим маніфестом важко 
погодитися. Належність до людського роду є вселюдською цінністю, і ця 
ініціатива заслуговує на підтримку. Але коли йдеться про те, щоб "забути 
про все інше", то тут виникають заперечення. Усе-таки світ і у час, коли 
жили Рассел та Ейнштейн, й у наш час був і залишається строкатою 
палітрою різноманітних етносів. 

Як тоді, так і зараз небагато знайдеться людей, які добровільно зречуться 
своєї етнічної належності і будуть намагатися ототожнювати себе зразу з 
усім людством. Навіть якщо така космополітична людина буде доводити, що 
вона не належить до жодної етнічної групи, то оточуючі все одно будуть 
ідентифікувати її національність (етнічну належність). 

Як відомо, Альберт Ейнштейн був затятим противником націонал-
соціалістичного режиму, що прийшов до влади в його рідній країні, і змусив 
емігрувати видатного вченого. Бертран Рассел також був відомий своїм 
тавруванням німецького націонал-соціалізму. Можна припустити, що прояви 
гітлерівського шовінізму і расизму наштовхнули Ейнштейна та Рассела на 
думку, що причини цього зла закорінені лише в надмірній національній 
самоідентифікації німців, і лише в ній. Проте самоідентифікація переважної 
більшості етносів світу не призвела до таких жахливих наслідків, як це 
трапилося в Німеччині 1930-х рр. Тим паче, що цим абсолютно не 
спростовується той факт, що в багатьох суспільствах є прошарок 
високоосвічених, культурних людей, які поважають свій етнос, але разом з 
тим ставляться доброзичливо до представників інших етнічних груп. 

На формування національного характеру загальнолюдські цінності мають 
окремий вплив, але вони набувають опредметненого значення лише через 
конкретні прояви буття етносу або нації. Як зазначає цитований вище 
П. Гнатенко, коли розглядає такий вплив: ”національний характер – це 
своєрідне, специфічне поєднання загальнолюдських рис у конкретних 
історичних і соціально-економічних умовах буття нації”2. Крім того, самі 
загальнолюдські цінності є досить умовними, що було підтверджено 
дослідженням К. Сітарама та Р. Когдела “Основи міжкультурної 
комунікації”, яка вийшла 1976 р. у США й була побудована на співставленні 
систем цінностей на Заході, Далекому Сході, Ближньому Сході 
(мусульманські культури), у Африці та в афроамериканців3. Зазначені 
дослідження встановили, що насправді цінності в різних великих 
регіональних культурах суттєво відрізняються і дійти чітких 
загальнолюдських знаменників досить важко. Подібних висновків дійшла 
також сучасна дослідниця І. Карпенко:  “У науковому співтоваристві ще не 

                                           
1 Етнос. Нація. Держава:  Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду / 

Ю.І. Римаренко, М.М. Вівчарик, О.В. Картунов та ін.; За заг. ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Ін-т 
держави і права НАН України, 2000. – С. 67. 

2 Гнатенко П.І. Український національний характер. – К.: Док-К, 1997. – С. 7. 
3 Ситарам К., Когделл Р. Основы межкультурной коммуникаци // Человек. – 1992. – № 2-5. 
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існує єдиного підходу до розуміння загальнолюдських цінностей. Не 
віднайдено основу, за допомогою якої можна було б визначити єдині, 
загальнозначимі цінності для всіх філософських вчень, систем, культур”1. 
Таким чином, вплив загальнолюдських цінностей на український 
національний характер є досить розмитим та умовним. 

"Європейські цінності" належать до тих словосполучень, які останнім 
часом часто згадуються. Звичайно під ними розуміють громадянське 
суспільство, високий рівень соціально-економічного добробуту, розвинений 
соціальний захист населення, вільне функціонування основних політичних 
прав і свобод людини.  

Президент України 1991-1994 рр. Леонід Кравчук відносить до них права 
людини, цінність її життя, відповідальність за долю людини, про свободу та 
демократію2. Чинний Президент Віктор Ющенко у 2003 р. вказував, що під 
системою цінностей розуміє реалізацію економіки, відкриту і прозору 
конкуренцію, високі соціальні стандарти3.   

Щодо європейських цінностей, хотілося б, на думку автора, відзначити 
два моменти. По-перше, під ними слід розуміти не сукупність етнічних чи 
національних цінностей європейських країн, а їх квінтесенцію, найкращі 
зразки, що є характерними для багатьох держав. По-друге, той факт, що 
дефініція "європейські цінності" несе на собі відбиток назви континенту, ще 
не означає, що це стосується цінностей усіх без винятку країн, розташованих 
від Гібралтару і до Уралу. Тут слід розрізняти Європу як географічне, і як 
соціокультурне поняття. Це видно і на прикладі нашої держави. Географічно 
Україна і так знаходиться у Європі, а культурно й економічно лише прагне 
до неї долучитися. Тобто коли заходить розмова про європейські цінності, то 
маються на увазі насамперед спільні цінності економічно й культурно 
розвинених країн Західної Європи. 

З одного боку, враховуючи тривалі інтенсивні контакти України з 
європейськими країнами, певним чином європейські цінності могли 
вплинути на формування українського національного характеру – для 
прикладу можна згадати розвинуту індивідуальність та толерантність 
українців, які знайшли свою реалізацію через магдебурзьке право. З іншого 
боку, надзвичайно сильним був вплив з протилежного боку – вплив 
візантійської психокультури на український національний характер, що 
докладно проаналізовано у згаданій вище монографії О. Донченко та 
Ю. Романенка, позначився на українському національному характерові 
багатьма деструктивними рисами. Перебування в складі Російської імперії та 
СРСР теж надовго ізолювало Україну від європейських цінностей, і їх вплив 
у ці історичні періоди був зведений до мінімуму. 

                                           
1 Карпенко І.П. Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві: 

Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2004. – С. 10. 

2 http://www.partaktiv.info/review/40adf19cd45c6/view_print/. 
3 Віктор Ющенко: Україні бракує політичної волі прийняти європейські цінності. 18 травня 

2003 року // http://www.yuschenko.com.ua/ukr/present/Mass_media/486. 
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Визначення "етнічні цінності" трапляється в науковій літературі нечасто. 
Одним з науковців, які провадили дослідження цього об’єкта, є 
О. Борусевич. Вона визначає етнічні цінності як "об’єкти, дії, явища, які 
відображають культуру етносу у духовній та матеріальній формі, 
створюються та споживаються ним у процесі історичного розвитку"1. 

О. Картунов з авторського колективу „Етнос. Нація. Держава” дає 
наступну дефініцію: "етнічні цінності – це споконвічні матеріальні і духовні 
цінності, створені і накопичені етносом чи етнічною групою протягом 
всього свого існування, котрі передаються із покоління в покоління. Це 
передусім власна етнічна територія (реальна чи уявна), держава (держави) чи 
державне (державні) утворення, власна економічна та екологічна ніша, 
генофонд, спосіб життя, мова, культура, звичаї і традиції, історична пам’ять, 
міфи й легенди, етнічна самосвідомість, психологія і характер, самоназва, 
аура і пасіонарність тощо"2.  

О.Г. Дробницький свого часу вказав на взаємозв’язок між суспільними та 
індивідуальними (особистими) цінностями: “соціальні цінності, 
переломлюючись через призму індивідуальної життєдіяльності, входять до 
психологічної структури особистості у формі особистих цінностей. Кожній 
особистості притаманна специфічна ієрархія цих цінностей, які виступають 
сполучною ланкою між культурою суспільства і духовним світом особи, між 
суспільним і індивідуальним буттям. Особисті цінності відображаються в 
свідомості у формі ціннісних орієнтацій, які включають у себе також широке 
коло соціальних цінностей, які особа визнає, але не завжди сприймає їх у 
якості власних життєвих цілей та принципів”3.  

Відповідно до цього, певні етнічні цінності можуть не усвідомлюватися і 
навіть не сприйматися на індивідуальному рівні конкретної особи як 
представника етносу, але, оскільки вони мають значення для всього 
етнічного організму, то так чи інакше відображаються в свідомості цього 
індивіда. Якщо ми говоримо про етнічну цінність певних явищ, то під цим 
ми розуміємо те значення, яке ці явища мають для етносу, його існування й 
розвитку. Коли йдеться про особисту цінність, то тут мається на увазі 
значення, яке має певний предмет чи явище для особи, задоволення її потреб 
та інтересів.  

На нашу думку, саме етнічні цінності, як такі, що найглибше закорінені в 
саму природу етносу, переломлюючись через призму індивідуального 
досвіду, найбільше впливають на формування українського національного 
характеру й на толерантність у тому числі. 

                                           
1 Борусевич О.А. Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (на прикладі 

українського етносу України). – К., 1999. – С. 6. 
2 Етнос. Нація. Держава:  Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду / 

Ю.І. Римаренко, М.М. Вівчарик, О.В. Картунов та ін.; За заг. ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Ін-т 
держави і права НАН України, 2000. – С. 68. 

3 Дробницкий О.Г. Ценность // Философский энциклопедический словарь / Редкол. 
С.С. Аверинцев и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – С. 733.  
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Загалом на формування національного характеру впливають різні 
соціальні цінності, але етнічні цінності, як такі, що безпосередньо 
випливають з потреб етносу, мають більший вплив, ніж інші. 

Слід також відзначити, що в стосунках між етнічними групами 
толерантність, як вияв національного характеру, має бути  взаємною. У 
зворотному випадку це призведе до перекосів у міжетнічних взаєминах, що 
можуть перерости у конфлікти. 

Як бачимо, питання толерантності, як складової українського 
національного характеру, є досить багатовимірним предметом теоретичного 
аналізу і містить у собі перспективи подальших наукових досліджень. 
Різноманіття соціальних умов, складу населення, територіальні відмінності 
та інші чинники додають особливостей у вивченні цього явища. 
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ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ТА КУЛЬТУРНО- 
МИСТЕЦЬКІ ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ  

ДІАСПОРИ В АВСТРАЛІЇ 
 

У статті проаналізовано становлення та розвиток освітніх, наукових, 
культурно-мистецьких установ та засобів масової інформації української 
діаспори в Австралії, з метою виявлення їх впливу на збереження 
ідентичності української спільноти в цій країні. З’ясовано, що шкільна та 
університетська освіта, культурно-мистецькі заходи та імпрези, а також 
ЗМІ  дали змогу до цих пір, порівняно невеликій  українській спільноті не 
асимілюватись у чужорідному оточенні. 

 
До здобуття незалежності в Україні не було приватних шкіл, частково 

або повністю утримуваних приватними особами, організаціями чи 
установами. В Австралії, паралельно з державними, вже давно існують 
приватні, початкові й релігійні школи. Також при церквах існували 
педагогічні й теологічні коледжі, хоча не всі вони мали рівні права з 
державними освітніми закладами.  

Українське шкільництво в Австралії стало істотною частиною існування 
й діяльності організованої української спільноти. Перші українські школи 
були організовані батьками ще в переходових таборах, а далі вже на місцях 
поселення, відразу після приїзду, рівночасно з церковними та громадськими 
організаціями. Шкільна система й навчальний процес в українських школах 
Австралії сформувалися досить оригінально, враховуючи досвід України та 
вплив австралійської шкільної системи, а також особливості української 
діаспори в Австралії. Всі школи розпочинали навчання в чужих 
приміщеннях, переважно в будинках австралійських католицьких церков. 
Крім навчання, у школах з учнями велася позашкільна праця, що виявлялася 
в різних імпрезах, присвячених історичним подіям та шкільному життю.  

Питання єдиного об'єднуючого і керуючого центру шкільництвом в 
Австралії назрівало під впливом організації громадських осередків. 
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Унаслідок географічного розселення українців, такі осередки скупчувалися в 
Мельбурні. В 1954 р. містом осередку загально-громадського Центру СУОА 
теж став Мельбурн. Управа СУОА, піклуючись справою українського 
шкільництва з днів свого постання, поставила питання перед Шкільною 
радою Вікторії про об'єднання Шкільних рад штатів і очолення їх. Внаслідок 
чого ШР Вікторії була перейменована у Українську центральну Шкільну 
раду, одночасно робила перші спроби надати своїй праці напряму, 
визначеного назвою. Так почався організаційний період централізації 
шкільництва, що завершився лише в кінці 1956 р. скликанням Першого 
вчительського з'їзду. 

УЦШР у Австралії не обмежувалася лише працею на п’ятому континенті. 
Вона мала зв'язки з іншими Рідношкільними центрами у вільному світі і 
слідкувала за життям українського шкільництва на Батьківщині та 
турбувалася долею тих українських дітей, що за межами УРСР розселені в 
інших республіках СССР, оберігаючи їх від насильної русифікації1. 

До 1959 р. українські школи в Австралії були семирічними, а від 1960 p., 
після ухвали ІІ Вчительського з’їзду, навчання було продовжено на два роки. 
В деяких містах відкрилися Педагогічні школи, випускники яких поповнили 
ряди вчителів. Згодом школи стали десятирічними. У 1973-1975 рр., коли 
австралійські міністерства освіти в Південній Австралії, НПВ і Вікторії, 
визнали українську мову предметом для іспиту, там були організовані 
відповідні курси для абітурієнтів. Однак у сучасних умовах, відповідно до 
вимог Міністерства освіти Австралії, з’являються труднощі віднайти 
щонайменше 15 студентів для продовження вивчення української мови 
австралійській вищій школі. Іспит HSC з української мови знаходиться під 
загрозою закриття. Ця проблема виникла не лише під впливом об’єктивних 
умов спричинених демографічною ситуацією, що є наслідком падіння 
народжуваності, але і через суб’єктивні фактори, що обумовлені нездатністю 
переважної кількості непрофесійних учителів викликати інтерес до вивчення 
української мови як іноземної. 

Навчання в більшості українських шкіл відбувається щосуботи. Крім 
навчання мови, літератури, історії, географії та культури України, 
відбувається навчання релігії (для католиків і православних) та співу. 
Проблема вчительських кадрів на початку була задовільно розв'язана тим, 
що серед емігрантів було достатньо вчителів, а інтелігенція з інших фахів 
також радо включалася в учительську роботу. Згодом виховувалися під 
проводом досвідчених і фахових педагогів молоді вчителі, випускники 
педагогічних курсів при українських школах. Останнім часом включилися у 
працю шкіл також молоді люди, народжені в Австралії, які закінчили 
українознавчі студії в університетах Монаш і Макворі. При школах існують 
активні батьківські комітети, які фінансово їм допомагають. Вчителі 
українських шкіл отримують мінімальну зарплату від батьків або спонсорів 
школи. Після введення в Австралії політики багатокультурності 

                                           
1 Брозницький І. Українське шкільництво в Австралії // Українці в Австралії: Матеріали до 

історії поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966. – 
Т. 1. – С. 698-769. 
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австралійський уряд почав фінансово допомагати етнічним школам, у тому 
числі й українським.   

Учні українських шкіл Австралії користувалися на початку 
підручниками, опублікованими в інших країнах західної діаспори, але скоро 
виникла потреба власних підручників. Автор М. Дейко склала підручники, 
якими від 1960-х років користуються в українських школах Австралії та у 
багатьох школах західної діаспори1. Цікавим є той факт, що на початку 
2005 р. близько 20-ти директорів державних народних шкіл з Донбасу, 
доцентів або професорів вищих навчальних закладів, засипали видавництво 
„Рідна мова” в Мельбурні домаганнями вислати їм кілька тисяч Букварів та 
Читанок для навчання  української  мови в їхніх школах. Завдяки попередній 
акції в  Австралії – ФУСА, СУБ, кооператив „Дністер” у Австралії, кілька 
банків з-за океану і чимало приватних жертводавців склали кошти, щоб 
доставити понад 5000 згаданих Букварів і Читанок школам у Донбасі та 
Криму. Причиною такої популярності були результати з науки, бо ці 
підручники написані набагато простішою мовою, ніж нові Букварі в Україні, 
писані для дітей, розмовна родинна мова яких є українською. М. Дейко 
писала їх в Австралії, орієнтуючись на дітей, основною мовою яких була 
англійська, а не українська2. Актуальність цих книжок у Донбасі чи на півдні 
пояснюється тим, що там домінує російська мова. 

Учнівське шкільне життя, участь Рідних шкіл у загальногромадському 
житті, турботи старшого покоління про збереження підростаючого 
покоління – це ті життєтворчі і життєдайні чинники, що оживляють і 
наснажують  українського поселенця на чужині. За час свого існування Рідне 
шкільництво, як цілість, виконувало своє призначення – збереження 
українських нащадків для вільної Української держави. Головною 
проблемою українського шкільництва в 1980-х і 1990-х рр. стало значне 
зменшення кількості учнів, викликане рядом факторів у житті самої 
діаспори: розпорошення по Австралії, мішані подружжя, асиміляція. Деякі 
школи припинили своє існування з різних причин, зокрема через 
переселення родин у місця компактного проживання українців. Вихованці 
українських шкіл поповнюють актив молодіжних організацій, а слідом за 
тим – загальногромадський актив. Українське шкільництво в Австралії 
протягом свого більш ніж півсторічного існування відіграло ключову роль у 
національному вихованні молоді. Нечисленна українська діаспора в 
Австралії доклала надзвичайних зусиль, щоб там українська мова, культура 
та ідентичність існували. 

Про вивчення українознавства на університетському рівні вперше 
заговорив у Австралії проф. Я. Рудницький, який у січні 1971 р. зустрівся в 
Сіднеї з українськими студентами й представниками старшого громадянства. 
У своїй інформативній доповіді він звернув увагу присутніх на те, що 
Австралія є однією з небагатьох країн українського поселення, де ще досі не 

                                           
1 Сліпець Т. Українське шкільництво в Австралії // Українці в Австралії / Гол. ред. 

М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 570-573. 
2 Менцинський Ю. Вчити українську допомагає Австралія // http://maidan.org.ua/static/mai/ 

1114295663.html. 
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започатковано українознавчого центру. Ідеєю кафедри українознавства 
відразу захопився редактор і видавець тижневика „Вільна думка” – 
В. Шумський і почав друкувати на сторінках газети статті та іншу 
інформацію стосовно цієї теми, чим значно допоміг популяризації даного 
задуму. Першими до акції долучилися студенти. Так у Сіднеї згуртувалася 
ініціативна група КУА, яка пропагувала намір створення українознавчих 
студій високошкільного рівня і підтримувала контакт з однодумцями у всіх 
українських осередках Австралії, що стало незаперечним фактом бажання  
українського суспільства втілити цю ідею в життя. Невдовзі вона 
поширилася в усіх куточках Австралії, де були українські поселення. Але 
були й індиферентні  люди. 

Результатом спільних зусиль стало утворення в березні 1975 р. Фундації 
українознавчих студій в Австралії з метою нагромадження потрібного 
капіталу, з відсотків за інвестування якого можна буде заснувати й 
утримувати Відділ українознавчих Студій при одному з державних 
університетів Австралії1. Представництва ФУСА почали з’являтись у різних 
штатах, а де не можна було їх створити, там діяли осередки  чи  окремі  
уповноважені2. За кілька місяців ФУСА створила Шевченківський довірчий 
форд, призначений для збирання коштів на розвиток україністики. 
Податковим урядом Австралії цей фонд визнаний харитативною установою, 
котра не сплачує податків. Більше тисячі українців-патріотів з усієї 
Австралії стали жертводавцями – вклали в Шевченківський фонд 2,5 
мільйони доларів. Як і планувалося, ФУСА було дозволено користуватися 
лише відсотками з цього "залізного фонду". 

Починаючи з літа 1978 р. до 1982 р. ФУСА організувала п'ять літніх 
курсів: в Аделаїді, Мельбурні, Сіднеї, Канберрі. Це були перші українознавчі 
курси в Австралії, проведені в рамках австралійської системи вищої освіти, 
їх успішне проведення залучило нових жертводавців до ФУСА. „Вільна 
думка" подавала докладні звіти про діяльність Фундації, про її найближчі 
плани і про конкурси на ту чи іншу стипендію3. 

28 квітня 1983 р. стараннями і заходами ФУСА було підписано договір з 
університетом Макворі в Сіднеї, згідно з яким при Школі модерних мов 
відкрився Осередок українознавства з навчанням українознавчих предметів 
університетського рівня (до диплома бакалавра). Нормальне навчання 
розпочалося в першому семестрі 1984 р. Дирекція ФУСА скористалася 
порадою проф. Я. Рудницького не передавати зібраного капіталу в 
розпорядження університету – його власником залишається ФУСА. До 

                                           
1 Жуківський А. Фундація українознавчих студій в Австралії // Альманах українського 

часопису „Вільна думка” та Фундації українознавчих студій в Австралії. – Сідней, 1994. – 
С. 197-199. 

2 Жуківський А. Катедри українознавства як Центр українознавчих студій в Австралії 
(Пропам’ятна книга) // Будівничі катедри українознавства в Австралії. – Сідней: ФУСА, 1984. – 
С. 15-20. 

3 Сатуляк Н. ФУСА: заснування, розбудова й сучасні проблеми // Фундація українознавчих 
студій в Австралії: Добре ім’я – найкраще багатство / М. Гоян (упоряд.). – Аделаїда; К.: Рада, 
2000. – С. 24-29. 
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виборчої комісії сенату університету Макворі включено двох представників 
Академічної ради ФУСА. 

Незважаючи на те, що головна мета, заради якої створювалася ФУСА, 
була досягнута, ця організація продовжила свою діяльність, оскільки 
виникли нові цілі – адміністрування фондів, зібраних на КУА; 
упорядкування бібліотеки для Центру (значну кількість книжок для якої 
подарував проф. Я. Рудницький); оплата всіх потреб КУА з відсотків 
заінвестованого капіталу; публікація наукових праць; організація наукових 
конференцій тощо. Все це відбувалося паралельно з діяльністю самого 
Центру українських студій.  

Здобуття Україною незалежності позитивно вплинуло на діяльність 
ФУСА: почали налагоджуватися зв'язки з науковими установами нашої 
держави, українських науковців стали запрошувати на різного роду наукові 
конференції та з'їзди в університетах Австралії1, а австралійських – до 
України. Так, влітку 2003 р. Г. Кошарська, яка на той час очолювала відділ 
українознавчих студій в університеті Макворі у Сіднеї, відвідала 
Національний університет „Острозька Академія” разом зі своєю сестрою 
О. Ткач. Гості зустрілися зі студентами, щоб розповісти про зв’язки між 
українською та австралійською молоддю2. 

Проте разом із новими можливостями, постали й нові завдання, зокрема: 
створення постійного стипендіального фонду для роботи над україністикою 
в галузях історії, економіки, мистецтва і культури, літератури та мови; 
створення постійного дослідного фонду для дослідницьких проектів з 
україністики в усіх галузях суспільних наук у різних університетах Австралії 
на відповідному науковому рівні; створення постійного фонду для збирання 
та упорядкування архівного матеріалу з історії українського поселення в 
Австралії та його збереження в державному архіві.  

Увійшовши в систему аудиторного та заочного навчання при Макворі, 
український відділ швидко набрав студентів з околиць Сіднею, а також з 
усіх закутків країни і навіть із Нової Зеландії. Хоч праця центру поступово 
розвивалася, два фактори сильно вплинули на число студентів та викладачів: 
впровадження урядом оплати за навчання на всіх університетських курсах – 
наполовину зменшив число студентів на українських курсах; велике 
зниження у виплаті відсотків через зміни в економіці Австралії. 
Заінвестований фундацією капітал перестав давати фонди на покриття трьох 
існуючих напрямів3.   

Керівництво ФУСА стверджує, що без забезпечення росту  капітального  
фонду через зростання інфляції і витрат на заробітну плату, дійсний 
розвиток україністики в Австралії залежатиме від фінансової підтримки 

                                           
1 Жуківський А. Фундація українознавчих студій в Австралії // Альманах українського 

часопису „Вільна думка” та Фундації українознавчих студій в Австралії. – Сідней, 1994. – 
С. 200-206. 

2 Захарчук А. Чим переймаються австралійці: Острозька академія зацікавила заокеанських 
представниць української культури // Рівне вечірнє. – 2003. – № 50.  

3 Кошарська Г. Центр українських студій, Макворі університет (Сідней) // Українці в 
Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 624-625. 
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університетів і держави, й, як платники податків, вони можуть і мають 
вимагати від уряду та наукових установ виділення фондів на утримування та 
подальший розвиток україністики при австралійських наукових центрах1. 

На жаль, протягом останніх років розгорнувся конфлікт між нинішньою 
дирекцією ФУСА, деякими її фундаторами та жертводавцями. Останні 
наполягають на тому, що дирекція на чолі з В. Мотикою (він очолив 
дирекцію ФУСА в 1988 р.) не дотримується тих позицій та ідей, на базі яких 
створювалася ця установа – ФУСА перетворилась із фундації в компанію й 
не передбачає ніякої звітності навіть перед фундаторами. Його звинувачують 
в самоуправстві та використанні коштів не за призначенням. Зокрема, 
стверджують, що В. Мотика перестав запрошувати відомих науковців на 
високі посади Центру українознавчих студій в університеті ім. Макворі; 
управа ФУСА перетворилася в закриту інституцію, до якої навіть самі 
засновники організації не мають доступу; книжковий обмін з Україною 
обмежений контактами з Одеською державною науковою бібліотекою; 
ФУСА на чолі з В. Мотикою не тільки ігнорує запити жертводавців про 
діяльність, й позбавляє членства поважних осіб, особливо тих, які 
наполегливо хочуть довідатися про роботу організації; не проводиться 
подальший збір коштів до фонду. Головним опонентом виступає М. Гоян, 
жертводавець ФУСА, який уже видав на цю тему дві книги, де, на мою 
думку, досить переконливо доводить провину В. Мотики, як доказ, 
оприлюднивши їхнє листування. М. Гоян стверджує, що В. Мотика 
сподівається в недалекому майбутньому всі кошти привласнити собі. У свою 
чергу директор ФУСА заявив на зборах 31 січня 1999 р., що М. Гоян хотів 
вкрасти 80000 дол. у кооперативу „Говерла" в Аделаїді. М. Гоян спростував 
ці твердження у своїй книзі. Це публічне протистояння згодом перейшло до 
суду. 

Причиною виключення фундаторів та жертводавців із членів ФУСА є 
погана законодавча база, оскільки при її організації на юридичний аспект 
практично не звертали уваги, навіть не підозрюючи, що в майбутньому 
можуть виникнути такі проблеми2. 

Багато фундаторів з часом припинили боротьбу, переконавшись на 
власному досвіді, що власні нерви дорожчі. Сам В. Мотика і деякі інші 
директори ФУСА працюють і мають добре оплачені посади і ще чомусь 
дістають дотації. Хоча на початку своєї діяльності всі працівники працювали 
на добровільних засадах. Також у книжці наведені листи, які свідчать про те, 
що кошти, що заповідають деякі меценати як спадщину, після їхньої смерті 
„губляться”, надходячи до ФУСА, а отримати будь-яку інформацію про їх 
подальше місце знаходження та призначення майже неможливо. 

У 2001 р. відбувся суд В. Мотики з пані М. Гоян, де директор ФУСА 
нічого не виграв. Позов висунув В. Мотика, намагаючись заборонити 

                                           
1 Мотика В. ФУСА: завдання і напрямки в новій добі (в 1990-ті роки і до нового століття) // 

Вільна думка. – 1992. – Ч. 26. 
2 Фундація українознавчих студій в Австралії: Добре ім’я – найкраще багатство / М. Гоян 

(упоряд.). – Аделаїда; К.: Рада, 2000. – 270 с. 
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М. Гоян писати листи на захист свого чоловіка й звинувачуючи її в наклепі1. 
Інколи пані М. Гоян й справді дозволяє собі аж занадто емоційно 
висловлюватися на адресу дирекції ФУСА, незважаючи на те, що сама 
звинувачує своїх опонентів у безтактовності. Все можна зрозуміти, у т.ч. й 
деякі різкі закиди, викликані емоціями. Однак про культуру спілкування, 
повагу,  тактовність забувати не варто. Залишається відкритим питання: 
чому М. Гоян не подав до суду з приводу звинувачення у викраденні грошей 
у сумі 80000 дол. з „Говерли”. 

Професор Манітобського університету в Канаді Я. Рудницький відіграв 
чималу ініціативну роль і при створенні Лекторату україністики в 
Мельбурні. Посада науковця-україніста у відділі славістики Монашського 
університету була оплачена майже повністю пожертвами членів української 
спільноти. У березні 1982 р. університетові було подано детальне 
обґрунтування пропозиції заснувати Лекторат, у якому накреслено види його 
діяльності та характер зв'язку з університетом. Університет зобов'язався на 
трирічний пробний період увести програму української мови й літератури у 
відділі славістики, створеному в липні 1982 р. на основі старого відділу 
русистики. Компанію для збирання фондів розгорнула українська громада 
Вікторії, яка й зобов'язалася оплатити викладача. Значний фінансовий 
внесок упродовж початкових років робили українські кредитні кооперативи 
у Вікторії, зокрема „Дністер”. 

Лекторат, заснований 1983 p., пропонував студентам чотирирічну 
дипломну програму з української мови й літератури у рамках славістики та 
готував аспірантів. Досить широко розгорнулася наукова діяльність 
Лекторату. Основними темами досліджень викладачів та аспірантів є 
сучасна українська література, питання з лінгвістики сучасної української 
мови та українська література й культура в Австралії. Лекторат влаштує 
наукові конференції. Після кожної конференції з’являється друкована збірка 
статей. Починаючи з 1984 p., Лекторат проводить дослідні проекти 
(каталогування бібліотеки Єпархії УКЦ в Австралії та Океанії, дослідження 
українського театру в Австралії тощо), фонди для яких отримує на 
конкурентній основі від Австралійської дослідної ради та інших джерел. 

Розвиток навчальної та наукової діяльності Лекторату вимагав його 
адміністративного утвердження в Університеті ім. Монаша. Передумовою 
чого було створення надійної фінансової бази. Перших шість років Лекторат 
діяв на основі трирічних домовлень з університетом. Спочатку українська 
громада Вікторії безпосередньо виплачувала університетові гроші, необхідні 
для утримання української програми. У червні 1986 р. для цих завдань було 
створено при УГВ Допомоговнй Фонд українознавчих студій. Метою 
ДоФУСу стало підписання з університетом постійного договору, який би 
забезпечив необмежене існування української програми в Монаші. 
Університет висловив готовність підписати таку угоду за умови, що для 
фінансування україністики буде зібрано 500000 дол. ДоФУС розгорнув 

                                           
1 Фундація українознавчих студій в Австралії: Заради правди варто жити / М. Гоян (упоряд., 

автор передм. і комент.). – Аделаїда; К.: Рада, 2001. – 264 с. 
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широку інформаційну й збіркову акцію в Австралії і до червня 1988 р. зібрав 
потрібний фонд. Остаточну угоду підписали 1988 р., тоді ж Лекторату було 
присвоєно ім'я поета і вченого Миколи Зерова і відкрито меморіальну 
дошку. 

 У контексті лібералізації культури в Україні перед проголошенням її 
незалежності Лекторат зв’язався з науковими установами Києва. Дотації 
університету, Допомогового Фонду українознавчих студій (ДоФУСу), СУОА 
та ФУСА уможливили виплату стипендій для аспірантів та вчених з 
України1.  

Оскільки не завжди освітня система в Україні давала можливість 
підготувати таких фахівців і спеціалістів, які б відповідали потребам вільної 
ринкової австралійської економіки, багатьом іммігрантам довелося 
перекваліфікуватися або домагатися визнання дипломів, отриманих в 
Україні, через проходження складної процедури тестів. Період „полювання” 
за високоосвіченими кадрами з України вже минув. Фахівці у сфері 
інформаційних технологій, які сьогодні готуються в українських ВНЗ, не 
відповідають вимогам провідних комп’ютерних компаній Австралії. Те саме 
стосується і лікарів. Тому в перелік спеціальностей на імміграцію Австралія 
не включає висококваліфікованих фахівців з України. Перепідготовка цих 
кадрів коштує для Австралії набагато більше, ніж підготовка їх у власних 
університетах. Сьогодні тут потрібні люди із середньою спеціальною 
освітою (медсестри, перукарі, кухарі, будівельники тощо). Австралійські 
органи національної акредитації та визнання дипломів уже встигли збагнути, 
що в результаті високого рівня корупції в системі вищої освіти України до 
їхньої країни іммігрують особи, які не лише недосконало, часом і зовсім не 
володіють знаннями, передбаченими програмами ВНЗ. Український уряд 
продовжує утримувати одну з найдорожчих систем вищої освіти у світі, яка 
не задовольняє внутрішніх потреб країни, і не відповідає імміграційним 
потребам, нівелює цінності університетського диплома, засмічує суспільство 
некваліфікованими кадрами не лише у різних сферах народного 
господарства, й науки, культури, мистецтва2.  

Крім освітніх закладів, розвивалася ще й наукова діяльність українців у 
Австралії. Найпершим українським дослідником у Австралії був відомий 
мандрівник, антрополог, етнограф та лінгвіст з енциклопедичними 
знаннями, дослідник Нової Гвінеї – М. Миклухо-Маклай, котрий у 1870 – 
1880-х pp. провів свої дослідження в Австралії й на прилеглих островах3. 

У 1949 – 1951 рр. з Європи до Австралії емігрувало багато науковців – 
фахівців у галузі українознавства, які одразу ж включилися в громадську й 
культурну працю української спільноти, задовольняючи насамперед її 

                                           
1 Павлишин М. Лекторат україністики ім. М. Зерова в університеті ім. Монаша (Мельбурн) і 

Допомоговий Фонд українознавчих студій // Українці в Австралії: Матеріали до історії 
поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966. – Т. 1. – 
С. 617-621. 

2 Сербін С. Українці в Австралії // http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=343. 
3 Вакуленко П. В джунглях Нової Гвінеї: Життя і пригоди українського дослідника 

Миклухи-Маклая. – Аделаїда: Єдність, 1952. – 78 с. 
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освітні запити. Вони були серед організаторів шкільництва, учителями, 
редакторами, публіцистами. Якщо йдеться про їхню наукову діяльність, то 
вона носила радше науково-популярний характер. Оскільки науковці, як і 
інші іммігранти, на перших порах мали виконувати фізичну працю, 
українознавству ж присвячували здебільшого вільний час. Проте ці люди 
виявили багато енергії і заклали початки українознавства, головним чином 
через утворений відділ Наукового товариства ім. Т.Шевченка в Австралії, 
що виник 1950 р. Згодом виникли осередки праці в Мельбурні (1964 р.), 
Аделаїді (1965 р.) і Канберрі (1971 р.). Діяльність Н'І'Ш полягала в 
організації наукових доповідей і конференцій та у їх виданні. Крайові НТШ 
прийняли 1955 р. окремий статут головної ради, який гарантував їм 
внутрішню автономію й рівночасно утримував єдність НТШ. Головна рада є 
координаційним органом товариства. Робота їх зосереджувалася переважно 
довкола  гуманістичної (до неї входить історично-філологічна підсекція) та 
математично-природничої секцій. Головний наголос був на першу секцію, 
хоч це аж ніяк не зменшує вартості другої. Члени-засновники відіграли 
провідну роль у творенні основ громадського, церковного, культурного й 
наукового життя нового українського поселення1.  

Наукове життя українців у Австралії розвивалося у двох вимірах – у 
самій українській громаді та її установах і в загальноавстралійських 
університетах та дослідних інститутах. Після здобуття Україною 
незалежності україністи з обох університетів, де є українознавчі програми, 
тісно розвинули співпрацю з колегами в Україні. Університети ім. Макворі 
та ім. Монаша мають договори про співпрацю з університетами в Україні. 
Студенти україністики обох університетів навчалися в Києві, студенти з 
України приїжджали до обох австралійських університетів. В Університеті 
ім. Монаша стажувалися співробітники Академії наук України. Праці 
україністів, членів НТШ Австралії, головним чином, у галузі сучасного 
українського літературознавства публікуються в Україні. Велике значення 
мають контакти з Україною і для членів НТШ Австралії. Одним із завдань 
товариства було втримувати зв'язки з українськими науковими колами в 
інших країнах, а, передовсім, з головною радою та іншими крайовими 
осередками2. 

Умови для наукової роботи в Австралії були далеко не такі, як у інших 
країнах українського поселення. Життєві умови не давали можливості 
новоприбулим розгорнути наукову роботу. Майже всі почали працювати 
(деякі ще й тепер працюють) не за фахом, а там де влаштуються. 
Заробітчанська праця триває майже цілий день. На наукову роботу 
залишаються тільки вечори й суботи. Заробітчани-науковці цікавилися, 
передусім, українською мовою, письменством, історією, географією, 
культурою. Університети, як правило, не зацікавлені тим, що не пов'язане з 
історією чи географією Австралії. Масовий виїзд до західних країн фахівців 

                                           
1 Завалинський Є. Наукове товариство ім. Шевченка в Австралії // Українці в Австралії: 

Матеріали до історії поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: 
СУОА, 1966. – Т. 1. – С. 62-69. 

2 Микитович Р. Українці в науці п'ятого континенту // Вісник НТШ. – 1993. – Ч. 5.  
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та науковців – це велика втрата для України і безкоштовне цінне надбання 
для багатих країн Європи, Америки й Австралії. З іншого боку, надбання 
українських учених у цих країнах рано чи пізно повернуться користю для 
Батьківщини.  

Історія українського літературно-видавничого життя в Австралії – це 
важлива частина історії українського поселення і його культурних здобутків. 
Ця діяльність важлива ще й тим, що в Австралії, далеко від України, була 
змога без цензурних обмежень і контролю друкувати книжки й часописи, 
навчати дітей в школах українською мовою. Більше того, австралійська 
влада давала ще й відповідну грошову допомогу для шкіл та на видання 
книжок1. 

Українська література в Австралії – явище, яке охоплює насамперед 
художню літературну творчість українською мовою, також творчість 
іншими мовами осіб українського походження, які проживають у Австралії, 
та творчість неукраїнців, що стосується української тематики. Українську 
літературу в Австралії творили виключно люди, народжені в Україні в 1900 
– 1910 рр. та 1920 – 1930 рр., які емігрували до Австралії з Західної Європи у 
1948 – 1952 рр. Зовсім небагато авторів почали писати ще в Україні, інші – у 
таборах ДП або вже в Австралії. Немає представників генерації, народженої 
в Австралії, які б послідовно вивчали літературну творчість українською 
мовою, а є окремі особи, які пишуть англійською2. Число авторів невелике, 
як правило, у різних наукових та науково-популярних виданнях, статтях, 
опублікованих у збірниках чи періодиці, трапляються ті ж самі прізвища. 

Літературну спадщину української діаспори в Австралії можна поділити 
за такими ознаками: художня проза; поезія; спогади, які часто стають 
джерельним матеріалом для дослідників і дають досить широке уявлення 
про життя українців Австралії, наприклад, праці Д. Нитченка3; нариси та 
репортажі, які іноді мають наукове забарвлення з характером розвідки чи й 
дослідження, часто це бувають враження від подорожі; література для дітей 
та молоді; альманахи, пропам’ятні книги, ювілейні й енциклопедичні 
видання, альбоми тощо; літературознавчі видання; підручники, словники, 
допоміжна література; історичні, наукові, публіцистичні видання та 
бібліографії; видання релігійного змісту4. В 1993 р. вийшло зібрання 
найбільш помітних літературних надбань української діаспори Австралії5. 

Вартою особливої уваги є праця Є. Пеленського, який мовою козацького 
бароко виклав основні відомості про початок українського поселення в 
Австралії, перші організаційні збори в Сіднеї, заснування Українського 

                                           
1 Нитченко Д. З літературно-видавничого життя в Австралії: бібліографічна розвідка // 

Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 656. 
2 Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка / В. Маркусь (голов. ред.) 

та ін. – Нью-Йорк: НТШ; К.: НАН України, 1995. – Т. 4. – С. 112-113.   
3 Нитченко Д. Під сонцем Австралії: З хроніки мого життя. – Мельбурн: Байда, 1994. – Т. 2. 

– 479 с.  
4 Нитченко Д. З літературно-видавничого життя в Австралії: бібліографічна розвідка // 

Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 657. 
5 Рідні голоси з далекого континенту (твори сучасних українських письменників Австралії) / 

А. Михайленко (упор.). – К.: Веселка, 1993.   
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народного дому в Лідкомі, організацію першої кооперації та НТШ у Сіднеї, 
про жіночі організації в Австралії й закінчує постанням Пласту. Враховуючи 
„козацький” стиль, цей документ сам по собі має літературну вартість. В 
оригіналі він зберігається в архіві проф. Я. Рудницького в Канаді1. 

З часу першого масового поселення українців у Австралії українська 
спільнота надбала значні збірки друкованих матеріалів стосовно української 
тематики. Дещо з українських книг емігранти привезли з собою, а згодом 
книжкова продукція надходила з країн, де існували українські видавництва 
та книгарні. Ці збірки можна поділити на приватні та інституційні. Тоді як 
приватні збірки віддзеркалюють специфічні зацікавлення власників і доступ 
до них обмежений, інституційні збірки – бібліотеки, що належать церквам, 
громадам, школам, установам чи університетам, звичайно, створені з 
наміром охопити ширші галузі знання, зокрема, українознавства (історія, 
література, мовознавство, політика тощо). Доступ до них відкритий 
переважно всім. До помітніших бібліотек (тобто таких, що нараховують 
понад 2000 книжок) можна віднести такі: церковні – Єпархіальна бібліотека 
в Мельбурні, бібліотека УКЦ у Сіднеї та бібліотека Святопокровської 
парафії УКЦ у Аделаїді; університетські – Головна бібліотека університету 
ім. Монаша в Мельбурні та бібліотека Центру українознавчих студій при 
університеті ім. Макворі у Сіднеї; приватні – бібліотека Д. Нитченка в 
Ньюпорті та бібліотека священика І. Шевціва в Лідкомбі. Менші збірки 
знаходяться майже при кожній українській громаді, народних домах, 
школах, церквах і в багатьох інтелігентів2. 

З огляду на те, що потрібно було задовольняти культурні запити 
української громади, з’явились українські видавництва. Повноцінних 
українських видавництв з усіма атрибутами – поліграфічною базою, 
редакцією, мережею розповсюдження видань в Австралії не було і немає. 
Автори або зацікавлені установи та організації самі видають свої публікації 
дуже обмеженим накладом і розповсюджують їх власними засобами, 
здебільшого у найближчому середовищі. Книжковий ринок обмежується 
самою Австралією і лише 10-15% накладу видань поширюється поза нею. 
Українських книгарень, за винятком малих кіосків в українських установах, 
майже немає. Першими почали видавати книги в редакціях газет просто 
тому, що мали мінімальні друкарські засоби. Спеціальне видавництво 
„Ластівка” створив у Мельбурні 1953 р. Д. Нитченко. Приватне видавництво 
намагався створити в кінці 1950-х pр. В.Ігнатів у Мельбурні, спромігшись 
випустити кілька книжок. Оскільки ця громада була невеликою й ще 
незміцнілою матеріально, видавничі заходи та ініціативи не розвинулися у 
нормальні видавництва, а скоріше були дрібними, ефемерними й 
аматорськими. На це впливала відсутність достатнього книжкового ринку3.  

                                           
1 Пеленський Є. Епістола буона з Австралії, 1951. – Сідней, 1991. – 13 с. 
2 Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка / В. Маркусь (голов. ред.) 

та ін. – Нью-Йорк: НТШ; К.: НАН України, 1995. – Т. 4. – С. 43. 
3 Радіон С. Коротка бібліографія україніки австраліани. – Спрингвайл: Спадщина, 1997. – 

128 с. 
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Українську пресу в Австралії можна поділити на кілька категорій: 
1) Газети, які видаються один або два рази на тиждень. Серед газет першою 
(з 1949 р.) почала виходити „Вільна думка”, вона й досі виходить у Сіднеї як 
позапартійна і неконфесійна газета, що опирається на підтримку читачів. У 
тому ж році в Аделаїді побачив світ ще один тижневик „Єдність”, що 
виходив лише до 1956 р. й політично орієнтувався на УНР. Його заступила 
нова газета у Мельбурні – „Українець в Австралії” (1957 – 1985 рр.), що 
з'являлася раз на місяць. Від релігійного місячника до двотижневика (з 
1968 р.) і тижневика (з 1973 р.) пройшла шлях українська газета "Церква і 
життя" у Мельбурні, вона виходить і до сьогодні під егідою єпархії УКЦ як 
релігійно-громадський часопис; 2) Періодичні (місячні, квартальні) та 
неперіодичні видання місцевих громад і громад штатів. Деякі організовані 
громади (штатові і місцеві) видавали свої інформативні бюлетні. Найбільшої 
періодичності набув орган УГ ПА в Аделаїді „Наша громада" (з 1975 р. 
виходить як місячник); 3) Релігійні бюлетні парафій та при церковних 
організаціях; 4) Неперіодичні інформативні бюлетні організацій та установ. 
Найдовше існує квартальних СУА "Наше слово" (від 1965 р.) з перехідною 
редакцією (Сідней, Аделаїда, Мельбурн); 5) Політично-партійні бюлетені. 
Політичні партії та організації випускали й випускають у світ свої журнали 
та бюлетені під різними назвами, серед яких найбільш відомі: "Наш фронт", 
"Інформативний листок АБН", "Бюлетень ОУН" та ін.; 6) Ілюстровані 
гумористичні видання, такі, як: літературно-суспільний журнал „Слово” 
(1953 – 1954 рр.), гумористичний журнал „Перець” (1950 – 1952 рр.) тощо; 
7) Англомовні видання про Україну – Australian-Ukrainian Review (1982 – 
1989 р.р.) та Ukrainian Issues (1985 – 1989 рр.), інколи в українській 
періодиці з’являлися статті англійською мовою1.  

Українська преса в Австралії виконувала важливу функцію каталізатора 
громадської думки й мобілізувала спільноту на здійснення різних акцій. 
Зокрема, газети подавали і подають необхідну інформацію як про стан 
громади, так і про ситуацію в Україні та діаспорі. Саме українська преса є 
важливим джерелом вивчення української діаспори в Австралії. За 
незначними винятками, редакторами та авторами української періодики в 
Австралії є нефахові журналісти; вони не створили власної організації. 
Тираж українських пресових видань у Австралії низький, тому що вона 
спирається на обмежену аудиторію. 

Попри економічні та побутові труднощі, що з ними стикалися українські 
іммігранти в Австралії, вони відразу ж розгорнули широку культурну 
діяльність, де на першому місці були пісні й музична творчість. Вже у 
переселенських таборах 1948 – 1950 рр. люди почали гуртуватися в співочі 
гуртки, плекати хоровий спів, як для власної втіхи, так і для репрезентації 
української культури перед іншими національними групами, а часто й перед 
австралійською публікою. Серед новоприїжджих виявилося чимало 
диригентів-аматорів, траплялися й фахові диригенти, які й взялися за 

                                           
1 Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка / В. Маркусь (голов. ред.) 
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організацію чоловічих, жіночих, подекуди й мішаних хорів. Деякі з них 
виконували виключно богослужби, а інші були одночасно світськими й 
церковними хорами. Крім того, при церквах виникли невеликі співочі групи. 
Коли стабілізувалась організована суспільна структура, то найчастіше хори 
та інші музичні ансамблі поставали при громадах. В українських школах 
окремо існували дитячі хори, але вони не мали стабільної форми, а, подібно 
до хорів СУМ та Пласту, служили насамперед виховним цілям. Згодом деякі 
установи покликали до життя музичні ансамблі для репрезентації і суто 
мистецьких цілей. Малі групи співаків виповнювали програму різних свят та 
імпрез. До таких ансамблів належать: дівочий ансамбль „Ластівка” в 
Саншайні, квартет „Соловейки” в Нобл Парку тощо. Були створені музичні 
групи-оркестри при театрах, ансамблях для супроводу театрів та оперет і з 
метою обслуговування різних свят та весіль. Окремої популярності набуло 
кобзарське мистецтво, зокрема, серед молоді.  

Таким чином, протягом усього організованого життя української 
спільноти в Австралії, із її середовища вийшла низка музично здібних людей 
– диригентів, співаків, співаків-солістів, інструменталістів, які своєю працею 
й досягненнями внесли помітний вклад у розвиток музичного життя 
української діаспори та країни поселення. Останнім часом активізуються 
аматори та професійні музичні діячі з молодшої генерації, які прагнуть 
збагатити досвід і спадщину попередників. 

Народне мистецтво українців у Австралії належить до високорозвинених 
і поширених галузей української культури в цій країні. Воно продовжує 
багаті традиції народної творчості в Україні, яка передувала культурній 
діяльності відомих одиниць. Народне мистецтво плекалося в народі 
безіменно, лише останнім часом стали відомими окремі народні митці. 
Первісно його функція мала утилітарний характер, але його естетичний 
вимір завжди був істотним. Вже в переходових таборах відбувалися 
виставки народного мистецтва з використанням привезених з України та 
щойно вироблених в Австралії (вишивка, різьба) речей. Не всі традиційні в 
Україні галузі народного мистецтва набули поширення в діаспорі, зокрема, в 
Австралії. Наприклад, народне будівництво (за винятком церковної 
архітектури), виготовлення меблів та сільськогосподарського приладдя, 
гончарство взагалі не розвинулися у цій країні. Були спроби розпочати 
килимарство, виробництво деяких народних музичних інструментів, зокрема 
бандур. Частково плекалося виробництво народного одягу у різних 
регіональних варіантах. Натомість переважають вишивання, різьба й 
інкрустація, кераміка, писанкарство. Так, при окремих товариствах, зокрема 
жіночих, у школах та при церквах діють групи вишивальниць, у яких 
нерідко молоді й діти вчаться мистецтва вишивки. Є всі підстави 
стверджувати, що українське народне мистецтво в Австралії успішно 
розвиватиметься ще довгі роки. Бо не бракує ентузіастів, які з любов'ю його 
творять, та тих, що його цінують і прикрашають його експонатами церкви й 
свої помешкання. 

Образотворче мистецтво охоплює: а) малярство, графіку та скульптуру 
осіб українського походження, які проживають у Австралії; б) воно 
пов'язане з українськими будинками, побутом і громадським життям у 
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Австралії. Українське громадське, релігійне та культурне життя в Австралії 
викликало попит на окремі жанри образотворчого мистецтва. 
Найпомітнішими українськими художніми об'єктами в цій країні стали 
церкви. Ікони, іконостаси, стінні розписи та мозаїки створювали українські 
митці з-за кордону. Українські малярі виконували театральні декорації для 
українських постановок, оформлення сцен для концертів, декоративні 
елементи в інтер'єрах народних домів; створювали українські листівки, 
здійснювали художнє оформлення грамот, афіш, програмок1. 

Як важлива частина життя спільноти, з самого початку поселення 
українців у Австралії почали діяти драматичні гуртки. Вони постали з 
ініціативи людей, які здобули театральну освіту або досвід ще в Україні, а 
потім (у 1945 – 1949 рр.) працювали в українських театрах, ансамблях у 
західних окупаційних зонах Німеччини та Австрії. 

Українські драматичні гуртки поставали, як правило, при громадах. 
Пізніше аматорська театральна діяльність плекалась при молодіжних 
організаціях та школах. Театри, зокрема в час їх розквіту, об'єднували різні 
українські мистецькі сили. У друкованих джерелах дуже часто публікували 
позитивні відгуки критиків щодо діяльності українських театрів у Австралії. 
Репертуар українських театрів у Австралії мав традиційний характер. В 
ньому переважала драматургія  ХІХ ст. Оскільки український театр постав 
як відповідь на внутрішні потреби спільноти (натомість, танці й спів часто 
представляли українців перед широкою публікою), майже жодна українська 
п'єса не була поставлена англійською мовою. 

Першою театральною одиницею, яка організувалась у Австралії, став 
Український театр малих форм ім. В. Блавацького в Аделаїді. Пізніше в 
Аделаїді почали діяти гуртки при УГ ПА. У мельбурнському театральному 
житті до 1963 р. домінував Театр ім. Леся Курбаса при УГВ, який вважався 
найважливішою українською театральною одиницею в Австралії. У Вікторії 
в 1950-х pp. діяли, крім Українського драматичного гуртка 
ім. В. Блавацького в Саншайні, драматичні групи при філіях УГВ в 
Ньюпорті (1954 р.) і Джілонгу (1954 – 1959 рр.), а також драматичний театр-
студія при Об'єднанні української молоді в Мельбурні. На розвиток 
українських театрів негативно вплинув від’їзд ключових театралів до 
Північної Америки. Згодом – побутові турботи, входження молодої генерації 
в австралійське культурне оточення, брак фінансових та людських ресурсів. 
Проте аматорський театр у Австралії відіграв, зокрема у 1950-х рр., значну 
роль, створивши форум для мистецького самовиявлення українських 
акторів, режисерів, музикантів, сценічних діячів. Для української публіки він 
був символом її належності до українського культурного процесу2. 

З кожним роком культурно-мистецьке життя розросталося. А разом з тим 
почали організовуватися поміж чужинцями українські репрезентативні 
імпрези, щоб показати світові затуманене окупантами ім'я України та її 
непереборне змагання до волі. Почали створюватися культурно-мистецькі 

                                           
1 Книга творчості українських митців поза батьківщиною. – Філадельфія, 1981. – С. 64-117. 
2 Pavlyshyn M. Culture and the Emigre Consciousness: Ukrainian Theatre in Australia 1948-1989 

// Australian Drama Studies. – 1992. – № 20. 
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одиниці (театри і драматичні гуртки, хори, танцювальні групи тощо), 
заявили про себе українські митці та діячі на культурно-духовній ниві як 
письменники, науковці, композитори, художники, графіки, майстри 
народних танців, театрали, співаки. Так, з нагоди ювілею 50-ліття 
австралійського Коммонвелту в 1951 р., Міністерство імміграції представило 
виставку народного мистецтва європейських народів по всій Австралії. 
Виставка була старанно обладнана найкращими експонатами, які знайшлися 
в окремих національних групах. 

Три кінооператори – Я. Кулинич, П. Кардаш та С. Куницький – вирішили 
відзняти фільм про життя українців у Австралії, фіксуючи на камери короткі 
уривки з життя українських громад, будов церков, моменти зборів, ювілеїв, 
хорові мистецькі одиниці та танцювальні ансамблі. Таким чином, створено 
монтаж з 93-х тем, які увійшли до першого кольорового фільму „Українці в 
Австралії”. Цей фільм був спочатку присвячений 10-літтю поселення 
українців у Австралії, однак прем'єру довелося відкласти на деякий час через 
відсутність нового технічного обладнання кінематографії, лабораторій і 
всього, що з цим пов'язано. Вперше фільм „Українці в Австралії” був 
показаний 15-16 березня 1963 р. у Народному домі в Мельбурні. Відгуки на 
нього в пресі були щирі і прихильні1. Культурне життя українців у Австралії 
виявило чималу живучість – музика й танці продовжують цікавити 
українську молодь.  

З небагатьма винятками українська спільнота мала негативні стосунки з 
австралійськими ЗМІ. Хоча з часу, коли Україна стала незалежною, 
становище покращилося, подолання глибоко вкорінених стереотипів забрало 
багато часу. Слід зазначити, що відповідальність за такий стан стосунків 
несуть не лише ЗМІ, а й спільнота, як з австралійського, так і з українського 
боку. Коли українська спільнота виникла в Австралії наприкінці 1940-х 
років, австралійці у своїй масі не були свідомі самого факту існування 
української нації. Радянський Союз вважався синонімом Росії. Незважаючи 
на ідеологічне протистояння, характерне для холодної війни, в 
австралійських засобах масової інформації не було відчутно симпатії до 
України. Річниці штучного Голоду 1933 р. були добрим барометром змін у 
стосунках спільноти зі ЗМІ. В 1953 р. по всій Австралії були організовані 
великі демонстрації для відзначення річниці Голодомору, і хоча преса була 
повідомлена про це, ніякої реакції на перших сторінках газет не було. 
Протесту українців було присвячено лише кілька рядків серед другорядних 
повідомлень. Непорозуміння української спільноти зі ЗМІ тривало і в     
1960-х рр. Відзначення річниці Голоду в 1963 р. зіштовхнулося з такою 
самою байдужістю, як і попереднє.  

У другій половині 1965 р. Москва провела першу широку хвилю арештів 
української інтелігенції, що протестувала проти русифікації. Було 
арештовано членів молодшого покоління, людей віком від 24 до 37 років, 
професіоналів та інтелектуалів, щоб створити атмосферу морального 

                                           
1 Зілинський В. Наші культурно-мистецькі сили // Українці в Австралії: Матеріали до історії 

поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966. – Т. 1. – 
С. 634-665. 
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шантажу. Над одними відбулися закриті судові розправи, що закінчилися 
довготривалими вироками, інших було звільнено й вони втратили роботу або 
право на навчання. Однак набагато більше місця австралійські ЗМІ 
приділяли єврейським та російським дисидентам. Спочатку про арешти й 
таємні суди голосно заговорила європейська преса, австралійська взагалі 
мовчала. СУОА в 1968 р. опублікував брошуру в 60 с. „Human Courage and 
Dignity” („Людська хоробрість та гідність”), у якій зібрано голоси світової 
преси про сучасні події в Україні. Це була перша інформативна акція на цю 
тему в Австралії. Брошуру розіслано до редакцій газет, радіо й телебачення, 
впливовим представникам урядових та наукових кіл і всім членам 
австралійського парламенту. Рух шістдесятників почав щораз більше 
проявлятися, організуватися й ставати голосним не тільки в Україні, й в 
інших республіках СРСР. У західному світі українська громада почала 
проводити в країнах поселення оборонну й допомогову акцію, співзвучну з 
діями дисидентів в Україні1. Наприкінці 1960-х і на початку 1970-х рр. став 
відчуватися вплив покоління, народженого в Австралії. Його члени були 
студентами або щойно закінчили університет і дехто з них виявив вправність 
у письмовому та усному представленні української справи. 

Поворотним пунктом у висвітленні на телебаченні та в газетах 
демонстрацій української спільноти стало відзначення 50-ї річниці 
Голодомору в жовтні 1983 р. Було багато відмінностей між цим та 
попередніми відзначеннями. Українська діаспора розгорнула всесвітню 
кампанію за визнання Голодомору. Інший крок уперед пов'язаний з 1984 р. 
Тоді був висвітлений австралійський документальний фільм „Людське 
обличчя Росії” на цілу Австралію. Він зображував Україну як частину Росії, 
заперечував Голодомор та існування таборів примусової праці, зображував 
життєві стандарти громадян СРСР як перебільшено високі. Розгорнулися 
жваві дебати, що викликали кілька газетних статей, понад двадцять листів до 
редакторів та на телевізійну програму. До фільму було додано попередження 
для глядачів, що зменшило довіру до нього. Чорнобиль був по суті єдиним 
українським питанням, яке часто піднімалося в австралійській пресі. З часом 
зміст і тон статей змінювався. На місце початкового обурення тим, що 
радянська влада приховувала правду про катастрофу, та порівнянь з Голодом 
1932-1933 рр., прийшли описи скорботи українців Австралії за жертвами 
Чорнобиля та прохань про допомогу для Фундації допомоги дітям 
Чорнобиля. Іншим потенційно впливовим „українським питанням” для 
австралійських ЗМІ міг стати спорт2, але йому українська спільнота не 
приділяла достатньої уваги, за винятком галасу, який був піднятий через 
Олімпійські змагання. 

Радіомовлення українською мовою в Австралії бере свій початок від 
1966 р., коли перші українські радіопрограми вийшли в ефір у Мельбурні під 
керівництвом І. та С. Залеських. Програми передавала приватна 

                                           
1 Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 445-

460. 
2 Лаврівський Л. Українці та австралійська мідія // Українці в Австралії / Гол. ред. 

М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 200-205.  
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радіостанція, а платили за них українські підприємці та український 
кооператив „Поступ”. Серед української спільноти не було професійних 
дикторів чи операторів, однак вони вирішили використати нагоду й 
започаткувати українські радіопередачі. Члени комітету спочатку працювали 
без фінансової винагороди1. З приходом до влади 1972 р. лейбористського 
федерального уряду стали творитися нові суспільно-громадські установи, 
субсидійовані державою, у тому числі радіостанції. Упродовж 1970-х pp. 
внаслідок політики багатокультурності постали й такі радіостанції, які 
передавали програми мовами місцевих етнічних громад. У більших 
українських громадах (Сідней і Мельбурн) державна влада повністю 
оплачувала роботу всіх дикторів і журналістів. А ті, у свою чергу, 
зобов'язалися відвідувати курси радіомовлення і журналістики. Перша 
одногодинна україномовна радіопередача по радіостанції ЗЕА була передана 
3 січня 1978 р. Програми українського радіо творилися звичайно під 
патронатом українських громад, груп людей, які їх організовували й 
випускали в ефір. У менших осередках працівники українського радіо 
працювали здебільшого безплатно, а українські спонсори платили 
радіостанціям за користування часом. Програми мали змішаний характер 
(музика, інтерв'ю, коментарі на події в Україні, культурологічний та 
українознавчий огляди, повідомлення про життя місцевих українських 
громад) і транслювалися у більших українських центрах по кілька годин на 
тиждень2. 

Незважаючи на все, порівняно з іншими спільнотами в подібних 
обставинах, українці успішно втримали свою ідентичність, хоча мова 
поступово втрачається. Проте навіть при практичній відсутності припливу 
нової національно свідомої еміграції, національне життя у найбільших 
центрах українського поселення можна зберегти ще на довгий час через уже 
існуючі організації, адже доведено, що у великих скупченнях українців, з 
краще організованим та більш активним громадським і культурним життям 
відсоток змішаних шлюбів був меншим, а протидіяти асиміляційним 
процесам більш плідно можна насамперед завдяки україномовному 
оточенню. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                           
1 Пирогів Д. Радіомовлення. Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: 

СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 687-691. 
2 Енциклопедія Української Діаспори: Австралія – Азія – Африка / В. Маркусь (голов. ред.) 

та ін. – Нью-Йорк: НТШ; К.: НАН України, 1995. – Т. 4. – С. 165-166. 
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Мазука Л.І. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКЕ ЖИТТЯ В КАЗАХСТАНІ:  

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 
 

У статті висвітлюється історія появи українців у Казахстані, форми їх 
самоорганізації та діяльності. З’ясовуються питання ролі української 
діаспори в Казахстані у встановленні та розвитку українсько-
казахстанських зв`язків, формуванні позитивного іміджу України у цій 
країні. 

 
Українці Казахстану – важливий демографічний, інтелектуальний і 

соціально-культурний ресурс для розширення контактів між людьми, 
поглиблення взаємодії двох країн. Українська діаспора в Казахстані є однією 
з найчисленніших, займаючи за чисельністю третє місце серед усіх 
українських спільнот світу.  

Станом на 1 липня 2007 р. на території Казахстану проживало 444,7 тис. 
етнічних українців, що складає 2,9% від загальної кількості населення 
Казахстану1. Вони розселені по всій території Казахстану, та найбільше їх – 
у Акмолинськiй областi (до 60 тис.), у Павлодарськiй – 78 тис., у 
Карагандинськiй – 95 тис., у Кустанайськiй – 110 тисяч2. Українці 
залишаються другою за чисельністю діаспорою Казахстану. 

Слід зазначити, що сьогодні існують вагомі підстави для постановки і 
вивчення питання про переселення українців до Казахстану та взаємодію 
етнічних українців із „східною діаспорою” – збільшуються обсяги й 
змінюється зміст контактів і зв’язків українців; накопичується певний досвід 
розбудови зв’язків, достатній для аналітичних узагальнень та визначення 
тенденцій, й до певної міри перспектив. Проте лише в останній період в 
Україні почали вивчати проблему українців Казахстану та, власне, і 
світового українства як явища історичного, політичного, соціального, 
культурного, загальнонаціонального.  

Якщо оцінювати доробок суспільствознавців України у вивченні 
проблеми переселення українців до Казахстану, то варто констатувати, що 
лише в 90-х роках минулого століття було зроблено перші кроки. Почали 
з’являтися роботи істориків, де науковці роблять спробу обґрунтувати на 
основі документів мотиви переселень українців за кордон, називають 
основні хвилі еміграційних потоків, окреслюють їх кордони3. Вагомий 
внесок у вивченні даної проблеми внесли науковці О.Лавер, А.Попок, 

                                           
1 Межэтнический диалог: Казахстанская модель как пример мирного сосуществования и 

сохранения межнациональной стабильности. – К.: Логос, 2007. – С. 3. 
2 Євтух В., Трощинський В., Попок А., Швачка О. Українська діаспора: соціологічні та 

історичні студії. – К., 2003.  
3 Винниченко І. Нашого цвіту по всьому світу (Українці у Росії, Молдові та Казахстані). – К., 

1992; Винниченко І. Українці в державах колишнього СРСР: Історико-географічний нарис. – 
Житомир, 1992; Наулко В. Атлас розселення  українців. – К., 1992; Заставний Ф. Українська 
діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). – Львів, 1991. 
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В.Євтух, В.Трощинський, О.Швачка, А.Польшаков1. З’являються 
публіцистичні матеріали В.Карпенка, К.Ґудзик, В.Литвина2. Заслуговують на 
увагу статті С.Карпенко, в яких аналізуються переважно освітні проблеми 
українців Казахстану. За участю Асоціації українців Казахстану  
підготовлено та випущено друком книгу-альбом „Українці Казахстану”.  

Історія української діаспори в Казахстані бере свій початок з кінця 
ХVIII ст., коли з 1768 р. там з’явилися учасники гайдамацького руху; 
пізніше, після знищення Запорозької Січі (1775 р.) для захисту нових земель 
на землі сучасного Казахстану були вислані козаки, після відміни кріпацтва 
в Росії (1861 р.) та столипінської аграрної реформи, українське селянство 
пішло шукати нові незаймані землі. З початком освоєння Сибіру 
збільшується кількість українських переселенців на теренах Казахстану. 

На зростання чисельності українців вплинула також урядова колонізація 
цих районів. Суттєво збільшилася кількість українських переселенців після 
відкриття Сибірської залізниці (1894 р.). Перепис 1897 р. зафіксував 112 тис. 
320 українців3. Питома вага українців у Казахстані зросла з 1,9 % у 1897 р. 
до 10,5 % у 1917 р., причому переважна їх більшість концентрувалася в 
Акмолинській (7,5 % – у 1897 р., 29,5 % – у 1917 р. від загальної кількості 
населення) та Тургайській (відповідно – 1,0 % і 21,6 %) областях. З 1897 до 
1926 (період між переписами населення) українські мігранти складали 35,6% 
всіх прибулих до Казахстану4. За даними перепису 1926 р. українці 
становили більшість населення на території протяжністю майже 2000 км від 
Оренбурга (колишньої столиці Казахстану) на заході до Семипалатинська на 
сході. У другій половині 1920-х рр. у рамках реалізації політики коренізації 
влади як однієї з умов активізації участі населення в соціалістичному 
будівництві в районах Казахстану, де чисельно переважало українське 
населення, було відкрито школи з українською мовою навчання, 
здійснювалися заходи щодо переведення на українську мову діловодства. На 
початку 1930 р. у республіці на українську мову викладання переводилося 
400 шкіл, готувалися до випуску підручники, стали виходити українські 
газети. В Октябринському районі, де абсолютно переважали українці, всі 
школи мали бути переведені на українську мову навчання. Однак невдовзі 
політика українізації в Казахстані була згорнута, школи в українських селах 
переведено на російську мову викладання, українські газети закрито5. 

                                           
1 Лавер О. Динаміка чисельності східної української діаспори в ХХ столітті та її роль в 

майбутньому України // http://www.history.org.ua/Zbirnyk/12/14.pdf; Попок А. Українці у 
Казахстані: історія та нинішнє становище // Трибуна. – 2000. – № 7-8. – С. 34; Євтух В., 
Трощинський В., Попок А., Швачка О. Українська діаспора: соціологічні та історичні студії. – К., 
2003; Польшаков А. Нашого цвіту по всьому світу (Українці в Казахстані) // Український дім: 
Освітньо-пізнавальний часопис про Україну та українців діаспори. – 2005. – Ч. 21. – С. 3. 

2 Карпенко В. Українці в Казахстані // http://ukrlife.org/main/karp/5.htm; Ґудзик К. Українська 
паства в Казахстані // День. – 1999. – № 176. – 24 вересня; Литвин В. Україно-казахстанські 
історичні корені // Голос України. – 2005. – 11 листопада. 

3 Ярошевич А. Малороссы по переписи 1897 г. // Киевская старина. – К., 1905. – С. 13. 
4 http://www.ualogos.kiev.ua/toprint.html?id=521. 
5 http://www.uvkr.com.ua/ua/structure/ukr_gromady/Kazakhstan.html. 
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У 1930-х рр. минулого століття в Казахстані створювалися нові 
промислові центри і значні міграційні потоки спрямовувалися саме туди. З 
початком суцільної колективізації в Україні розпочався процес примусового 
виселення з України т.зв. розкуркулених селян. Протягом 1930-1931 рр. у 
північні та східні райони СРСР, зокрема до Казахстану, було виселено 
майже 64 тис. українських родин1. 

Тисячі українців були депортовані до Казахстану в 30-х роках, у період 
масових репресій. На виконання Указу Президента України В.А. Ющенка 
„Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових 
політичних репресій 1937-1938 років” Службою безпеки України 
здійснюється ряд заходів щодо опрацювання документів про репресивну 
політику тоталітарного режиму колишнього СРСР та ознайомлення 
української громадськості з цими відомостями. Одним з найважливіших 
завдань є встановлення долі усіх репресованих співвітчизників, які поховані 
за межами України. На офіційному сайті Служби безпеки України 
розміщено списки 13 054 репресованих радянською владою осіб – вихідців з 
України, які відбували покарання на території Казахстану. Цю інформацію 
надано українській стороні Комітетом національної безпеки Республіки 
Казахстан у рамках плідного співробітництва щодо відновлення історичної 
правди про часи масового політичного терору. Протягом 2005-2007 років з 
Центрального спеціального державного архіву Комітетом національної 
безпеки Республіки Казахстан до Галузевого державного архіву (ГДА) 
Служби безпеки України надійшли відомості стосовно жертв політичних 
репресій – вихідців з України, які відбували покарання у Казахській РСР у 
1920–1950-х роках. Зокрема, казахська сторона надала списки стосовно 5 906 
українців – в’язнів виправно-трудового табору «Степлаг» (поблизу м. 
Караганди). Крім того, регіональні управління КНБ РК надіслали списки на 
7 148 осіб, складені за наявними у них архівними документами з 
відомостями про інші табори2. 

З початком Другої світової війни до Казахстану було евакуйовано багато 
українських заводів та тисячі фахівців, багато з яких залишилися там на 
постійне проживання. Впродовж 1941-1942 років з України було 
евакуйовано в Казахстан 52 дитячі будинки. Частину дітей було передано на 
патронування та всиновлення, інші були працевлаштовані в колгоспах, 
радгоспах, на промислових підприємствах. 

Наприкінці Другої світової війни тюрми й концтабори Караганди, 
Джезказгану поповнювалися в’язнями-українцями, переважно тими, хто 
звинувачувався в належності до ОУН-УПА. Чимало українців залишилося в 
Казахстані в період освоєння цілини у 1954-1960 роках3. 

Як правило, осідали українці на нових землях групами (хуторами) й 
установлювали свої оселі між казахськими аулами, з одного боку, та 
російськими селами – з іншого. Сьогодні в Казахстані є села компактного 

                                           
1 Там само. 
2 http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=72042&cat_id=72041. 
3 Попок А. Українці у Казахстані: історія та нинішнє становище // Трибуна. – 2000. – № 7-8. 

– С. 34. 
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проживання українців, де зберігаються звичаї, традиції, мовний потенціал: 
Олексіївка, Петрівка, Полтавка, Семиполка, Тернівка тощо1. 

Отже, сучасну українську діаспору в Казахстані можна умовно поділити 
на чотири категорії. Перша – це розкуркулені під час колективізації та 
вивезені у ці краї селяни, хто дожив до наших днів, та їхні нащадки. Друга – 
репресовані та засуджені в 1930-ті рр. на різні строки «вороги народу», які 
відбули покарання в різних таборах ГУЛАГу і були направлені в казахські 
степи на поселення. Третя категорія – це також «вороги народу», але 
засуджені вже під час Другої світової війни та по її закінченні, здебільшого 
націоналісти, вояки УПА, які або відбували покарання в КАРЛАГу 
(Карагандинське управління таборів) і були залишені в Казахстані, або 
направлені сюди з інших таборів на поселення. Четверта категорія – молодь 
1950–1960-х рр., яку масово завозили освоювати цілинні землі та будувати 
великі промислові й гірничодобувні гіганти2. 

Українське населення Казахстану досить швидко урбанізувалось. 
Упродовж 1959-1970 рр. питома вага міських жителів серед українців склала 
13,4%, тоді як серед росіян – 10,1%, а серед білорусів – 6%. Однією з причин 
можна назвати етнічну консолідацію українців.  

Якщо проаналізувати динаміку чисельності українського населення в 
Казахстані, то бачимо, що впродовж довгого часу вона була позитивною і  
становила за даними переписів та оцінок: у 1897 р. – 93,4 тис., у 1910-
1917 рр. – 789,5 тис., у 1926 р. – 861 тис., у 1939 р. – 658,3 тис., 1959 р. – 
761,4 тис., 1970р. – 933,4 тис. 

Починаючи з 1990-х років чисельність українського населення постійно 
зменшується. Це яскраво демонструє таблиця 1. 

 
Таблиця 1. Динаміка чисельності українського населення в Казахстані3 

 
Рік Кількість чол. % від загальної кількості населення 

1989 896240 5,4 
1990 893780 5,4 
1992 889759 5,3 
1993 875434 5,2 
1995 820871 4,9 
1996 797716 4,8 
1999 547054 3,7 
20064 444700 2,9 

 
Як бачимо, лише впродовж останнього міжпереписного періоду (1989-

1999 рр.) чисельність українського населення зменшилася майже на 350 тис. 

                                           
1 Польшаков А. Нашого цвіту по всьому світу (Українці в Казахстані) // Український дім: 

Освітньо-пізнавальний часопис про Україну та українців діаспори. – 2005. – Ч. 21. – С. 3. 
2 Карпенко В. Українці в Казахстані. – К., 2000. – С. 27. 
3 Зимовина Е.П. Динамика численности и состава населения Казахстана во второй половине 

XX века // http://demoscope.ru/weekly/2003/0103/analit03.php. 
4 Межэтнический диалог: Казахстанская модель как пример мирного сосуществования и 

сохранения межнациональной стабильности. – К.: Логос, 2007. – С. 3. 
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осіб, або на 37,5 %1. Питома вага українців скоротилася на 1,7%. Скорочення 
чисельності етнічних українців було викликано різними причинами, але 
асиміляційні процеси також мали місце. За інформацією Комітету 
статистики й аналізу Республіки Казахстан, у період після перепису 
населення 1989 р. і до кінця 1997 р. Казахстан залишило понад 120 тисяч 
українців, що складало приблизно 13,5 тис. осіб щорічно. У 2000 р. з 
Казахстану мігрувало 11,9 тис. українців, а у 2001 р. – 13,9 тис.2  

Які ж причини зумовили рееміграцію? 
Із здобуттям незалежності Української держави у багатьох українців 

діаспори з’явилося бажання повернутися на рідну землю. Під час 
соціологічного дослідження, проведеного в жовтні 1997 р. у Казахстані 
(опитано 671 респондента-українця та понад 400 вихідців з України інших 
національностей у містах Астана, Алмати, Кустанай, Караганда, Павлодар), 
було з'ясовано, що більшість опитаних у цих містах українців (64,4%) хотіла 
б переїхати в Україну. Ще 17,1% респондентів висловили свою позицію 
щодо можливого переїзду словами "швидше так, ніж ні". Основними 
чинниками формування еміграційних настроїв української діаспори були, за 
даними дослідження: прагнення повернутися на рідну землю – 42%; особисті 
мотиви – 26%; етнічний дискомфорт – 17%; соціально-економічні умови – 
15%; невпевненість у майбутньому – 14%; політична нестабільність – 2,5%3. 

Якщо говорити про природний приріст українського населення 
Казахстану, то слід зазначити, що серед українського населення найвищі 
показники смертності і найнижчі – народжуваності. Загальний коефіцієнт 
народжуваності, смертності та природного приросту українців у 2004 р. 
становив відповідно: 10,6; 24,8; 14,2 (на 1000 населення). Для порівняння: 
такі ж показники по всьому населенню Казахстану становили 18,2; 10,1; 8,14. 

Якщо розглянути вікову структуру етнічного складу населення 
Казахстану, то на сьогодні серед українців 24,7% складають особи, які 
мають вік 60 років і старші (всього у Казахстані налічується 10,8% таких 
людей), діти до 9 років складають 8,3%, а в загалом по країні 17,8%, від 10 
до 19 років – 12% (по країні 20%), від 20 до 29 років – 12,1 (16% по країні), 
від 30 до 39 років – 14,6% (по країні 15,4%), від 40 до 49 років – 14,8% (по 
країні 12,7%),  50-60 років – 13,5% (по країні 7,3%)5. 

                                           
1 http://question.nm.ru/kazpopulation.htm. 
2 Эмиграция из Республики Казахстан за 1991-2002 гг. // 

ttp://www.iom.kz/dinamic.php?lang=rus&id=2; Бекхожаева А. Региональные тенденции 
демографического развития Республики Казахстан за 1990-2002 годы // 
http://demoscope.ru/weekly/2004/0183/analit03.php. 

3 http://www.uvkr.com.ua/ua/structure/ukr_gromady/Kazakhstan.html. 
4 Демографический ежегодник Казахстана. – Алматы, 1996. – С. 56-58, 85, 86; 

Демографический ежегодник Казахстана. 2005. Статистический сборник. – Алматы, 2005. – 
С. 31. 

5 Национальный состав населения Республики Казахстан. – Алматы, 2000. – Т. 4. – Ч. 1: 
Население Республики Казахстан по национальностям, полу и возрасту / Итоги переписи 
населения 1999 года в РК. – С. 13-16. 
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Останнім часом виникло багато проблем, пов’язаних з національно-
духовним, культурним станом співвітчизників за кордоном. Одна з них – 
загроза відчудження від рідної мови, звичаїв, національної самобутності. 
Відомий вчений О.Потебня стверджував, що будь-який народ, який прожив 
на території іншого більше десяти років, асимілюється й іноді важко твердо 
запевняти, корені якого йому більш притаманні. Впродовж тривалого 
періоду, за браком практично будь-яких умов для національно-культурного 
розвитку українська спільнота Казахстану поступово втрачала свою 
етнічність. Найбільш виразно це виявлялося в ставленні до мови: своєю 
рідною мовою назвали українську в 1926 р. 78,7% українців Казахстану, у 
1959 р. – 60,4%, у 1970 р. – 51,5%, у 1979 р. – 41,3%, у 1989 р. – 36,6%. При 
цьому спостерігається характерна й для інших діаспорних спільнот 
закономірність: чим менша чисельність громади, тим краще зберігається в 
ній знання рідної мови. Так, найменша частка українців з рідною 
українською мовою (32,7%) характерна для області, де проживає найбільше 
українців – Кустанайської, а найбільша (57,8 та 51,8%) – для Гур'ївської і 
Кзил-Ординської областей, у яких проживає найменша в Казахстані 
кількість українського населення1. 

У Казахстані, за даними перепису населення 1999 р., українську мову 
визнали своєю рідною 36,6% представників української діаспори. 
Незважаючи на тривале перебування українців в іншоетнічному середовищі 
(а 27% їх народилися вже в Казахстані), вони загалом зберегли етнічну 
самобутність. Так, українською мовою володіє переважна більшість 
опитаних: 36% – вільно, 24% – досить вільно, 16% – із певними труднощами, 
15% – можуть порозумітися і лише 8% не володіють зовсім. У трудових 
колективах спілкування відбувається російською мовою, хоча й українською 
на роботі розмовляють 5% респондентів. У побуті 26% опитаних, найближче 
оточення яких становлять також українці, спілкуються між собою тільки 
українською мовою; 46% – російською, 25% – російською та українською. З 
числа українців, які зазначили, що бажали б повернутися в Україну, 
більшість (77%) прагнула, щоб їхні діти знали українську мову, а 61% 
обстежених відзначили, що хотіли б мати можливість дати своїм дітям 
середню освіту в школах із українською мовою навчання2. Освіті 
відводиться одна з головних ролей у забезпеченні збереження національної 
ідентичності українців Казахстану. 

Відповідно до Державної програми функціонування і розвитку мов у 
Республіці Казахстан на 2001/2010 рр. реалізується право національних груп 
у вивченні рідних мов. Із 3 млн учнів республіки в 2003/2004 навчальному 
році українською мовою навчалося 165 учнів, у 2005-2006 навчальному році 
– 1783.  

                                           
1 http://www.uvkr.com.ua/ua/structure/ukr_gromady/Kazakhstan.html. 
2 Карпенко С. Сучасний стан шкільництва у східній діаспорі: проблеми та перспективи (на 

прикладі українських освітніх закладів Казахстану) // http://www.ualogos.kiev.ua/ 
fulltext.html?id=805. 

3 Межэтнический диалог: Казахстанская модель как пример мирного сосуществования и 
сохранения межнациональной стабильности. – К.: Логос, 2007. – С. 6. 
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Такі низькі показники можна пояснити тим, що самі батьки українці 
ігнорують українознавчі студії, бо не певні в тому, що їхні діти зможуть 
отримати освіту у ВНЗ України. Для комфортного життя української 
діаспори в Казахстані важливим є інтеграція в казахстанське суспільство, 
завдяки участі в місцевому громадсько-політичному житті. А це вимагає 
знання мови, культури, звичаїв титульної нації. У місцях компактного 
проживання українців питома вага носіїв казахської мови відносно невелика. 
Крім цього, у Казахстані статус офіційної має російська мова (у Казахстані 
вільно володіють казахською мовою тільки 0,6% українців1, для порівняння: 
російську мову назвали рідною під час останнього перепису 63,3% 
українців). 

Серед казахстанських українців нараховується близько 40 тис. греко-
католиків. У 90-х роках минулого століття розпочалося встановлення 
контактів Української греко-католицької церкви з українцями Казахстану. В 
1994 р. у Казахстані було зареєстровано першу греко-католицьку громаду. 

У Казахстані діють більше 20-ти українських культурних центрів. При 
них функціонують недільні школи, фольклорні ансамблі, хорові колективи, 
бібліотеки. В Астані з 1994 р. працює Український навчальний комплекс 
(дитячий садок, недільна школа, гімназія). З 1994 р. за фінансової підтримки 
Казахстанського уряду видається газета “Українські новини”.  

У рамках святкування 190-ї річниці з дня народження Т. Шевченка в 
Астані відкрили інформаційно-культурний центр України імені великого 
поета. Між музеєм м. Форт-Шевченко і Канівським державним музеєм імені 
Т. Шевченка підписано угоду про співробітництво. При Посольстві України 
в Астані діють громадська рада та Асоціація українців Казахстану.  

У 1995 р. Указом Президента Казахстану створений консультативно-
дорадчий орган при Президентові РК – Асамблея народів Казахстану, 
завданнями якої є: всесторонній розвиток національних культур, мов і 
традицій народів Казахстану; розширення інтеграційних зв’язків з 
міжнародними організаціями; формування казахстанської ідентичності 
шляхом консолідації етносів Казахстану; формування й розповсюдження 
ідей духовної єдності, укріплення і збереження дружби народів та 
міжнаціональної злагоди. Головна мета Асамблеї – зміцнення суспільної 
стабільності як основи справедливого вирішення національного питання. 
Склад АНК формує Голова Асамблеї з числа представників державних 
органів, національно-культурних об’єднань, а також інших осіб з 
урахуванням їхнього авторитету в суспільстві. На сьогодні в Асамблеї 
представлено 19 етнічних українців. В кожній області Казахстану існують 
малі Асамблеї народів Казахстану, що є консультативно-дорадчими 
органами при акимах (мерах). 

У травні 2007 р. був прийнятий Закон „Про внесення змін і доповнень в 
Конституцію РК”, згідно з яким Асамблея отримала новий статус: з 
консультативно-дорадчого інституту перетворилася в конституційний орган, 
який забезпечує представництво різних етнічних груп країни в суспільно-

                                           
1 http://www.uvkr.com.ua/ua/visnyk/visnyk2004/february2004/shidukr.html. 
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політичному житті. Надавши можливість Асамблеї народів Казахстану 
обирати 9 депутатів Мажилісу Парламенту, держава забезпечує присутність 
у вищому законодавчому органі різних національностей. Депутатом 
Мажилісу Парламенту РК із складу АНК став українець Валерій 
Винниченко.  

При безпосередній підтримці державних чинників Казахстану та 
України, в 1999 р. було засновано Громадське республіканське об’єднання 
Асоціація “Українці Казахстану”, головною метою якої є об’єднання зусиль і 
координація роботи із забезпечення зв’язків з державними і громадськими 
інститутами Казахстану й України, місцевих українських національно-
культурних центрів, їхніх керівників та активу в справі відродження і 
всебічного розвитку української мови, культури, національних традицій і 
звичаїв, духовних цінностей українців Казахстану, їхньої самосвідомості, 
самозахисту соціально-економічних, культурних прав і свобод, підвищення 
ділової активності у всіх сферах економіки, розширення міжнародних 
зв’язків, зміцнення миру і дружби між націями і народностями. Асоціація є 
колективним членом УВКР – Української Всесвітньої Координаційної Ради 
(м. Київ), СКУ – Світового Конгресу українців (м. Торонто). До Асоціації у 
2005 р. входило 12 українських громад. Найактивніші громади українців 
діють в Астані, Караганді, Павлограді й Семипалатинську. Ці громади 
працюють на відродження української національної культури, рідної мови, 
народних традицій та звичаїв. При громадах працюють 25 творчих 
самодіяльних колективів дорослих та молоді, 8 недільних шкіл та 
факультативів і українське відділення в Павлодарській  школі національного 
відродження. Українські громади проводять масові культурологічні заходи, 
присвячені народним та державним святам України й Казахстану, вносять 
вагомий внесок у зміцнення зв’язків між народами двох братніх суверенних 
держав. У Казахстані видається український республіканський часопис 
„Українські новини”, який фінансується з державного бюджету РК, 
транслюється  радіопередача „Українська родина”. Слід зазначити, що 
Казахстан надає державну і фінансову підтримку всім національним ЗМІ.  

Українці Казахстану мають можливість навчати дітей у бюджетних 
групах елітних ВНЗів України, оздоровлювати дітей у всесвітньо відомому 
„Артеці”.  

Указом Президента України № 875/2006 затверджена Національна 
концепція співробітництва з українцями, які проживають за кордоном. 
Згідно з Указом Президента №142/ 2006 „Про культурно-інформаційний 
центр у складі закордонної дипломатичної установи України” і відповідного 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. № 213-р у 
Республіці Казахстан буде відкритий Український культурно-інформаційний 
центр. Цей Центр має ефективно сприяти забезпеченню культурно-мовних, 
інформаційних та інших потреб українців Казахстану.  

Українсько-казахстанські гуманітарні зв`язки загалом розвиваються 
позитивно. Водночас є питання, вирішення яких сприяло б розвитку 
української діаспори в Казахстані, підвищення її ролі в забезпеченні 
міжлюдських контактів та формуванні позитивного іміджу України. Серед 
пріоритетних завдань варто виділити наступні: 
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1. Розробити окрему державну програму про надання практичної 
підтримки українцям Казахстану, які вирішили повернутися в Україну на 
постійне місце проживання. 

2. Надати фінансову допомогу для збереження інформаційно-
культурного центру ім. Т.Шевченка в Астані, який знаходиться під загрозою 
закриття за відсутністю коштів на утриманя.  

3. Надати підтримку єдиному на Азійському просторі україномовному 
тижневику “Українські новини”, який фінансується казахстанською 
стороною. 

4. Забезпечити можливість прийняття в Казахстані радіо- і телепрограм 
України. 

5. Направляти вчителів з України для роботи в українських недільних 
школах Казахстану. 

6. Залучати кращі творчі колективи України до гастролей у регіони 
Казахстану, де компактно проживають українці. 

Під час зустрічі з представниками української громади в Казахстані у 
березні ц.р. Президент України В.А.Ющенко запевнив, що потреби і 
проблеми життя українських громад за кордоном завжди перебувають у полі 
уваги Глави держави, а державна підтримка у задоволенні національних, 
культурних і духовних потреб діаспори належить до пріоритетів української 
влади. Окрім того, ця тема постійно присутня в політичному діалозі з 
державним керівництвом Республіки Казахстан.  

«Для нас дуже важливо, щоб потреби, які має українська громада в 
Казахстані, були внесені в порядок денний казахстанської і української 
влади», – сказав Віктор Ющенко1. Глава Української держави зазначив, що 
проведення Року України в Казахстані створює нові можливості для 
двосторонньої співпраці, в тому числі в культурній сфері. Президент 
України пообіцяв підтримку ідей та ініціатив, які сприятимуть зміцненню 
української культурної та економічної присутності в Казахстані і розвитку 
партнерства обох держав. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 http://www.president.gov.ua/news/9217.html. 
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УКРАЇНОЗНАВЧІ  ОСВІТНІ СТУДІЇ ПОЛЬЩІ: 
ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 
У статті прослідковано становлення, еволюцію і сучасний стан 

українознавчих освітніх студій в університетах Республіки Польща. 
 
Проблема української етнічності, як і етнічності дуже багатьох народів 

світу, не обмежується історичними і географічними рамками батьківської 
землі. Значна кількість українців внаслідок складних і неоднозначних 
процесів розвитку українського етносу в різний час, та, на жаль, і сьогодні, 
покидала рідні землі й емігрувала за кордон. Такий складний феномен, як 
еміграційні процеси з українських земель, має різні аспекти. Історія 
розселення українців на польських землях ведеться від часів Київської Русі. 
Оскільки українці й поляки протягом віків жили поряд і часто входили до 
спільних державних утворень, сьогодні важко провести кордон між 
територіями, де одвічно мешкали два етноси. Разом з тим історичні події 
розміну польських територій після Другої світової війни зумовили 
напруженість офіційних польсько-українських відносин і суттєво утруднили 
життя української діаспори (операція "Вісла"). Освітніми і культурними 
надбаннями української спільноти в Польщі є численні школи і ліцеї з 
українською мовою навчання, кафедри української філології у 
Варшавському та Ягеллонському університетах. Завдяки цим закладам, а 
також зусиллям окремих громадян підтримуються зв’язки з Україною. 
Останнім часом політична воля Варшави до поліпшення українсько-
польських стосунків сформульована у вигляді великої культурно-
просвітницької програми "Рік Польщі в Україні". Все це породжує 
сподівання, що два сусідніх народи подолають минулі незгоди й заради 
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майбутнього відкриють свої серця любові та взаємоповазі1. Дане 
дослідження має прослідкувати розвиток українознавчих студій у 
Республіці Польща, проаналізувати історію розвитку та сучасний стан. 

Як зазначає у своїх дослідженнях П. Магочий, самозбережувальна 
функція освіти для бездержавних національностей, до яких дуже тривалий 
час належали українці, реалізується на двох рівнях: по-перше, передача мови 
якнайбільшій кількості членів групи, щоб забезпечити збереження 
історичної пам'яті; по-друге, виховання нових кадрів провідників, тобто 
інтелігенції, яка б виконувала завдання передачі національної культури 
майбутнім поколінням. Завдання першого рівня виконуються в початкових і 
середніх школах, де впроваджується навчання рідною мовою. Завдання 
другого рівня виконуються в педагогічних інститутах і університетах. Роль 
вищих навчальних інституцій – надати різнобічну підтримку спільноті, 
сприяти збереженню рідної мови і культури, традицій та звичаїв, готувати 
викладацькі кадри тощо.  

У Польщі важливими центрами української науки стали університети 
Кракова й Варшави. У Кракові українську історію, мову та літературу 
викладали такі видатні вчені як професор кафедри історії Сходу Степан 
Томашівський (1928–1930), професор східнослов'янської філології Іван 
Зілинський (1931–1939) і професор східнослов'янської літератури Богдан 
Лепкий (1930–1939). У Варшавському університеті українська історія і мова 
були головними об'єктами досліджень Мирона Кордуби і Романа Смаль-
Стоцького. 

Згуртування української меншини у Польщі розпочалося 1956 р., коли 
діаспора Польщі створила Українське суспільно-культурне товариство 
(УСКТ), проте аж до 1989 р. українські організації існували в зародковому 
стані і діяли у підконтрольних владі формах. У 1990 р. УСКТ перетворилося 
в Об’єднання українців у Польщі, яке розгорнуло активну культурно-
освітню роботу. Філії ОУП відкрилися у 200 населених пунктах РП, а при 
українських громадах почали діяти осередки культури, проводитися 
фестивалі, виставки. Найбільше осередків ОУП розгорнуло роботу в містах 
Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Лодзі, Любліні, Хелмі та ін. Нерідко наявність 
саме чисельної української громади у даній місцевості визначає спрямування 
міжрегіональних зв’язків Польщі з Україною. Так, із Кошалінським 
воєводством Польщі, де проживає 70-тисячна українська громада, підписали 

                                           
1 Див.: Алексієвець Л.М. Новітня історія Польщі (1918-1939): Навч. посіб. для вищ. навч. 

закл. – К.: Український держ. славістичний центр НАН України, 2002. – 320 с.; Бабак О.І. 
Українсько-польські відносини (від 1980 – до 2005 р.). – Кіровоград: Кіровоградський держ. 
пед. ун. ім. Володимира Винниченка, 2005. – 142 с.; Заставний Ф.Д. Українська діаспора 
(розселення українців у зарубіжних країнах). – Львів: Світ, 1991. – 120 с.; Магочий П.Р. 
Національні культури і університетські катедри. – Варшава: Варшавський університет, 1989. – 
124 с.; Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-
політичне явище. – К., 1994. – 260 с.; Заячук Ю.Д. Вищі українознавчі студії Польщі: освітні та 
наукові здобутки // Матеріали п’ятого конгресу міжнародної асоціації україністів: соціально-
гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – 245 с.; Кононенко П. Українознавство – наука 
любові, етики, життєтворчості: Зб. наук. праць. – Львів: Сполом, 2006. – 458 с.; Ключковська І., 
Галько О. Українська освіта зарубіжжя як фактор збереження етнонаціональної ідентичності // 
Українознавство. – 2006. – Число 4. – 359 с. 
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угоди про співробітництво Полтавська та Кіровоградська області. Йдеться 
насамперед про співпрацю в галузі культури. Крім Об’єднання українців у 
Польщі, утворилися й інші громадські організації – Об’єднання лемків, 
Українське християнське братство ім. Св. Володимира, Об’єднання 
українців Підляшшя, Спілка незалежної української молоді, Спілка українок, 
молодіжна організація ”Пласт”, Фонд української культури, товариство 
лікарів, учителів, юристів. Значні зміни сталися й у видавничій справі: поряд 
з газетою ”Наше слово” (орган ОУП) з’явились україномовні або частково 
україномовні – квартальник ”Зустрічі”, місячник ”Перемишльські дзвони”, 
українська вкладка видання православної церкви ”Пшегльонд православни”, 
двотижнева газета ”Гомін”. Польська держава надавала національним 
меншинам певну допомогу з бюджету, зокрема, на видання газет. Загалом 
фінансову підтримку від міністерства культури РП одержували 22 газети 
національних меншин у Польщі. На середину 1990-х років у Польщі діяли 
українські навчальні заклади – початкові в Білому Борі, Бартошиці, 
Перемишлі й Банях Мазурських, а також загальноосвітні ліцеї у Легниці, 
Гурові Ілавецькому та Білому Борі, які сприяли розвиткові української 
духовності в Польщі. Значну підтримку у розвитку українського 
шкільництва надавало Ольштинське воєводство, де українська меншина 
становила 40% від усього населення краю.  

На початок XXI ст. у РП нараховувалося 107 українських шкіл, де 
навчалося 2600 учнів. Ці цифри свідчать про незначну наповнюваність шкіл 
і чітку тенденцію до зменшення кількості україномовного населення 
Польщі, офіційна статистика якої ділить його на українців і лемків. 
Підготовку вчителів-україністів у РП ведуть університети у Варшаві, 
Кракові, Любліні, Щеціні. Зокрема, Ягеллонський університет у Кракові 
знаменитий тим, що завжди в своїй історії намагався пітримувати близькі 
зв’язки з наукою і культурою слов’янських народів. Ще перед Другою 
світовою війною в університеті було створено слов’янський відділ, який 
об’єднав низку кафедр. У період хрущовської ”відлиги” тіснішими стали 
зв’язки Ягеллонського університету з Київським. Вже тоді постало питання 
про відкриття в Кракові установи, яка б вивчала і пропагувала українську 
науку і культуру в Польщі. Шляхом прямого листування, а згодом і 
регулярних зустрічей, ректори двох університетів, починаючи з 1959 р., 
налагодили обмін науковими виданнями, викладачами і студентами. Тоді ж 
за рішенням союзних органів були встановлені зв’язки між Львівським та 
Люблінським університетами, Київським та Вроцлавським політехнічними 
інститутами. 1972 р. в Ягеллонському університеті почали вивчати 
українську мову факультативно як іноземну. На відділення україністики 
Інституту східнослов’янської філології Ягеллонського університету від 
1990-х років спостерігаються високі конкурси, причому більшість 
абітурієнтів є поляками. 

Особливо великих зусиль для становлення й зміцнення цього відділення 
в університеті доклали професори В.Мокрий та В.Вітковський. 1987 р. 
Фундація Іоанна Павла II присудила свою спеціальну нагороду В.Мокрому 
”За суспільно-моральну діяльність, важливу для польсько-українського 
порозуміння й зближення та майбутнього Центральної Європи, а також за 
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важливі наукові досягнення, що вказують на християнське коріння 
української культури”. Крім українознавчих студій у місцевому університеті, 
з життям України знайомлять у Кракові розташовані тут Центр української 
культури і науки та Фундація святого Володимира. Остання веде діяльність 
заради зближення польського й українського народів – популяризує 
українську науку та культуру, систематизує архівні документи про 
українську історію, культуру, церкву в Польщі, організовує культурно-
мистецькі і молодіжні заходи, видання книг і періодики, охорону та 
реставрацію пам’яток культури. Центр та Фундація видають наукові 
збірники ”Краківські українознавчі зошити”, альманах ”Між сусідами”, 
журнал ”Краківські обрії”. Зазначеної кількості українських навчальних 
закладів у РП, на думку представників місцевих українських організацій, 
недостатньо, хоча загалом ставлення Польської держави до розвитку 
української освіти й культури у 1990-ті роки набагато покращилось. 

За останні роки відбувається розвиток україністики. Раніше в Польщі 
Департамент україністики існував тільки у Варшавському університеті. І 
зараз найширшу українознавчу програму в Польщі пропонує Департамент 
української філології Варшавського університету. В цьому університеті 
україністика має вже 50-річну історію. Заснована 1956 р., вона має давні 
традиції і вагомі досягнення в галузі підготовки фахівців. Першим 
завідувачем кафедри української філології був відомий лінгвіст 
проф. П. Зволінський. З 1990 р. кафедру очолює проф. Степан Козак, історик 
літератури, спеціаліст з порівняльної лінгвістики, що вивчає питання 
польсько-українських взаємин. У Департаменті діють міждисциплінарні 
студії з української літератури, історії, філософії, мови і культури, а також 
польсько-українські історичні, політичні і соціальні студії. Студенти мають 
змогу спеціалізуватися в літературі, лінгвістиці, перекладознавстві і 
фольклорі. Ступенева програма включає можливість отримання 
спеціальності "українська філологія", а також комбінованої спеціальності: 
українська філологія – польська філологія. Обидві програми передбачають 5 
років навчання і ведуть до здобуття ступеня магістра гуманітарних наук в 
українській філології або магістра гуманітарних наук в українській і 
польській філології. В рамках програми студенти засвоюють українознавчі 
дисципліни за допомогою курсу лекцій, практичних занять, семінарів. Існує 
практика навчання найкращих студентів протягом одного семестру у 
Київському, Львівському, Прикарпатському університетах. Це можливо 
завдяки угодам про співпрацю, підписаним між Варшавським і українськими 
університетами. Ці угоди також сприяють науковій співпраці – роботі 
спільного дослідного проекту, результати якого презентуються на щорічних 
конференціях "Польсько-українські зустрічі" і публікуються у 
Варшавському журналі українських студій. За час своєї діяльності 
Департамент випустив понад 400 фахівців з українознавства зі ступенем 
магістра. Вони мають найрізноманітнішу подальшу кар'єру: від наукових 
працівників і викладачів в університетах і середніх школах до перекладачів, 
коментаторів на радіо і телебаченні, журналістів, працівників туристичних 
агенцій. Робота Департаменту також орієнтована на підтримку польсько-
українських зв'язків у сферах науки, культури, медіа, економіки. 
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За останній період створено ще декілька осередків української мови й 
літератури у вищих навчальних закладах Польщі: Інститут 
східнослов’янської філології Ягеллонського університету (м. Краків), 
Інститут слов’янської філології університету ім. Марії Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін), Інститут українознавства в Перемишлі, кафедра україністики 
Університету ім. А. Міцкевича (м. Познань), Інститут слов’янської філології 
Вроцлавського університету, кафедра слов’янських мов Люблінського 
католицького університету, Інститут східнослов’янської філології Вищої 
педагогічної школи (м. Ольштин), Інститут східнослов’янської філології 
Вищої педагогічної школи (м. Зелена Гура). 

Загалом історія створення шкіл і українознавчих інституцій у системі 
вищої освіти в діаспорі засвідчує, що українські поселенці в багатьох 
країнах, попри труднощі в різних аспектах життя, важливість саме питання 
розвитку українознавчої освіти усвідомлювали від самого початку еміграції. 
З утвердженням незалежності України функції і завдання українознавчих 
студій за кордоном не вичерпалися. Вони перейшли в іншу площину, 
піднялися на інший рівень, змінилися. Очевидно, що навчальні українознавчі 
студії спрямовують свою діяльність на консолідацію української спільноти в 
країні поселення, збереження національної ідентичності, підготовку 
висококваліфікованих кадрів для шкіл та роботи в громаді, формування 
українознавчих навчальних програм. Крім того, українознавчі студії за 
кордоном (в даному випадку особливо науково-дослідні, які з’явилися 
пізніше за навчальні і доповнили їх до єдиного цілого) покликані зберігати, 
примножувати і поширювати знання про Україну й українців у світі і, 
відповідно, виступати чинником утвердження позитивного образу 
Української держави в світі, утвердження її іміджу як великої європейської 
держави, освіта і культура якої має розглядатися (вивчатися і 
досліджуватися) як інтегральна частина загальноєвропейської. 

З іншого боку, в нових умовах надзвичайної важливості набуває 
співпраця України, українських державних і недержавних установ та 
освітніх інституцій, що працюють у діаспорі. Сьогодні для України важливо 
усвідомити, що діаспора – це не лише форма існування громад, а й 
інструмент впливу нашої держави на всі сфери життєдіяльності країн 
проживання українців. Свідченням цього є затверджений урядом документ – 
постанова Кабінету Міністрів від 26.07. 2006 р. № 1034  “Про затвердження 
Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 
2010 року”, в якому передбачена підтримка світового українства в історико-
культурній галузі, у видавництві, інформаційному забезпеченні та ін. Значна 
увага акцентується якраз на науково-освітніх питаннях, які щораз частіше 
перебувають у центрі уваги громадськості та науковців, стають предметом 
наукових досліджень. 

Перед Україною стоїть важливе завдання: допомогти розвинути в 
українському зарубіжжі таку систему освіти, яка буде відповідати вимогам і 
можливостям ХХІ ст., тобто осучаснити й модернізувати всі її ланки. Це 
складна проблема, яка потребує системного та концептуального підходів, а 
також вимагає відповідей на такі питання: з якою метою, якими засобами 
вирішується це завдання, яким має бути очікуваний результат? 
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У цьому контексті важливо базуватися на постулаті двовекторності 
стосунків України й діаспори: якщо раніше ми сприймали українську 
діаспору насамперед як джерело знань, інвестицій та збережених культурних 
і духовних надбань, то сьогодні мова має йти про взаємний обмін ресурсами, 
знаннями та досвідом. Лише тісна взаємодія та кроки назустріч забезпечать 
поступ в усіх галузях, зокрема в освіті. Україна має виходити з усвідомлення 
того, що підтримка освіти в українському зарубіжжі, – це інвестиції в 
майбутнє, результатом яких буде потужне лобі наших культурних, 
економічних, політичних інтересів. Цієї мети можна досягти засобом 
розвитку інституту української школи. Очікуваний результат – сформування 
людини, яка буде здатна на індивідуальному рівні органічно взаємодіяти з 
громадянами своєї історичної батьківщини і в сфері виробництва, і в сфері 
політичних відносин, і в сфері духовній, перетворити її набуті знання на 
активне знаряддя у професійній  діяльності. Ефективним способом 
розв’язання освітніх проблем для українських громад у Польщі, на наш 
погляд, є укладання двосторонніх угод між державами, в які  слід закладати 
питання, пов’язані з підтримкою освіти українців у державі, з якою 
укладається угода. Сьогодні багато країн вже розробило механізми 
різностороннього співробітництва з власними діаспорами, стимулюючи в 
такий спосіб процеси інтеграції – культурної, політичної, наукової та 
бізнесової тощо. Результатом, наслідком таких інтеграційних взаємодій є 
виникнення цілісності, що має нові якість та сутність. У процесі взаємодії 
відбувається формування інтересів, цілей, які усвідомлюються як спільні для 
цієї цілісності. Саме на базі освітніх державних структур пропонуємо 
створити координаційний центр з освітніх питань українського зарубіжжя. 
Щоб усе запрацювало на належному дієвому рівні, передусім, необхідно 
розробити концепцію розвитку освіти в закордонні, в якій була б чітко 
окреслена мета, пріоритетні напрями розвитку, зміст освіти, процес 
українознавчого навчання та виховання, економічні засади розвитку. Тому 
наступним кроком має бути розробка навчальних програм як конкретної 
реалізації цієї концепції. Слід зазначити, що навчальні програми мають бути 
створені з урахуванням типів шкіл, які функціонують за кордоном та 
адаптовані до реалій українського закордоння. Нарешті, слід на 
законодавчому рівні вирішити проблему фінансового забезпечення, яке б не 
залежало від зміни персоналій у владі. Не менш важливою проблемою є 
створення підручників, а враховуючи потреби сьогодення, було б доцільним 
доповнення підручника електронними ресурсами у формі веб-сайту або 
компакт-диску, за допомогою якого можна поглибити, удосконалити та 
перевірити знання. Також Україна має запропонувати ефективну систему 
професійного удосконалення, використовуючи всі можливі форми та засоби 
українським вчителям діаспори. 

Можна зробити висновок, що українознавчі студії є рівноправними 
серед багатьох інших навчальних дисциплін і програм в університетах і 
мають непогану перспективу, яку покликана примножити цілеспрямована й 
копітка праця України, як держави. 
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ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕНТ  
ВІЗІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ:  

спроба  концептуального осмислення  
книги В.С. Крисаченка «Образ України  

у світовій культурі: природні та духовні виміри  
(Луцьк: Омега-Альфа, 2007. – 430 с.) 

 
У статті розкрито проблемні аспекти концепції В. Крисаченка «Україна 

як геополітична реальність» стосовно формування неповторного образу 
України як геополітичної реальності, який характеризується конкретними 
природно-просторовими ознаками.  

 
Найважливішою якістю нашої Планети є те, що на ній існує життя. Тому 

провідною ідеологією планети Земля є збереження його, цьому й присвячена 
вся генеза життя. 

Кожна жива істота на Землі має відчуття свого життєвого особистісного 
простору, тобто певну ідею свого терену, на якому існує індивід окремо і в 
певній спільноті. Саме природне довкілля і витворює унікальні морфолого-
фізіологічні та психоестетичні особливості людського організму, і тому 
людність певного регіону має свою світоглядну «картину життя», яка й є 
виразником як особистісного, так і національного світовідчуття.   

Соціоприродне довкілля кожної країни об’єднує природний ландшафт, 
різноманітні екологічні фактори природного та штучного походження,  
конкретну людність з її предметними сферами життєдіяльності. Формування 
усталених уявлень про власне довкілля є однією з визначальних 
особливостей відтворення людськими спільнотами специфічних процесів у 
пізнавальній та матеріальній сферах опанування дійсності. 

Протягом усієї історії людства спільноти всіх країн напрацьовували 
оригінальні підходи до усвідомлення комплексу соціальних явищ, що 
становлять сутність проблеми взаємозв’язку між людиною і природою. 
Проте в процесі розвитку світової цивілізації відношення людини до 



 
Рецензії 

 

 503

природи змінювалося від первинних форм усвідомлення себе її частиною до 
сприйняття конкретної природної реальності як об’єкта пізнання та 
перетворення. 

Накопичення людством знань про навколишнє природно-територіальне 
середовище набуло концептуально-теоретичного, понятійно-
термінологічного і соціально-культурного втілення на межі ХІХ – ХХ ст. 
Саме в цей період розвиток знань про вивчення природних процесів і 
соціальних явищ структурується у двох таких напрямах: вивчення природи, 
як результату взаємодії геологічних, фізико-хімічних і біологічних чинників; 
вивчення взаємовпливу людини і природи як у біосфері загалом, так і в 
окремих природно-територіальних системах.  

Особливе значення в І пол. ХХ ст. для формування уявлень про цілісність 
біосфери та органічну взаємодію її окремих компонентів мали дослідження 
видатного біохіміка та геохіміка Володимира Вернадського. Вчення про 
біосферу та ноосферу В. Вернадського стало універсальною основою для 
української та світової науки в систематизації знань про розвиток 
природного середовища і людини, як єдиного соціоприродного комплексу, у 
всій його багатоманітності. Ідеї та узагальнення цього вченого у 
вітчизняному та світовому вимірах сприяли формуванню в науковій сфері 
світоглядних засад вивчення конкретного природного середовища та 
людського суспільства як єдиного природничо-наукового об’єкта з 
урахуванням його зміни протягом багатьох історичних епох.    

Системною науковою галуззю, у якій структуруються знання стосовно 
визначення особливостей та діалектичних характеристик розвитку природи 
й людності на території України, закономірно є українознавство. Ця наука 
охоплює всю різноманітність наявних знань, що стосуються України як 
універсального об’єкта пізнання.    

Українознавство має глибинні філософсько-світоглядні підвалини, що 
обумовлюють його функціонування на засадах гуманізації науки й розуміння 
органічної єдності природних і соціальних об’єктів світу, а також здійснює 
вплив у сучасній Українській державі на життєдіяльність суспільства як на 
структурно-системному, так і на повсякденному рівні. Слід відзначити, що 
інтегроване українознавче знання від давніх часів пройшло три стадії: від 
періоду писемних пам’яток давніх і середньовічних часів про природу й 
людність сучасної України, згодом до існування в контексті природничих і 
гуманітарних галузей (праці істориків, географів, ботаніків та науковців 
інших галузей про своєрідність природи України, її флори та фауни, звичаї, 
побут, культуру та мову людності) і в ХХ ст. до концептуального  
теоретичного відокремлення в ролі міждисциплінарної галузі людського 
пізнання, яке має комплексний понятійно-термінологічний інструментарій і 
методологічний апарат.   

Вивчення особливостей синтезованого світосприйняття процесів 
становлення територіальних меж України та її людності є важливим 
завданням усього комплексу галузей української науки в нинішній час. В 
контексті українознавчої науки вчені досліджують процеси становлення 
поняття Україна як системної цілісності, що відображає еволюційні зміни 
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природних умов території і трансформації її  автохтонної  людності в етнос, 
а згодом – у націю з її державотворчою традицією. 

Геополітичні дослідження вчених-українознавців є вагомим чинником 
формування патріотизму і національної самосвідомості громадян України, 
ідейно-світоглядних основ розвитку українського суспільства, реалізації 
положень Конституції України. В цьому контексті актуальними проблемами 
наукових досліджень в українознавстві є: 

генеза та перспективи розвитку українського етносу;  
формування українського територіального простору як геополітичної 

реальності; 
використання природно-ресурсного, просторово-кліматичного і 

людського потенціалу території України.  
Сприйняття України й світу в часі й просторі через українознавство 

здійснюється розкриттям взаємозв’язків між основними універсальними 
категоріями: природа – культура – історична пам'ять – етнос – нація – 
держава. Домінантою в цьому розглядові є етнос, що визначає сутність 
дослідження ролі географічних факторів, які вплинули на його становлення, 
трансформацію на унікальному географічному ландшафті території в націю, 
а також внутрішніх та зовнішніх соціально-політичних обставин творення 
держави в різних часових періодах.  

Українознавство є невід’ємною частиною триєдності: Україна – 
українство – українознавство, що розвивається разом з її складовими 
частинами 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.  

Вирішення в нинішніх історично-культурних умовах актуальних проблем 
пізнання взаємодії людини і навколишнього світу спонукає вчених-
українознавців до вдосконалення і доповнення предметної сфери знань про 
Україну як багатовекторну соціоприродну структуру. Одним із 
загальнонаукових видань, що сприяє підвищенню ступеня наукового 
обгрунтування філософсько-методологічних принципів українознавства, а 
також етнополітики, геополітики, історії філософії та інших галузей знання є 
хрестоматійний навчальний посібник професора, доктора філософських наук 
Валентина Крисаченка «Образ України у світовій культурі: природні та 
духовні виміри». 

Ґрунтуючись на ідеях Володимира Вернадського та  інших українських 
мислителів, В. Крисаченко розглядає людність на терені України на різних 
історичних етапах, виокремлюючи спільні риси в розвитку пізнавальних 
здібностей та інтелектуальної діяльності, що виявлялися впродовж 
тривалого перебування на одній території у представників автохтонного 
населення. Він розглядає, виходячи з цього процесу, творення різних форм 
суспільного життя і процес зародження українознавства як інтегральної і 
комплексної галузі знань про Україну, як географічно-політичний феномен, 
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який виявляє неповторний образ єдності природи і суспільства на конкретній 
території. 

Сутність запропонованого автором у цій книзі геополітичного підходу 
полягає в тому, що явище автохтонного етносу постає як об’єкт пізнання  в 
контексті комплексу соціальної практики, системи вірувань і звичаїв усіх 
спільнот, які перебували на теренах України з давніх часів. Тому основою, 
що стабілізує етнос та його культуру, визначається система пізнавальних 
традицій, яка являє собою колективну пам'ять спільноти людей, котра 
інтегрує міжпоколінну інформацію, яка є однією з важливих основ творення 
нації.  

Сучасна українознавча наука характеризується значним спектром 
напрямів, які розрізняються своєю оригінальністю поглядів на природу й 
людність України, а також множиною теорій вивчення унікальних пам’яток  
національної і світової культури. У зв’язку з цим В. Крисаченко у зазначеній 
праці вказує на те, що співвідношення понять «людина-навколишнє 
природне середовище» охоплює весь обшир реального середовища, яке 
оточує людство.    

В. Крисаченко, показуючи різноплановість пізнання людиною 
геополітичної реальності, котра нині іменується Україною, подає різні 
інтерпретаційні схеми інформації про природу і людність України, 
незалежно від того, коли мали місце ті чи інші події, котрі етногенетичні, 
політичні, культурні процеси проходили на терені України, незалежно від 
того, під якою владою перебувала її людність.  

Цей хрестоматійний посібник засвідчує вагомий внесок вченого-
українознавця у вивчення загальних і специфічних закономірностей процесу 
становлення України як геополітичної реальності, локалізованої у 
відповідних природних кордонах. Здійснюючи інтеграцію та синтез 
різнобічних знань з історії, культури і традицій української нації він аналізує 
проблеми, пов’язані з ландшафтною різноманітністю території України й 
соціокультурним розмаїттям її населення, а на основі різнорідного 
вітчизняного й зарубіжного писемного матеріалу обґрунтовує засади 
формування в автохтонного населення власних традицій геополітичного 
бачення України.   

Як емпіричну базу хрестоматійного посібника використано обширний 
корпус текстів, котрі стосуються проблеми «людина і довкілля» в 
національній українській культурі, але які характеризують феномен 
українознавства як науки про етногенез українського нації, його визначальні 
особливості, рівень його інтегрованості  в професійні наукові студії ХІХ – 
ХХ ст. про взаємини людини з природою.  

У цій книзі В. Крисаченка також можна відстежувати процес 
структурування знання про Україну як геополітичну реальність, як системну 
цілісність, що виявляється у співвідношенні понять «людина –
довкілля».Зокрема вчений акцентує увагу на тому, що про територію 
України  та її людність існують джерела двох спектрів: з одного напряму, це 
бачення території сучасної України іноземними авторами, з іншого – 
розуміння просторового образу своєї території автохтонами, котрі творили 
власну самобутню культуру.   
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В. Крисаченко розкриває через синтезоване структурування текстів 
сутнісні аспекти проблем місця людини у світі, взаємин людини з природою, 
взаємин з природою автохтонного українського етносу. Проте зазначена 
джерельна база у цьому посібнику є основою теоретичного пізнання 
феномену України (як геополітичної реальності) через розкриття 
регулятивних можливостей людини впливати на її території на перебіг 
процесів у природі. Тому українознавство як наука виступає в нього 
синтетичним знанням про Україну й світове українство, що сформувалося 
внаслідок поєднання різнорідних концепційних емпіричних матеріалів про 
Україну як географічно-політичну реальність у часі і просторі.  

Українознавство як цілісна система інтегративних знань про Україну й 
світове українство, має фундаментальний комплекс  методологічних 
принципів і дослідницьких методів наукового пізнання. Відправною 
методологічною позицією осягнення у книзі  Валентина Крисаченка «Образ 
України у світовій культурі: природні та духовні виміри» сутності України й 
світового українства як геополітичної реальності в просторі і часі є 
комплексний аналіз особливостей становлення автохтонного етносу, нації, 
держави, які розглядаються як складові частини єдиного об’єкта 
дослідження, а й як за певних  історичних обставин суб’єкти геополітики. 

Отже, книга В. Крисаченка є вагомим внеском в українську та світову 
наукову думку дослідження проблеми становлення України як географічно-
політичної реальності, зокрема й здобутків української геополітичної думки 
як однієї з найголовніших сфер суспільно-політичного життя українства.   

У цьому хрестоматійному посібнику містяться джерелознавчі матеріали, 
які можна і потрібно використовувати у середніх і вищих навчальних 
закладах для підготовки підручників, методичних посібників, курсів лекцій 
та семінарських занять з українознавства, історії України, філософії, 
політології. 

Ці матеріали також є джерельними основами геополітичних досліджень в 
українознавстві, розширення його предметного обсягу як фундаментальної 
та інтегративної науки про Україну й світове українство. Окреслені автором  
у цій книзі праці іноземних та вітчизняних мислителів про природу і 
людність України є фактологічними підвалинами для українознавства як 
науки системної, як найважливішого чинника формування національно-
державницької свідомості громадян України.  
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