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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Кононенко П.П., Кононенко Т.П. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ
ОСВІТИ УКРАЇНИ
Покладені в основу статті тези обговорювалися на Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Українознавство в системі освіти і
науки» (23 квітня 2009 р., м. Київ) за участю членів міжнародної ради з
питань освіти, науки, культури, державотворення.
Гостру стурбованість викликає характер розвитку української дійсності;
у тому числі й освіти в Україні і в зарубіжжі. Помітні певні контрасти у
підході до проблем освіти як наріжної проблеми державотворення.
Маємо на увазі: ухвали, пропозиції та плани конгресів і позицію
Президента України В. Ющенка, висловлену 15 вересня 2008 р. під час
зустрічі з Міністром освіти І. Вакарчуком, директором НДІУ МОНУ
П. Кононенком та працівниками президентської адміністрації щодо ролі і
перспектив розвитку українознавства як винятково важливої системи
виховання,
навчання,
державотворення
та,
говорячи
словами
В. Вернадського і М. Грушевського, «філософії та політики держави» – з
одного боку; і дивну пасивність, зате активну бездіяльність щодо
впровадження українознавства в життя, а то й неприховану, часом одверто
ворожу дискредитацію та протидію – з другого.
Що криється за всім тим? Отже: що нас чекає і що робити? З чим маємо
йти до цьогорічного конгресу?
Нагадаємо: міжнародні конгреси 2005 р. «Українська мова учора,
сьогодні, завтра» та 2006 і 2007 років «Українська освіта у світовому
часопросторі» зробили висновок: українська мова та українська освіта в
стані системної кризи. За останні роки той стан, незважаючи на офіційні
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реляції, ще погіршився. І це загрожує перспективному розвитку не лише
мови та освіти, а й держави, її національної безпеки.
І вітчизняні, й зарубіжні вчені, педагоги, громадсько-політичні діячі
були одностайними: потрібна науково обґрунтована активна державна
політика, не лише в системі науки й освіти, а й у всій гуманітарній сфері
необхідне принципове реформування; наука-освіта-культура є головною
людино- і суспільнотворною енергетичною силою; в українській
суверенній державі все має визначатися її інтересами й пріоритетами;
інтегративну роль і в науці, і в освіті, і в державній ідеології мають
відігравати українська мова й українознавство; буде українознавча
«філософія і політика» держави – буде й українська освіта; буде українська
наука, освіта, культура й еліта – буде й українська Україна – рівна з
рівними, найрозвиненішими країнами світова держава.
«Коли хочете створити нове суспільство – виховайте «внутрішню
людину» (Г. Сковорода).
В роботі І і ІІ міжнародних конгресів взяли участь представники всіх
областей України і 26 зарубіжних країн: педагоги всіх ланок освіти і
виховання, вчені, громадські, політичні, державні діячі, Святійший
Патріарх Київський і всієї України-Руси Філарет.
На пленарних засіданнях і в роботі 10 секцій брали участь понад 500
делегатів – представників виховних, освітніх, наукових закладів; було
поширено по республіці і зарубіжжю опитувальні анкети, заповнені
вчителями, батьками і дітьми, студентами й викладачами, представниками
громадсько-політичних, конфесійних і державних інституцій; до засідань
разом ми підійшли з анкетами, заповненими і до конгресу «Українська
мова учора, сьогодні, завтра», яких виявилося понад 37 тисяч.
Усі респонденти, як і учасники конгресів, відзначали певні позитивні
тенденції в розбудові української національної системи виховання й освіти,
її інтеграції з наукою, культурою і державною політикою, – проте всі були
одностайні: українська мова й освіта перебувають у стані, ще раз
наголосимо, системної кризи, – тому потребують: насамперед – належної
уваги та підтримки держави, усіх верств суспільства, а водночас
фундаментального реформування принципів, засобів і форм їх розвитку.
Мотивацію бачимо в оціночних судженнях педагогів – авторів тисяч
заповнених анкет:
– Якою, на вашу думку, є система освіти в Україні? Відповіді 664
респондентів – педагогічних працівників: демократичною – 31%;
недемократичною – 33%; авторитарною – 20%.
– Як, на Вашу думку, ЗМІ впливають на становлення національно
свідомого громадянина України?
Відповіді: позитивно – 26%; негативно – 32%; не приділяють уваги –
27%.
– Яке Ваше ставлення до 12-бальної системи?
Відповіді: ефективніше за 5-бальну – 35%; необхідно повернутися до 5бальної – 29%; вже звикли – 33%.
– Як оцінюєте діяльність галузевих профспілок в освіті?
Відповіді: позитивно – 26%; негативно – 32% + 27%.
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– Чи потрібно активізувати створення україномовного середовища в
установах і закладах освіти України?
Відповіді: це є нагальною потребою – 26%; потрібно – 48%; не потрібно
– 19%.
– Якими є стиль і методи управління освітою?
Відповіді: сприяють вирішенню завдань – 12%; недостатньо сприяють –
50%; ведуть до кризи – 18%; стиль і методи недемократичні – 16%.
– Що потребує нагальних змін в освіті?
Відповіді: система управління освітою – 22%; відмова від кількісних
показників і перехід до якості освіти – 59%; система підготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – 11%; зменшення звітної
документації, вона досягла безглуздого обсягу – 54%.
– Чи хотіли б Ви, щоб Ваша дитина працювала у ЗНЗ?
Відповіді: так – 4%; за докорінної зміни умов праці і заробітної плати –
42%; ні – 50%.
– Як має призначатися міністр освіти і науки?
Відповіді: за існуючими законами – 26%; обиратися на з’їзді освітян –
63%; обиратися колективом ЗНЗ – 56%.
– Чи відповідають Державні стандарти вимогам українського
суспільства?
Відповіді: в цілому відповідають – 35%; не відповідають – 30%;
потребують докорінної зміни – 29%.
– Хто має розробляти Державні стандарти?
Відповіді: МОН – 12%; провідні ВНЗ разом з педагогами-практиками –
79%; АПН – 8%.
– Чи забезпечує навчальний процес зміст українських підручників та
посібників?
Відповіді: забезпечує – 10%; забезпечує частково – 72%; не забезпечує –
15%.
– Чи забезпечують МОН та регіональні управління освіти належні
умови праці освітян?
Відповіді: забезпечують – 7%; забезпечують не повністю – 52%; не
забезпечують – 40%.
– Хто найбільше сприяє підвищенню Вашого фахового і методичного
рівня?
Відповіді: колеги мого НЗ – 37%; методисти Інституту післядипломної
освіти – 9%; фахові науково-методичні видання – 44%.
– Чи є нагальною необхідністю зовнішній моніторинг освіти?
Відповіді: так – 20%; ні – 12%; потребує попередньої підготовки батьків
і учнів – 52%.
– Як ЗМІ висвітлюють стан освіти?
Відповіді: достатньо – 5%; недостатньо – 42%; не відображають
справжнього стану – 49%.
– Яким є стан корупції і хабарництва чиновників?
Відповіді: відсутні – 5%; дуже високий – 23%; рівень тим вищий, чим
вищою є посада чиновників – 41%.
– Що означає поняття духовності?
8

Українознавство – теорія, методологія, практика

Відповіді: релігійність – 10%; спрямованість людини до високої мети,
ідеалів гармонії – 87%; вигадане, неіснуюче поняття – 3%.
– Що притаманне духовній людині?
Відповіді:
людяність,
милосердя,
доброта,
співчуття,
самовдосконалення,
високий
професіоналізм
–
64%;
знання
загальнолюдських моральних принципів, історії та традицій свого народу –
29%.
– Яке значення має ідеал у Вашому житті?
Відповіді: ідеал для мене є орієнтиром – 52%; намагаюсь копіювати
ідеал – 9%; не маю ідеалу – 39%.
– Що найбільше сприяє формуванню духовної людини?
Відповіді: школа, сім’я, друзі – 45%; сама людина – 48%; духовні якості
є вродженими – 6%.
– Як задовольняєте свої духовні потреби?
Відповіді: вироблена чітка програма подолання труднощів, орієнтація
на позитивні приклади – 25%; добре знаю свої вади і те, що знайомство з
культурними надбаннями носить стихійний характер – однак маю намір
зайнятись собою – 65%; самовдосконалення не викликає позитивних
емоцій – 9%.
Питання учням:
– Для чого ти вчишся?
Відповіді: щоб мати досягнення у навчанні – 17%; щоб успішно
опанувати майбутню професію – 78%.
– Які покажчики маєш у навчанні?
Відповіді: 10 –14 балів – 29%; 7– 9 балів – 67%.
– Що сприяє твоїм досягненням?
Відповіді: інтерес до змісту предметів – 49%; інтерес до процесу
навчання – 30%; учитель – 22%.
– Що приваблює у пізнавальній діяльності?
Відповіді: пізнання конкретних фактів – 61%; розв’язання теоретичних
проблем – 16%; самостійна наукова діяльність – 23%.
– Як змінилися твої результати після уведення нової шкали оцінювання?
Відповіді: покращилися – 22%; погіршилися – 40%.
– Чи часто виникають конфлікти з учителями?
Відповіді: постійно – 7%; зрідка – 63%; ніколи – 31%.
– Яку роль в освітньому процесі відводиш собі?
Відповіді: виконую вказівки вчителя – 18%; активний учасник – 40%;
складно відповісти – 42%.
– Хто є основною дійовою особою на уроках?
Відповіді: учитель – 22%; учні – 8%; учитель і учні – 70%.
– Чи підтримує вчитель ініціативу?
Відповіді: так – 79%; не звертає уваги – 17%.
– Чи посильними є шкільні завдання?
Відповіді: так – 43%; виконую не всі завдання – 46%.
– Що не дає змоги виконувати усі завдання?
Відповіді: бракує часу на підготовку – 58%; лінощі – 33%.
– Чи достатньо тобі отриманих на уроці знань?
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Відповіді: так – 49%; ні – 27%.
– Чи хочеш бути схожим на вчителів?
Відповіді: так – 55%; ні – 45%.
– Чи міг би ти поскаржитися вчителям або розповісти їм свою
таємницю?
Відповіді: так – 21%; ні – 79%.
–Чи всі вчителі радіють твоїм успіхам і вірять у тебе?
Відповіді: так – 58%; ні – 42%.
– Чи легко учителям організувати дітей?
Відповіді: так – 48%; ні – 44%.
– Чи завжди ти розумієш інформацію, що подають учителі?
Відповіді: так – 38%; ні – 62%.
– Чи всі вчителі справедливо ставляться до учнів?
Відповіді: так – 44%; ні – 56%.
Питання педагогам:
– Що потребує змін у Вашій школі?
Відповіді: управління школою – 22%; зміст навчання і виховання – 22%;
технології виховання й навчання – 33%; робота з батьками – 22%.
– Що перешкоджає розробці та засвоєнню нововведень?
Відповіді: відсутність часу – 50%; відсутність курсів перепідготовки з
конкретних технологій – 33%.
– Ваші пропозиції щодо удосконалення роботи у школі?
Відповіді: забезпечення дітей на 100% якісними українськими
підручниками.
Нарешті:
–
Ваше
ставлення
до
викладання
інтегрованого
курсу
«Українознавство»?
Відповіді: цей курс потрібний – 100%!
Як бачимо, арифметика постає яскравим проявником «політики і
філософії» держави та реального стану освіти.
Але чи вивчається і осмислюється цей досвід всіма суб’єктами
освітнього процесу? МОН і обласними, міськими, районними органами
управління освітою? Батьками? І особливо – кафедрами ВНЗ та засобами
масової інформації?
Поорієнтована на національно-державницькі пріоритети, українська
вітчизняна і зарубіжна преса, зокрема газети «Освіта» (гол. ред.
О.Коноваленко), «Освіта України» (гол. ред. Ю.Кузнецов), «Україна
молода» (гол. ред. М.Дорошенко), «Слово просвіти» (гол. ред. Л.Голота),
журнали «Дивосвіт» (гол. ред. М.Величко), «Рідна школа» (гол. ред.
Є.Федоренко, США), державницька еліта та громадськість рішуче
підтримали ухвали конгресів. Було чітко поставлено вимогу принципових
змін у ставленні до інтересів України як суверенної, демократичної,
правової, соборної республіки. А тому: – у рішучих кроках по розвитку
гуманітарної сфери в суспільстві, оскільки при визнанні надзвичайної
вагомості сфери матеріальної культури, її природничо-технологічних,
інформаційних векторів, – метою, головним усе- таки був і лишається
рівень культурно-духовного розвитку людини й суспільства; виховання, як
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наголошував Г.Сковорода, – «внутрішньої людини» – носія гуманістичних
ідеалів, борця за свободу і щастя народу; відповідної зміни в
формулюваннях парадигм державної політики, ідеології й наукової
методології як поступу держави, так і розвитку систем виховання, освіти,
науки, культуро- і державотворення; формування національної еліти, що,
як бачимо, вважають найважливішим і респонденти анкет.
У цьому зв’язку невідкладна потреба:
– принципової зміни у ставленні до визначення мети, змісту і якості
освіти, а тим самим – до визначення у ДС головних освітніх дисциплін, і в
цьому світлі – до створення навчальних планів та програм, підручників і
посібників; системи підготовки кадрів;
– наукового, а не арифметично-статистичного ставлення до визначення
основ і критеріїв змісту та якості освіти і виховання; до звітів про якісні
рівні виховання й навчання.
Практично майже всі 37 тисяч респондентів анкет, учасники конгресів,
представники громадськості вимагали:
1) повернення українознавства до інваріативної частини ДС;
2) уведення наукового курсу української мови до навчальних планів
усіх вищих навчальних закладів;
3) узаконення українознавства (і як предмета, і як методології) та
української мови обов’язковими інтегративними предметами всіх ланок
виховання й освіти; отже: систем культуро- і державотворення,
формування поколінь патріотів-гуманістів; і особливо – у ВНЗ;
4) удосконалення системи підготовки й підвищення кваліфікації кадрів,
– кладучи в основу істину: некваліфікований, непатріотичний,
малокультурний фахівець не зможе виховувати покоління дітей, гідних
честі і слави батьків та Батьківщини, спроможних підняти Україну до рівня
найрозвиненіших країн світу. Сірість та ніяковість і породжують сірість та
ніяковість.
Вимогу принципового реформування освіти й науки почав здійснювати
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ректор акад.
Л. Губерський, декан філософського ф-ту проф. А.Конверський); і
надзвичайно важливо, що в цьому Університеті розробляються принципово
новаторська, дійсно сучасна концепція та програма фундаментальних
реформ і у ВНЗ, і, тим самим, у середній школі. Відчуває необхідність
принципових трансформацій і керівництво Національного педагогічного
університету ім. М.Драгоманова (ректор В.Андрущенко), відділ змісту і
якості освіти МОНУ (керівник І.Лікарчук); здійснює перебудову
Таврійський університет ім. В.Вернадського (ректор М.Багров, декан ф-ту
української філології та українознавства Ю.Прадід), університети Кривого
Рогу і Севастополя; чимало зробило Головне управління освіти і науки
Київської міської держадміністрації (начальник – Б.Жебровський), зокрема
видавши поважну працю «Українознавство в системі освіти», авторами
якої були понад 100 вчителів; десятки інститутів післядипломної освіти,
зокрема Чернівецької області, та тисячі виховних і навчальних закладів,
досвід яких розглядатиметься на конференції.
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Природно, що голос освітян та науковців і вимоги часу гостро відчув
Президент України, Почесний Голова нашої Ради В.Ющенко: він не тільки
визнав українознавство як головну енергетичну силу освіти й науки з
наголосом на ролі українознавства в системі виховання, а й дав доручення
готувати Указ про впровадження українознавства в усі сфери нашого
життя.
Міністр освіти і науки І.Вакарчук докладає помітних зусиль задля
державного функціонування української мови та українознавства в
республіці.
Але ми зібралися ще перед ІІІ Міжнародним конгресом (відбудеться в
жовтні ц.р.) на цю конференцію, бо реальна дійсність має дві сторони
буття: сонячну і покриту мороком, – а ми мусимо бути ще й вічовим
дзвоном народу. Як зауважив Герой України Ю. Мушкетик, якщо ми не
можемо усунути вади нашої дійсності, то мусимо хоч не мовчати, не
миритися з ними. Щоб не вийшло по-шевченківському: лютували неволя і
кривда, новоспечені баришники й носії антикультури, – «а ми дивились і
мовчали та мовчки чухали чуби».
І тут ще раз наголосимо: ядром реформування національної науки,
освіти, культури можуть і мають бути ВНЗ.
Маємо на увазі, що частина не лише поорієнтованої на інтереси
олігархів (як визначав Т.Шевченко – кирпогнучкошиєнкових, а Є.Маланюк
– «здрібнілих мікромалоросів», готових задля укритих сльозами, а то й
кров’ю, власних баришів продати не лише батька-матір, а й Україну) та
інших держав; і такої ж преси (чомусь вільно домінуючої в нашому
суспільстві), а й державних службовців, – деяких навіть із числа МОН, –
котрі або не помітили одностайних оцінок та вимог суспільства, або й
оголосили проти української мови та українознавства новий «хрестовий
похід». Як після повідомлення про зустріч у Президента один із
«архіінтернаціоналістів» (нині модно бути інтерглобалістами або лукавими
прихильниками «болонського процесу») злобно заявив: «Тепер системою
українознавчої освіти готуються виховувати яничар та манкуртів».
Воістину! – цей дійсно манкурт та Ко, що зрікся і мови, честі й інтересів
своєї нації та прислуговує іншій державі, накидає тавро зрадників на
покоління учнів і вчителів-патріотів. І справа не лише в тому, що не тільки
українського цвіту – по всьому світу, а й будяків та «бузини», і не лише в
бульварних виданнях, а й у політиці редакцій «солідних» газет, більше
того – і в позиції частини органів, яким належить дбати про дотримання
державних законів та про захист честі людської загалом і української
титульної нації та державної мови зокрема, вони ж ведуть розгнуздану
антиукраїнську програму. Де вони – наші суди і прокуратури? А також: де
ж воля, честь і голос громадськості, у тому числі й педагогічно-наукової?
Нагадаємо: коли в 1992 р. ми проводили Міжнародну конференцію
«Роль вищих навчальних закладів у розвитку українознавчої освіти» – тоді
ректор Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка О. Скопенко
готував виступ у пресі «Обережно: українознавство!»
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Наукова й освітня патріотична еліта, широка громадськість відповіла
йому і його підспівувачам: «Обережно: україножерство!», «Обережно:
українофобія!»
Але були й ті, що стояли за кулісами тієї вилазки.
Доводиться визнати: колишній голова ради ректорів та ВАКу, воюючи з
українознавством, відчужив від нової України та «приватизував» не тільки
«свій» Київський університет, а й сприяв перетворенню в цитаделі
відповідних радянській системі консерватизму (а то й неприхованого,
агресивного антиукраїнізму) і масу інших університетів. То ж чи дивно, що
серед представників тих ВНЗ запанували глашатаї повного «автономізму»
від покликів нового часу?
Не менш разючий контраст: воістину український патріарх Філарет
відстоює пріоритети й честь, будучину нашого суспільства, не лише
помісної церкви, а й суверенної держави, – а його опоненти з УПЦ
Московського Патріархату починають і завершують свої молитви за
сусідню державу і її зверхників. До цього схиляють і мільйони віруючих,
дітей; уже тепер агітують за політичні партії, далекі від ідеалів України, за
слухняного їм Президента. Подібне немислиме в жодній суверенній
державі!
Різні партії готуються до різного рангу виборів. Активність сягає
ступеня вулканічного.
Однак абсурдно, але у більшості з них не лише про українську мову та
українознавство як пріоритет, а й про виховання, освіту, науку, культуру,
помісну церкву не мовиться, а коли і йдеться, то хіба що в плані
фарисейських задумів заміни державної мови, ідеалів та віри –
чужоземними.
А де ж мудрість і мужність у відстоюванні національно-державних,
правових, демократичних, гуманістичних, патріотичних інтересів, де голос
рад ВНЗ?!
Тому й маємо стан, документально засвідчений тисячами респондентів
анкет.
А що робити?
Наша конференція науково-практична: на ній має бути розглянуто
реальний досвід і стан, роль закладів освіти, зокрема її авангарду – ВНЗ, і
різних шарів громадськості в реформуванні всієї системи культури,
ланками якої є освіта й наука, політика й ідеологія та методологія, державні
установи і церква.
Наш принцип: без теорії – практика сліпа, але й без практики – теорія
безкрила; храм без фундаменту. Такими репрезентантами «фундаменту»
мають бути, як те було століттями, ВНЗ. Бо саме в них концентрується
найбільш кваліфікована й прогресивно мисляча інтелігенція, там
продукуються відкриття, інновації, які потім ретранслює освіта. Достатньо
пригадати у цьому плані діяльність Острозької і Київської академій часу
національно-визвольних
революцій,
Львівського,
Харківського
(Каразінського), Київського університетів. Зокрема, те, що Острозька
академія акумулювала для України досвід всієї Європи. Каразінський
університет творив українську національну інтелігенцію, тим протистояв
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імперському режиму і духу Росії, аж до прямого, очного протистояння з
самим імператором, який оголошував педагогам і вченим догану за
підготовку невідданих інтересам імперії кадрів, та під затято непокірними
поглядами університетської еліти змушений був залишати залу істинних
реформаторів науки і освіти, а тим самим і свідомості, волі, ідеалів усього
суспільства.
А Київський університет з його ректором-реформатором та патріотом,
вченим і педагогом, природничником, але принциповим, щонайвищих
гуманітарних ідей натурфілософом М.Максимовичем став центром
інноваційної діяльності, універсальних інтересів, знань; Університет, який
знекровлювався реакціонерами і за рахунок висилки студентівсвободолюбців на каторгу, – однак залишався провідником щонайвищих
ідеалів і щонаймодерніших методологій та наукових методів, а тому й
вихователем воістину впливових реформаторів освіти, науки, громадського
життя.
Відрадно, що ця традиція відроджується. А ми маємо великі традиції та
повчальні уроки минулого. У тому числі – і недавнього та сучасного. Тому
особлива увага і буде приділена ролі вищих навчальних закладів.
Нагадаємо, що в роботі конференції на тему «Роль вищих навчальних
закладів у розвитку українознавства» взяли участь представники всіх
областей України і 33-х зарубіжних країн – від Австралії до Японії, зокрема
відомі вчені: В.Шинкарук, І.Курас, В.Смолій, І.Дзеверін, В.Русанівський,
О.Онищенко, В.Кремень, О.Пріцак, Т.Гунчак, Д.Штогрин, А.Жуковський,
Є.Федоренко, О.Баканідзе, Кадзуо Накаї, Я.Розумний, М.Павлишин,
Г.Ломідзе та ін. Велику ідейно-моральну й матеріальну підтримку надали
Інституту українознавства О. Гончар, президент НАН Б.Патон, віцепрем’єри І.Юхновський і С.Комісаренко, голови комісій Верховної Ради
П.Кислий та Д.Павличко, голова НСПУ Ю.Мушкетик, директор
видавництва «Веселка» Я.Гоян. За минулий час здійснено чимало.
На доказ зазначимо: на сьогодні виявили себе 68 кафедр і центрів
українознавства в Україні та в 40 зарубіжних країнах. Нещодавно ми із
заступником директора НДІУ МОНУ Т.Кононенком на запрошення комісії
ЮНЕСКО відвідали Париж для вшанування ювілею великого українця
Івана Франка та на запрошення представництва в ООН побували у США.
Там виступили з лекціями на тему «Культура миру» і провели зустрічі як в
ООН, так і в УВАН та Шкільній Раді, Науковому товаристві ім. Шевченка,
з громадськістю Нью-Джерсі та школами українознавства, обговорювали і
стан та проблеми освіти, і наукові дослідження, зокрема – координацію
співпраці у виконанні фундаментальної теми «Український етнос у світовій
цивілізації та культурі», – яке ми, до речі, плануємо здійснити з великим
ентузіастом і подвижником культури П.Ющенком. Інтерес освітян і вчених
викликали програми НДІУ МОНУ щодо дистанційного навчання,
підготовки програм та сертифікації рівнів знання української мови,
українознавства та – наголосимо! – підготовки й підвищення кваліфікації
кадрів педагогів, зокрема магістрів-організаторів наукової діяльності,
здійснення дослідження етапів і форм українського державотворення, у
тому числі – формування українських збройних сил.
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Велику роботу здійснюють нині зарубіжні інститути та кафедри
українознавства: Гарварда і Перемишля, Німеччини й Італії, Азербайджану
та Болгарії, Урбана-Шампейн в Іллінойсі та ін. Ось кореспонденція з Грузії:
директор Інституту українознавства Тбіліського університету академік
О.Баканідзе повідомляє, що його Інститут планує здійснити переклад на
грузинську мову нашого підручника «Українознавство». Він потрібен для
підготовки магістрів; а також підготувати грузинсько-український словник
для української школи в Тбілісі. Показово й те, що на сайт НДІУ МОНУ
щодня виходить 1400 – 1500 користувачів наших матеріалів практично з
усієї планети.
Відрадні факти. Не менш відрадно, що МОН України рекомендувало
відкривати у ВНЗ кафедри й центри українознавства.
Досвід Київського національного університету є, як ми побачимо з
виступу проректора університету В.Бугрова, добрим прикладом здійснення
фундаментальних реформ в системі освіти України. Там планується
перетворення Університету в ініціатора й організатора реальної реформи
науки та освіти і в Україні, і в зарубіжних країнах. І це дуже на часі.
Але чи все сповнює оптимізмом?
Принцип поєднання вимогливості й самовимогливості змушує
відповісти на це щонайменше стримано.
Причини: вже є ВНЗ, у яких тривалий час існують і центри
українознавства. Але що ми знаємо з їхньої діяльності та продукції? Часом
лише те, що вони уклали вигідні контракти із зарубіжними центрами й
працюють в інтересах …. тих партнерів. Та ще заради своїх матеріальнотехнічних активів. Одна із причин відома: тривожний стан державного
забезпечення тих інституцій. І все ж…
Ми в Україні практично всі в однакових умовах. Але відомо: обставини
– однакові, але люди (і центри, кафедри, вузи) діють по-різному.
Вирішують: ідеал, психіка, воля, життєва програма та міра почуття
обов’язку й усвідомлення своєї місії. Міра свідомості патріотизму й
професіоналізму, етики і культури. Праці задля розквіту свого Терену аж
до власної офіри в ім’я народу. За Г.Сковородою: кожна людина і нація
приходять у світ з визначеною трансцендентно та власною місією.
Щоб її реалізувати – необхідно здійснити глибокий процес пізнання
світу, кладучи в основу самопізнання, самоідентифікацію й самотворення
та самореалізацію.
Цей процес і зумовлює як зміст, так і характер почуттів, мислення,
життєдіяльності у світлі інтегральної науки, яку ще І.Франко,
В.Вернадський, М.Грушевський, С.Єфремов, І.Огієнко, А.Кримський,
І.Стешенко, М.Скрипник іменували українознавством. А започатковували:
літописці, ставлячи завдання дослідити і висвітлити: «як створювалась
руська земля (держава), хто в ній першим почав урядувати. Як руська земля
стала є»; великий князь Володимир Мономах, ставлячи у «Поученні дітям»
питання: чи знаєте, як світ створено? І що то є – людина?; Г.Сковорода і
Т.Шевченко, змушуючи спрямовувати пізнання на пошук відповідей: що то
є закон, благодать та істина? (митрополит Іларіон); хто ми, чиї, яких
батьків діти та «нащо нас мати привела? Чи для добра, чи то для зла? Нащо
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живем, чого жадаєм?..» (Т.Шевченко). І наголошуючи: центр почуттів й
інтелекту, діянь – людина… Але людина – то її доля й характер. Як нація:
міра її вартості – характер. Нація без властивого лише їй характеру – то
кисіль, і дуже несмачний («Близнецы»). Якими є характер і доля,
покликання й місія українства?
Шукати відповіді покликані і всі громадяни, й наукові центри та
кафедри українознавства. І центри в Україні та зарубіжжі з’явилися.
Хоча цілком очевидно, що науково-дослідні центри українознавства
доцільно створювати в науково-дослідних інституціях; у ВНЗ ж – кафедри.
Бо такі кафедри мають розвивати й теорію та методологію, – але їх сферою
має бути не лише «чиста наука», а й, що бачимо на прикладі
Міжрегіональної академії, лекційна діяльність задля формування
свідомості всіх студентів у всіх типах ВНЗ, а також сприяння в наповненні
українознавчим змістом усіх навчальних курсів: і географії,
природознавства та математики, і літератури та фізики, кібернетики,
історії, і філософії та культурознавства… Наголосимо: для всіх студентів
усіх типів ВНЗ, бо ж маємо формувати народну інтелігенцію, а не вузького
профілю спеців рівня випускника профтехшколи. І особливо – підготовки
кадрів педагогів. Не випадково ж Т.Шевченко для всіх готував не лише
«Буквар», а й лічбу (арифметику), космологію (з географією) та «історію
моєї бідної України». У цілісній системі пізнання й виховання.
Як це здійснювати?
Тут ключовим моментом постає питання концепції, а відтак структури,
кадрового складу, навчальних програм, методичного забезпечення науковонавчального процесу, підготовки підручників і посібників. А на
спеціальних факультетах – програм підготовки професійних кадрів
українознавців.
Концепційні засади нами були обґрунтовані ще на межі 80 – 90-х років
ХХ ст. А саме:
1. Концепція українознавства має ґрунтуватися на концепції державної
системи освіти. Система виховання й навчання в суверенній Україні має
бути відповідною новому типу й статусу держави: демократичною,
правовою, гуманістичною та, що особливо важливо, – національною. І
змістом, і формами та засобами досягнення мети.
2. Освітньо-виховна система має базуватися на засадах наукової
методології, а не, як раніше, політичної класово-партійної ідеології.
3. Це означає, що в основу діяльності українознавчих центрів мають
бути покладені принципи: а) розвитку українознавства як самодостатньої
наукової й освітньої системи; отже: в світлі історії, теорії і методології
українознавства; традицій і новизни, досвіду вітчизняного і зарубіжного в
сучасному українознавстві; чіткого визначення його предмета і методу;
розвитку його в теорії і практиці, що означає: пріоритетною сферою
впровадження теоретичних засад наукового українознавства є освіта (у всіх
її професійно-виховних модифікаціях); в системі освіти українознавство
має поставати і як окремий предмет (його джерельна база, фундамент), і як
методологія викладання всіх без винятку і гуманітарних, і природничотехнологічних, інформаційних предметів, тобто – як, за визначенням
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президента НАН В. Вернадського, корифеїв наукового українознавства
І. Франка, М. Грушевського, І. Огієнка, С. Єфремова, І. Стешенка, –
«філософія і політика держави».
Українознавство мало функціонувати як цілісна система, що має
предметом свого дослідження і висвітлення Україну та зарубіжне
українство, тобто – увесь український світ в його цілісності. При цьому,
відживлюючи історичну пам’ять, розкриваючи проблеми сучасності і
перспективи майбутнього українства (і так від історії кожної сім’ї (її мови,
культури, природи) до роду й народу, нації, держави, міжнародної місії),
впливати як на розум (свідомість, інтелект, досвід), так і на емоційну
структуру громадян, на пізнання й самопізнання та усвідомлення ними
уроків своєї ментальності й долі та історичної місії в історичній ретро- і
перспективі вселюдства. Українознавство, таким чином, мало ставати
синтезом наукових знань, моралі, етики, віри, любові. А провідну роль і в
теоретичному, і в практичному розвої українознавства мали відігравати
ВНЗ.
Міжнародна конференція 1992 р. «Роль вищих навчальних закладів у
розвитку українознавства» повністю, навіть з ентузіазмом! схвалила нашу
концепцію. Як пояснив талановитий вчений і педагог О. Пріцак, з яким ми
розгортали діяльність Інституту українознавства, він клав в основу
творення Інституту українознавства Гарвардського університету аналогічні
принципи. Нагадаємо, О.Пріцак обґрунтував концепцію і структуру
українознавчої інституції ще в 70-ті роки ХХ ст. (див. про це нашу статтю
«Великий предтеча» // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 25). Нам на
знання «ворожих» закладів і «буржуазно-націоналістичних» концепцій
було, зрозуміло, відмовлено. На початку 90-х років ХХ ст. у співпраці з
академіком О.Пріцаком виявилося, що ми йшли до мети аналогічно.
Українознавство, зазначив свого часу О.Пріцак, має розвиватися, поперше, в ім’я розквіту України, збереження її міжнародного іміджу та
самоідентифікації українців і за межами рідної Землі. А задля цього
потрібно, щоб українознавство розвивалося в теорії й практиці (в науці й
освіті) як наукова система, рівна з провідними науковими школами США.
Тому: українознавство має бути інституйоване не в будь-якому, а в
найпрестижнішому університеті. З цієї причини було обрано Гарвард. Воно
має постати системною наукою. Цим і зумовлювалася структура Інституту
українознавства у Гарварді: як єдність із трьох відділів: мови (словесності),
історії України, культури. Головні завдання: розвивати історію й
методологію українознавства; вести українознавчі лекційні курси; готувати
кадри українознавців-учених і педагогів. Готувати на рівні
найпрестижніших світових методик. Українознавство і українознавці не
повинні бути носіями консервативного і провінційного! Бо інакше
«провінційними» постануть і українська держава та нація – її історія, доля,
культура, мова, світова роль і місія.
Протилежну позицію зайняв колишній ректор Київського університету.
«Так це ж тоді доведеться творити цілу академію українознавства?!» –
заявив він. І покреслив нашу концепцію та програму діяльності Інституту
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українознавства так, що в них лишилися лише елементи фольклору та
етнографії, і то – не основні.
Нас навертали на суто фольклорно-етнографічне не то крає-, не то
суспільствознавство. Пояснення, що українознавство враховує крає-,
країно-, народознавство, але має свій предмет – Україну і світове
українство у всій часопросторовій перспективі, – а це означає, що не може
обмежуватися рамками, в яке загнали його адепти псевдоінтернаціоналізму
після розгрому українського національно-державницького Відродження
20-х років ХХ ст., коли особливу роль відігравало саме українознавство, –
не діяли. На кін було викинуто жупел начебто підміни українознавством
історії, літературознавства, географії, інших наук. Голова Ради ректорів
цим самим спровокував на опозицію і деяких інших адміністраторів,
педагогів та науковців, у тому числі і МОН. Ми «тішилися» надією та
гірким роздумом: хіба новаторське в під’яремній Україні легко прокладало
собі дорогу?! Маємо вистояти! Коли ж українознавство почало, як і за
кордоном, зокрема в США, Канаді, Австралії, Німеччині, Бразилії,
ширитися по всій Україні, з’явилася воістину «ганебної пам’яті» (як
називав свою статтю М. Грушевський про заборону царизмом української
мови) стаття В. Скопенка та його підлеглих клевретів «Обережно:
українознавство!». А.Погрібний, десятки інших педагогів і вчених
відповіли аргументованими статтями типу «Обережно: україножерство
(«українофобія»)».
Пригадались події 1917 – 1918 років, коли на домагання ЦР Тимчасовий
уряд Росії видав дозвіл на створення у ВНЗ України, у тому числі на
юридичному факультеті Університету св. Володимира, 5 кафедр
українознавства, – але Вчена рада Університету… відкинула той дозвіл
(природно, не з наукових мотивів). Як природно й те, що Вчена рада
Університету ім. Т.Г. Шевченка та в.о. міністра освіти Л. Каніщенко
принципово підтримали кроки по українознавчому реформуванню освіти і
науки в суверенній Україні. Став проти лише ректор. І, зрозуміло, не з
наукових міркувань, а з позицій адепта старої системи – політичної й
ідеологічної. На жаль, це не завадило йому потім набути чи не всіх
найвищих державних відзнак, – а його однодумцям знайти в його особі, і
як голови ВАК, безпринципного оборонця практично антидержавних
позицій старого світу. Свого часу дехто гадав, що наше протистояння з
ректором зумовлене особистими амбіціями. То була глибока помилка. Не
всім вдалося побачити справжніми і шефа, і його співавторів, з одного
боку, і директора Інституту українознавства та його колектив – з іншого.
Думалось, що не зійшлися, мовляв, характерами. А співавтори ректора –
авторитетні фахівці. Та сьогодні кожен може прочитати в «Літературній
Україні», з дозволу сказати, «дискусію» між собою тепер уже цих
професорів і побачити справжній не тільки професійний, а й моральний
рівень цих інтерпретаторів українознавства.
Але тоді дехто знітився, а то й капітулював перед невіглаством, котре,
щоправда, рядилося в шати «академічної» науки.
В ім’я наукової істини ще раз зазначимо наші позиції, а відтак і
справжні причини розходжень.
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За нашою концепцією, українознавство було і мало поставати як цілісна
система знань, наука про Україну і світове українство. Наука пізнання й
самопізнання, світогляду, ідеалу, правдивих уроків історії, моралі та етики,
а в підсумку – самопізнання, самотворення та розумної, перспективної
організації життєдіяльності українців і в Україні, і практично на всіх
континентах планети (бо український етнос і його мова, культура,
державотворчий досвід, місія є планетарними) на всіх часопросторових
магістралях їх розвитку.
Пізнати та розкрити глибини цієї науки неможливо було методом
однолінійності й однозначності, членування цілісного історичного
феномена за специфікою певних окремих професій, а тим більше в
рамкових вимірах диференційованого краєзнавства.
Цілісна життєва система вимагала й цілісної наукової системи
дослідження та висвітлення. А також – структури і кадрового забезпечення
тієї системи. Це й запропонував та реалізовував Інститут українознавства,
орієнтуючись, як і О.Пріцак, на кафедри ВНЗ та на найпрестижніший
університет.
Нам пропонувалась модель слабосилого периферійного закладу,
практично неспроможного зреалізувати масштабний задум; зійти на
узбіччя старих, не надто наукових, а тим більше – зовсім не
реформаторських, інституцій.
А тепер уявімо собі, що підхід В.Скопенка переважив: його
«українознавство» стало б поганою копією фольклористики та етнографії,
непогано розвинутих в Україні, і, отже, мусило б зрештою
самоліквідуватися. Аналогічно, коли б воно стало замінником краєзнавства
або спрощено трактованого, а тому цілком прийнятного і для царських
політиків, і для імперсько-більшовицьких ідеологів народознавства; отже,
воно, як і те народознавство, лишилося б і без власного предмета
дослідження, і без його ядра – образу таки України та світового українства,
оскільки ігнорувало б, що Україна і світове українство – історично
визначені феномени, сформовані в усій багатотисячолітній часопросторовій еволюції. А різного роду крає- та народознавство ще більше
диференціювало б Україну та зводило її цілісний феномен до окремих країв
та регіонів. «Українознавство» поставало б сумою фольклорноетнографічних елементів, через що феноменів України і світового
українства не було б можливості ні пізнати, ні виразити, отже – й не
осягнути та не почати розвивати їх загальноцивілізаційні сутності. Інша
справа – бачення України як етнонації і держави та світового українства в
його родовій та загальнолюдській перспективах. Тому й була
запропонована концепція українознавства не як суми елементів, а як
цілісної системи, що розкривається через пізнання її в органічній
взаємозалежності концентрів: Україна – етнос, –природа, – мова, – нація і
держава, – культура, українство у міжнародних відносинах, – ментальність,
доля, – історична місія. І все те в органічній взаємозумовленості та
цілісності.
Це декого лякало, бо вимагало системності мислення й великої
аналітичної роботи. Але відомо: і анатоми належать до медиків, – однак не
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вони бачать людський організм як універсальну систему. Вони бачать лише
скелет. Україна ж є універсальним живим організмом, – а тому й
українознавство має бути універсально цілісною наукою.
Дуже шкода, що адепти старого не відступили. Лише замаскувалися
фразеологією прогресистів-реформаторів. При тому й частина
представників керівників органів освіти, які досі хитромудро переписують
старі, ще часів Суслова і Маланчука, меморандуми-інструкції й уперто не
помічають ні відсутності курсу наукової української мови у ВНЗ, ні
українознавства в ДС та в навчально-виховному процесі України. А це –
принципово, бо коли у ВНЗ іноземні мови вивчають, то вивчають і
відповідне їм країнознавство: Англії, Франції, Іспанії… А не вивчають
української мови – немає там України. І наші новатори-інтерглобалісти
цілком змирилися з цим. Цілком по Сталіну: є людина (нація) – є
проблема; зайвою є проблема – зайвою є й нація та відповідна наука.
Мотив: потрібно давати більше фахової підготовки! І тому: до 90-х років у
ВНЗ було не менше 37% гуманітарних предметів у навчальних планах, а
нині їх часом не буває – повноцінних! – і 7%...
І об’єктивних причин є немало, серед них і посутні, – а все ж важко
зрозуміти ситуацію, коли навіть у департаменті науки МОН… відсутній
гуманітарний відділ. А в Кабінеті Міністрів скорочено відділ мови.
Тривожним досі є й ставлення до проблем української мови та
українознавства у ВНЗ, а тим самим і в загальноосвітніх закладах та в
Державному стандарті. Освітянські адміністратори вважають українську
мову та українознавство просто предметами, які можуть бути, але краще,
коли їх не буде: менше мороки з кадрами, програмами, підручниками,
методрозробками! Але це глибока помилка!
Ще в ХVІІ ст. Європа визнала: мова – душа народу! І народ, нація живі,
допоки жива душа. Як зазначав великий педагог К.Ушинський, навіть нову
державу може створити народ, а вимерла мова на устах народу – вимер і
сам народ. Бо мова – то універсальний феномен буття і свідомості, пізнання
світу і самопізнання, рівня самосвідомості і культури народу, його
громадян, – адже мова – це образ рідної природи й способу життя,
історичної пам’яті й усіх сфер діяльності нації, її праці, мрії та ідеалів,
етики і естетики, форм і рівня розвитку освіти й науки, отже – виховання
поколінь «внутрішніх людей».
Для українців мова – їх і душа, й доля, характер (ментальність), і гарант
будучини, – й саме тому стала конституційною константою.
Тому ставлення до мови оптимально відбиває ставлення до
українського народу, його держави та Конституції!
Закономірно, що патріотичні верстви України (незалежно від їхнього
етнічного походження, партійної, конфесійної належності), як і в усіх
цивілізованих суспільствах, рішуче виступали на захист раніше практично
переслідуваної української мови, поставивши вимогу: суверенній державі –
державну мову. Як універсальну форму єднання всіх верств і регіонів
республіки! Над усе – належність і свідомість не етнічна, партійна чи
конфесійна, а громадянська, Конституційний Закон – гарант внутрішньої
єдності народу, його свободи, суверенітету і благодаті, щасливої будучини.
20

Українознавство – теорія, методологія, практика

Але наше суспільство поляризоване партіями та конфесіями, в його
керівних ланках насичене адептами старої – імперської, а тому
антиукраїнської, системи, у тому числі й у сферах науки, освіти, культури,
– тому виштовхнуло на поверхню і носіїв українофобії. Цьому дивуватися
не доводиться: умираючий світ мертвою хваткою завжди хапає за душу
новонароджуваний світ. А оскільки той умираючий світ ще не здав своїх
керівних можливостей, то його загрози не варто недооцінювати.
Навпаки, кожен має спитати себе: з ким я? Що відстоюю? Отже: хто я є
насправді – громадянин-патріот, котрий прагне виховувати покоління
патріотів високої громадянської свідомості, психіки, діяльної волі – чи
свідомий того, чи ні, але опонент вчених і педагогів – борців за
універсальний суверенітет свого народу, сліпе знаряддя в руках ідеологів
чужої орієнтації?!
Досі в Україні є цілі області, в яких трубадури інтересів чужих держав
тримають українську мову, а відтак і українознавство, в стані облоги, а то й
неприхованого переслідування та «ув’язнення». На жаль, деякі
представники закону належним чином не виконують своїх конституційних
обов’язків. Або байдужі, або й самі посідають реакційні позиції.
Непростиму «нейтральність» виявляють і деякі представники
адміністративних органів освіти та науки, у тому числі й ВНЗ. Тому мові як
конституційній (наголосимо: конституційній) константі досі у ВНЗ або ж
не знаходилося місця, або її заміняли таким виплодом спрощувального
мислення, як предмет (а то й кафедра!) «ділової української мови». Тобто –
бутафорія нормативного наукового курсу інтегрального предмета.
На жаль, досі і офіційно прокламується предмет української мови,
призначений не так для формування наукового мислення представників
усіх сфер освіти й науки, як для розширення вузькопрофесійної
термінології. Тобто: після тієї – знову тієї: хай коли й буде українська мова
в системі ВНЗ, то тільки у формі «ділової мови».
І це за умови, що проблема мови є надзвичайно гострою на всій планеті:
і тому, що глобалізаційні процеси загрожують тотальною асиміляцією та
нівеляцією не тільки мовного багатства, а й національних культур,
вселюдської культури загалом; і тому, що без рідномовного мислення
українські випускники ВНЗ все більше й більше відчужуватимуться від
національного середовища, відчуття й розуміння їхньої місії і в надрах
свого народу, і в системі вселюдства, перетворюватимуться в безликих
фахівців рівня профтехучилищ.
І тут повертаємося до питання концепції національної освіти в
суверенній Україні та зумовлюваних нею концепційних засад кафедр
української мови і українознавства.
Як засвідчили дослідження проф. С.Єрмоленко («Мова і українознавчий
світогляд», 2007), А.Пономаренко («Соціолінгвістичний моніторинг мовою
статистики», 2006), С. Чемеркіна («Українська мова в Інтернеті», 2009),
Г.Мацюк («Соціологічний напрям у мовознавстві»), проблема мов у
світовому масштабі зумовлюється якраз проблемою перспектив і націй та
їхніх культур, і всього цивілізаційно-культурного простору.
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Кредо концепції українознавства достатньо чітко виражене і в працях
доповідачів («Феномен української мови: стан, проблеми, перспективи
розвитку», «Мова і майбутнє народу», «Освіта ХХІ століття»), і в названій
праці С. Єрмоленко та у матеріалах міжнародних конгресів «Українська
мова учора, сьогодні, завтра» (2005) та «Українська освіта у світовому
часопросторі» (2006, 2007), а також у підручнику «Українознавство» (2006)
та в програмах з українознавства: для дошкільних виховних закладів, I –
IV, V – ХІІ класів, для ВНЗ (2008): українська мова й українознавство
мають бути конституйованими як обов’язкові інтегративні предмети для
всіх ланок освіти і всіх типів навчально-виховних закладів:
загальноосвітніх,
гуманітарних,
соціально-економічних,
правових,
природничих, технологічних, аграрних, медичних, фізкультурних – бо
маємо готувати не вузькопрофільних спеців, а фахівців широкого
світогляду, високих ідеалів, носіїв народних орієнтацій, моральних,
етичних, естетичних засад, психічних, вольових кондицій. Особливо це
стосується педагогів і вчених.
Чи всі і завжди кладемо це в основу діяльності в ім’я утвердження
наукових принципів розвитку сучасного рівня і змісту та якості освіти?
Цитовані відповіді тисяч респондентів анкет засвідчують: далеко не
завжди. Доказом тому постають свідчення й інших аналітичних процесів.
Один із них – конференція, яку проводить у цей же день Київський
міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка на тему «1200-річчя
української освіти». Читаємо дуже широкий матеріал на сторінках газети
«Освіта України» як орієнтир для обговорення.
На що орієнтують організатори освітянського дійства?
На майже 10 газетних сторінках розповідається про те, що українська
освіта була ще в Київській державі Х і наступних століть; у Гетьманщині й
ХІХ – ХХ ст. При цьому містяться біографічні довідки про багатьох
українських педагогів різних століть. І це вже важливо, бо респонденти
анкет про міру внеску працівників АПН у скарбницю сучасної науки й
освіти відповіли, як ви пригадуєте: він рівняється 3%.
Одначе вчитуєтеся в текст – і мимоволі задумуєтесь: а що ж принципово
важливого було в українській освіті на різних етапах її розвитку? Скажімо,
що внесли і до національної, і до вселюдської скарбниці В. Мономах і
митрополит Іларіон? К. Транквіліон-Ставровецький і Л. Баранович,
Д. Туптало, Ф. Прокопович, Г. Сковорода? А також Б. Грінченко (патрон
Університету!) і М. Драгоманов, І. Франко, С. Русова і К. Ушинський,
Г. Ващенко, С. Єфремов, І. Стешенко? Деякі з них у матеріалі згадані, – але
ж відомо, що про них значно глибше сказано в працях С. Сірополка та
хрестоматіях «Історія української школи та педагогіки» (К.: Знання, 2003).
А ось про принципові концепції з проблем української мови та особливо
українознавства автори не говорять зовсім. Було б корисно обговорити
стан, проблеми, перспективи української освіти спільно, і ми запрошували
працівників Університету та Головного управління освіти й науки
Київської міської держадміністрації (керівники В.Огнев’юк та Л.Гриневич),
але вони і на запрошення традиційно не відгукнулись, і не запросили нас до
себе.
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А розмова могла бути корисною й перспективною.
На доказ візьмемо матеріали ще одного аналітичного опитування,
опубліковані в газеті «Сегодня» за 7 квітня 2009 р., якраз про справи у
Києві. Йшлося про те, де «Вчать на результат», отже, про наслідки
зовнішнього опитування й про рейтинги київських навчальних закладів (а
їх у Києві понад 600), і, тим самим, про рівень та якість знань у тих
закладах. І закономірно чи спонтанно, але про причини успіхів чи невдач
окремих закладів. При цьому зафіксовано рейтинги 50 кращих київських
шкіл.
Нагадаємо: критерієм рейтингової класифікації вийшов рівень знань,
показаних у ході зовнішнього тестування.
Оцінювались знання з трьох предметів – української мови, історії
України, математики. Абітурієнти могли набрати, як показує досвід
опитування 2008 р., до 200 балів (оптимально – 300 балів).
Набрали: 1 місце – випускники Українського гуманітарного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 254,85
бала; 2 місце – гімназія «Києво-Могилянський колегіум» – 237,21 бала; 3
місце – гімназія №178 – 210,75 бала; … 10 місце – гімназія №191
ім. П. Тичини – 192,94 бала; 20 місце – Русанівський ліцей – 175,51 бала, 30
місце – Ліцей міжнародних відносин №50 – 150,24 бала; 40 місце – школа
№ 285 – 132,65 бала; 50 місце – Авіакосмічний ліцей НАУ – 120,54 бала…
Дивовижна різниця: 254,85 бала – 120,54 бала = 134,31 бала! Більше як
наполовину.
Якщо в середньому за кожен предмет випускники УГЛ складали майже
на 90 балів із 100 можливих, то випускники 50-го за рейтингом закладу – на
40. Менше половини. А який же рівень якості знань у закладах подальшого
рейтингу та чому?
Проаналізувати б Університету та Головному управлінню й забити
тривогу! Бо той рівень якості підтверджує: навіть у столичній освіті
незаперечні докази кризи!
А що забезпечило успіх переможців?
УГЛ – заклад при Київському національному університеті. У ньому
ведуть різні предмети понад 20 викладачів Університету. А поряд з ними
біля 10 кандидатів наук різних профілів – це педагоги ліцею. В ліцеї
однакова увага до предметів усіх галузей знань – гуманітарних і
природничо-математичних. Тому ліцеїсти-гуманітарії успішно вступали і в
КПІ та Аграрну академію. Серед них – десятки переможців численних
конкурсів. Є вже міністри. Бо для них фах – це тільки одна грань їхньої
сутності. Колектив підтримує зв’язки як із сільськими школами України,
так і з освітніми інституціями Німеччини, Англії, Франції, Канади, США,
Швейцарії, Китаю, Придністров’я, Росії… Колектив патріотівпрофесіоналів очолює педагог-новатор, автор кількох монографій і сотень
педагогічних статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, президент
«Партнер-Клубу», до якого входять відомі педагоги Києва, Львова,
Сімферополя, Кіровограда, Одеси, Кривого Рогу та інших міст. Директор
УГЛ – кандидат педагогічних наук, заслужена вчителька України Ганна
Сазоненко.
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Ліцей працює на засадах інтегративної системи українознавства!
Учні досліджують проблемні питання, проводять міжнародні круглі
столи та стають переможцями міжнародних конкурсів з різних тематичних
напрямків, – бо головне для всього колективу закладу – це Дух Ліцею,
зумовлений духом життя республіки і світового українства…
А як щодо цього в інших?
Ще одна статистична картина.
У Києві з 600 навчальних закладів українознавство, за звітами,
викладається у 378 навчальних закладах, у яких вивчають цей курс 65, 5%
учнів. Отже, зовсім не вивчають щонайменше 35%. До того ж інші – ЯК
вивчають?
За інформацією Головного управління:
– у межах варіативної складової граничного навантаження – 34% учнів;
– факультативно – 10, 5%;
– інтегративно (у курсах української мови та літератури, історії
України) – 15%;
– поза межами варіативної складової (групові та індивідуальні заняття,
гурткова робота) – 6%.
При цьому: у Святошинському районі – в 90% шкіл; в Оболонському і
Голосіївському – понад 70%; у Дніпровському і Деснянському – від 40 до
50%...; інші живуть на «іноземних» меридіанах.
Як окремий предмет у більшості навчальних закладів в інваріативній
частині українознавство майже не вивчається. З частини навчальних
закладів його під різними приводами витискають. Чи думають, ким підуть
у життя їхні вихованці? І яку Україну вони будуть вибудовувати, коли не
беруть її в своє серце? А їхні педагоги пливуть в антипатріотичне минуле?
Мотиви винайдено воістину гідні аналізу та оцінки державних органів:
це тому, інформував заступник міністра освіти п. Огнев’юк навіть
Президента, що як окремий предмет українознавство непотрібне, оскільки
українознавчими є в усій системі освіти всі навчальні предмети; а також
тому, що діти надто перевантажені і вводити ще один предмет – накладно.
Інша річ, що за декретом Наполеона ДС Франції досі нараховує 10
основних предметів, а у нас – майже 30, і їх кількість все збільшується. Аж
до обов’язкового футболу та культури споживання. А от українознавство
необхідно вилучити з гуманітарних міркувань – збереження здоров’я
школярів! А коли в такому разі виявляться вільні години, то їх можна (!),
рекомендував заступник міністра, заміняти … іншими дисциплінами (?!).
Чи не правда – приголомшлива логіка?!
І дозамінялися аж до того, що в ДС, затвердженому Кабінетом Міністрів
України 1998 р., інваріативна частина мала такий вигляд: «українська мова;
історія України; всесвітня історія; українознавство…». В нинішньому
варіанті ДС та в численних інструкціях українознавство навіть не
згадується!
Цей абсурдний стан частиною освітянських адміністраторів, схильних
до самореабілітації, пояснюється тим, що немає, мовляв, відповідних
розпоряджень і щодо української мови, і щодо українознавства. Та ради
об’єктивності нагадаємо: свого часу в Києві було випущено авторитетну
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книгу «Українознавство в системі столичної освіти», створену майже 100
педагогами міста, а начальник Головного управління освіти і науки
Б.Жебровський видав наказ про обов’язковість вивчення українознавства в
школах. Того наказу ніхто не відміняв! Але, як ми бачили, багато хто і не
виконував.
Українознавча основа забезпечила Сімферопольському україномовному
НВК широке визнання. Щоб вступити до гімназії, батьки (і росіяни, татари)
готують дітей в дусі її вимог. А хто заважає іншим освітнім закладам
Криму ставати осередками духовного збагачення всієї України? Це ж і
щодо Харкова, Луганська, Донецька… Хто заважає їх керівникам вивчити
досвід Чернівецької області, а МОН та АПН взятися за поширення досвіду
дійсних реформаторів?!
Тож «тішимось», що знаємо сподвижників Вченої ради Університету св.
Володимира та ректора Університету 90-х років ХХ ст. – нігілістів щодо
українізації освіти, – але разом з тим запитуємо: за якими педагогічними
принципами новітні «реформатори» вилучили науку знань про
Батьківщину, а натомість узаконили курси «Всесвітньої історії»,
«Всесвітньої (зарубіжної, без вітчизняної!) літератури» й культури,
географії, хоч зобов’язані знати: тими курсами не можуть оволодіти навіть
професори, а ведуть їх люди, що не мають відповідної ґрунтовної освіти.
Як правило, колишні фахівці з історії КПРС та РКІ. Хто дозволяє вести
експерименти на мільйонах дітей? Колись вчені-медики проводили
експерименти найперше на собі. Чи осилять названі курси професори й
академіки?
От і стоять питання: чому сучасні чиновники так не люблять своїх
батьків і дітей, рідної землі і природи, культури і мови, держави, великих
традицій попередників: В.Мономаха, Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка,
О.Потебні, П.Юркевича, Б.Грінченка, К.Ушинського, Г.Ващенка, І.Огієнка,
В.Сухомлинського, який, як і В.Мономах, Г.Сковорода, Т.Шевченко,
«серце віддавав дітям»?; чому стало нормою саме фальшивого типу
«реформаторів» призначати на відповідальні пости?; чому навіть частина
керівників МОН не вивчає досвіду справжніх реформаторів-патріотів
української освіти й науки? А частина досі не усвідомила, що НДІУ є
Інститутом Міністерства освіти й науки України, якому Кабінетом
Міністрів визначено завдання: 1) розвиток історії, теорії, методології
українознавства; 2) впровадження нових науково-освітніх технологій;
3) здійснення координації діяльності українознавчих центрів; 4) підготовка
й підвищення кваліфікації кадрів. Що він і робить!
Та й як можуть усвідомити, коли деякі з них, працюючи поряд, досі не
переступили порога НДІУ МОН? А деякі, зобов’язані підготувати проект
Указу Президента про українознавство, пішли ще «далі»: поінформували
Секретаріат Президента про «великі успіхи» в сфері українознавства…
інших (до речі, нафантазованих!) інституцій та «українознавців», так і не
побачивши набутків свого Інституту. Зокрема, що він провів 18
міжнародних конгресів і конференцій з найголовніших проблем розвитку
українознавства (у тому числі розвитку науки, освіти, мови, культури,
державотворення), випустив 22 томи наукових праць вітчизняних і
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зарубіжних дослідників українознавства; сотні монографій і тисячі статей.
Як наслідок – навчальні програми з українознавства для всіх типів середніх
і ВНЗ, підручники і посібники для них, авторами яких стали педагоги і
вчені як України (Києва, Львова, Кривого Рогу, Чернівців, Криму, ІваноФранківщини), так і зарубіжжя, зокрема США, Польщі, Молдови, Риги,
Грузії. Ведеться робота з педагогами (системою курсів), аспірантами та
докторантами.
Логічно, що світового визнання здобули надбання, досвід учених і
педагогів
Київщини
(В.Цимбалюка,
К.Плівачук),
Львівщини
(Г.Лопушанської, П.Сікорського) й Чернівеччини (Т.Мінченко, І.Руснака,
Л. Мафтиної), Криму (Н.Руденко, В.Лукашенка), Івано-Франківщини
(П.Шкрібляка, І. та Я. Зеленчуків, Я.Радевича-Винницького), Кривого Рогу
(А.Козлова, С.Ковпік). Природно, працівників НДІУ: відділу освіти (кер.
Л.Касян), мови (кер. А.Пономаренко), філософсько-психологічних проблем
освіти (кер. Т.Кононенко), природи (кер. В.Сніжко), культури
(кер. В.Коротя-Ковальська), теорії та методології (кер. Л.Токар),
геополітики і геостратегії (кер. В.Крисаченко), філій «Гуцульщина» та
Криму (керівники П.Шкрібляк та В.Лукашенко) та ін.
Але що робити тим, що не воліють бачити «пророків у своїм краї»?
Хто досі не усвідомлює абсурдної ситуації, коли в наукових підрозділах
освітніх керівних органів відсутні… гуманітарні відділи?! І напрацювання,
проблеми, тематичні плани українознавців не вагаються розглядати й
поціновувати хай загалом і авторитетні, але в українознавстві мало, а то й
зовсім не компетентні (хоча саме тому нерідко надто категоричні й амбітні)
люди?
На часі – підготовка менеджерів-організаторів наукової сфери.
Надзвичайно вагомий проект підготовки такого роду фахівців розроблений
проректором Національного університету імені Тараса Шевченка
В.Бугровим та заступником директора НДІУ МОН Т.Кононенком, – але він
досі не затверджений у керівних інстанціях. Не дивно, що в багатьох ВНЗ є
українознавчі кафедри та центри, але організація їх роботи часто не
відповідає науковим принципам та категоріям. Буває, що під вивіскою
українознавства практикується дослідження й висвітлення не цілісної
системи знань про Україну і світове українство (а тому в цілісності
взаємозалежних концентрів – історії, теорії, методології українознавства;
Україна – етнос, – природа, – мова, – культура, нація і держава, Україна у
міжнародних відносинах, Україна – ментальність, доля; світова місія
України і українства), а набір довільно взятих варіацій предметів типу:
«ділова (?) українська мова», 12-годинна «історія України (?)», «світова
культура», «фізика виживання»…
І це за умови, що ми є свідками не лише нелегкої щодо українознавства
та системної кризи освіти і мови, – а й незаперечної кризи політики щодо
науки, гуманітарної сфери загалом.
Очевидну причину відзначають мало не всі: державні органи не
виробили конструктивної політики щодо науки і вчених, бо не виробили
стратегічної концепції й щодо держави.
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Свідчення і наслідки: найперше – фінансування науки й освіти за
залишковим принципом. Не будемо порівнювати із становищем у
розвинених країнах: соромно. За недолугість мислення політиків.
Є хвороби легеневої чи серцевої недостатності. У політиці щодо освіти,
науки, мови, культури маємо кризу інтелекту й патріотизму. Не вагаючись,
скажемо: кризу українознавчого світогляду, а відтак моралі, етики, віри,
загалом – культури почуттів і мислення, діяльності, волі та психіки.
З цієї причини тисячі високої кваліфікації, але, очевидно, невисокого
рівня патріотизму науковців виїхало за кордон. Ждуть, допоки їм хтось тут
створить кращі умови.
Не залучені вчені та педагоги до створення й впровадження у життя
принципового значення програм, концепцій розвитку села, міста, молоді,
сім’ї, стратегії розвитку нації і держави, помісної церкви. Це опинилося в
руках партій і фракцій, чого вони і не можуть здійснити, оскільки живуть
інтересами не всього суспільства, а лише своїх груп. Загалом, жодна
проблема не може успішно розв’язуватися поза всім комплексом проблем
національно-державного життя, у тому числі й проблеми науки, освіти,
мови, українознавства, єдиної помісної церкви, віри, моралі, етики. Але
маса наших керманичів не привчена системно, проблемно і перспективно
мислити. Живуть принципом: влада – це гроші, а гроші – це влада. Тому
хай наївні ідеалісти та народні подвижники живуть ідеями
загальнонародного інтересу і блага, закону й обов’язку. А їм тільки б
лишатись у владі. Тому й воліють дотримуватись «філософського»
збереження статус-кво, несумісного з ідеєю й філософією активного
реформаторства старих систем, ідей та методологій. Часто панують простотаки дрімотні лінь і сон. Головне, щоб моє становище лишалось незмінним.
І не тільки десь. Не обминула психоідеологія балансування та пасивного
нейтралітету й сферу українознавства.
Особливо актуальною є ця проблема і для закордонного українства.
І в плані фізичного виживання науково-освітніх інституцій найвищого
рівня, адже еміграційні потоки 20-х і 40-х років ХХ ст. виплеснули за
кордони Терену чималі групи висококваліфікованої інтелігенції. Вона
влилася в клітини вищих навчальних закладів (і не лише етнічно
українських, а й престижних німецьких, французьких, бельгійських,
англійських, американських) Польщі і Чехословаччини, Франції, Австрії,
Німеччини, Бельгії, Великої Британії, Іспанії, Бразилії, Канади, Аргентини,
США, Японії, Китаю, Австралії. Набули міжнародного визнання
українознавчі центри у Подебрадах, Пряшеві, Мюнхені, Лондоні, Мадриді,
Клейтоні, Сіднеї (Австралія), Відні, Едмонтоні, Оттаві, Торонто, Вінніпезі,
Саскатуні (Канада), Грайсвальді, Кракові, Варшаві, Любліні, Ольштині,
Кембриджі, Стенфорді, Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Брно, Празі, Токіо, Ухані,
Шанхаї; особливо в Сарселі (Париж), Гарварді, Іллінойсі (УбранаШампейн), Мюнхені, у Ватікані, – де не тільки велися пошукові
дослідження, було підготовлено сотні важливих українознавчих праць,
знамениту «Енциклопедію українознавства», а й готувалися науковопедагогічні кадри найвищої кваліфікації. У тому числі для сотень шкіл
українознавства. І вчені Ю.Шевельов, Д.Чижевський, Г.Костюк,
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Ю.Лавриненко, Ю.Бойко-Блохин, Л.Винар, О.Оглоблин, Т.Гунчак, наш
предтеча О.Пріцак, А.Жуковський, Є.Федоренко, І.Головінський,
Д.Штогрин, Яр Славутич, Я.Розумний, М.Шкандрій, Г.Кошарська,
М.Павлишин, Ю.Бача, М.Роман, Я.Неуважний, С.Козак, Л.Терзійська та
інші здобули міжнародне визнання.
Активно й сьогодні працюють Шкільна Рада (голова Є.Федоренко),
Товариство ім. Шевченка в Європі, Канаді, США, УВАН, освітньонауковий центр в Урбана-Шампейні (керівник Д.Штогрин), яким
організовано 26 міжнародних наукових конференцій найширшого
резонансу.
Велику роль в існуванні українознавчих центрів відігравали уряди
Баварії, Канади, США, Франції.
Але тепер вони зменшили, а то й припинили допомогу (фінансування):
у вас є, сказали, своя держава.
Однак своя держава достатньої підтримки надати не змогла. До речі, і з
вини частини чиновників, байдужих до української справи, опинилися на
грані виживання навіть центри у Мюнхені і Сарселі, у Санкт-Петербурзі
(керівник Т.Лебединська).
Насунулися хмари жорстокої кризи у формуванні кадрів педагогів та
вчених, бо хто їх може готувати?!
Тут значну роль могли б відіграти академії та ВНЗ України. Різними
способами.
Але… чи готові вони до цього?
Аналіз засвідчує, що і так і ні.
Так, бо в Україні був і ще є потужний науково-освітній кадровий
потенціал. Ні, бо той потенціал не був задіяним ні державними органами, ні
власною ініціативою академій та ВНЗ.
Причини і фінансові, й ідеологічно-психічні. Ми й досі живемо в
атмосфері ізоляційно-егоїстичній: не бачимо, що закордонне українство
має величезний науково-педагогічний досвід, завдяки якому, до речі, коли
ми втрачали національно-державницькі позиції, – діаспорна інтелігенція
звитяжно утримувала покоління емігрантів від денаціоналізації та
розчинення в морі суспільств найрозвиненіших зарубіжних країн.
Вивчити б їх досвід! – та ми досі наївно твердимо, що «найкраща у світі
школа – радянська, а ми її спадкоємці». Тому досі не позбулися методології
і норм управління тієї школи, а з тим усім – і… не українського, а то й
антиукраїнського змісту навчання. Не здійснили внутрішньої реформи –
свого «я» – і не перебудовуємо науково-педагогічну систему в дусі
інтересів уже своєї – суверенної України. І коли не цитуємо прямо
«класиків» старої системи, то однаково посилаємося не на педагогічні ідеї
В.Мономаха, Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка, Б.Грінченка, Г.Ващенка,
К.Ушинського, С.Єфремова, а на модерні чужоземні інновації. На ті, до
речі, інновації, які були і є добре відомі зарубіжній українській науковопедагогічній еліті та які вона використовувала, – однак не як замінники
української народно-національної педагогіки, а як доповнення до власної
інтелектуально-духовної скарбівні.
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На зарубіжжі бракує кадрів – їх стає нікому готувати. Їдуть
«рятівниками» випускники наших ВНЗ. Вони відіграють певну позитивну
роль, особливо свідоміші з них. Проте думка нашого поспільства за
кордоном одностайна: більшість із них недостатньо професіональна, а ще
менше – патріотична.
А на якому ж ґрунті сформується патріотизм, коли у ВНЗ не
впроваджується українознавство ні як самодостатній предмет, ні як
методологія («філософія і політика держави») всіх науково-навчальних
предметів?! Бавимось в технократизм, – а тим часом зовнішнє тестування
показало: коли українську мову абітурієнти складали на 60 – 70 балів, то
історію України – у межах 40 – 50 балів; математику ж – ще менш успішно.
Отже, надуживання природничо-технократичними предметами ДС не
дає бажаних результатів, бо школа, а далі і ВНЗ мають формувати
покоління людей, а не різного роду спеців. Професія – то лише одна грань,
та й то не сутності, а прояву сутності індивіда.
Чи готують ВНЗ педагогів-гуманістів з усіх навчально-виховних
предметів?
На жаль, в Україні майже зникли наукові школи, втрачається зв’язок
поколінь і їх досвіду. Зарубіжним випускникам шкіл немає належного
доступу до наших ВНЗ. Майже не практикуємо ми і академічних курсів з
підготовки й перепідготовки кадрів – своїх і зарубіжних разом. Наша
ініціатива створення Міжнародної української школи та постійно діючих
курсів педагогів (погоджена зі Шкільною Радою США), незважаючи на
активні зусилля дипломатів Г. Удовенка, Ю. Сергєєва, В. Боєчка, досі не
знайшла реалізації.
Уже відзначалося на конгресах: немало педагогів та науковців не
задоволені станом державної мови, ДС, програмами і підручниками з
різних предметів. Але воліють мовчати. І не тільки на фахових зібраннях. А
й у роботі.
Один із прикладів: деякі адміністратори стали на шлях активного
витіснення українознавства з навчально-виховного процесу, а в деяких ВНЗ
– на шлях недопущення його в навчальні плани. Але де голос протесту
фахівців усіх інших предметів? Ідеться ж про долю не предметів, а
поколінь, всього народу, держави. Бо відомо: доля України і
українознавства в усі часи була ідентичною! А затвердженого Кабінетом
Міністрів ДС 1998 р. також офіційно ніхто не відміняв!
Щороку на конгрес з українознавства подають роботи сотні школярів,
студентів та молодих учених. Є серед них істинно наукові дослідження.
Однак частина авторів зовсім не послуговується принципами системного
наукового методу, аналізу, науково-дослідною літературою, джерельною
базою, а це свідчить, що ними не послуговуються й наставники учнів та
студентів.
Немало вчителів ведуть уроки українознавства без належного
оволодіння професією. Тому нерідко практикують, по суті,
антиукраїнознавство. А керівні органи в областях належного навчання
кадрів не проводять, – хоча мають приклад, гідний наслідування, у
Чернівецькому інституті післядипломної освіти.
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Під час перебування в США нами було представлено концепції і
навчальні програми з українознавства для всіх ланок освіти. Науковопедагогічний актив з великою увагою та схвально сприйняв їх.
Також було представлено наші плани-програми дистанційного
навчання, плани наукових досліджень, зокрема теми «Український етнос у
світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації і культурі»,
методологічний том до цього дослідження, виданий 2008 р., та 22-й том із
підготованих 40 українських народних казок. Представники УВАН, НТШ,
Шкільної Ради, університету в Нью-Джерсі сприйняли їх як плани
спільного дослідження та видання, виховання в системі освіти. І це має
стати нормою й для ВНЗ республіки та зарубіжжя.
Ось з урахуванням таких реалій ми й ставимо метою та завданням
конференції: проаналізувати реальний стан, проблеми, перспективи, шляхи
утвердження української мови та українознавства методом як обговорення
виступів у пленарному конференційному режимі, так і в формі ведення
майстер-класів, зокрема: програм з українознавства для батьків і педагогів
дошкільних виховних закладів («Школа-родина»); програм для 1 – 4 і 5 –
12 класів та програм для ВНЗ. Усе на прикладі і теоретико-методичних
розробок, і досвіду педагогів Києва та різних областей України,
українознавчих шкіл США, Латвії, Грузії, Польщі, Франції, Казахстану,
Придністров’я… Будемо разом учитися й тут, зокрема – організації
вивчення та висвітлення українознавства як цілісної наукової, освітньовиховної й культуротворчої системи.
Кладучи в основу істини: не буде українознавчої науки й освіти – не
буде й української України.
Долі України і українознавства завжди були взаємозалежними. Тож
маємо усвідомити: ми є і вихователями поколінь – і державотворцями. А
«держава будується не в майбутньому, вона будується нині» (О.Ольжич).
Будуймо! Натхненно й з любов’ю!
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Ярошинський О.Б. (Київ)
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
І МЕТОДОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО
УКРАЇНОЗНАВСТВА
В КОНЦЕПЦІЇ В.І. ШЕВЧЕНКА
У статті аналізуються погляди відомого вченого-українознавця
В.І. Шевченка (1940-2006 рр.) на ключові проблеми розвитку теоретичної
бази українознавства. Вивчається внесок В.І. Шевченка у розробку
філософського складника українознавчої науки.
Долучившись свого часу до поглибленого і фахового вивчення
української проблематики, Володимир Шевченко розпочав розробляти
засадничі філософсько-світоглядні складники методології українознавства1.
Цілком природно, що замислювався дослідник і над його сучасним станом
та подальшим розвитком як наукового вчення.
На його думку, «лише у формі соціального інституту українознавство,
по суті, поєднує різні напрями дослідження України та забезпечує їх
наступність, а також підготовку фахівців-українознавців. Усе це разом
узяте означає, що українознавство конституювалося і як система наукових
досліджень, і як навчальна дисципліна, і як професія. Кожен аспект
українознавства має власну структуру, але вся структура українознавства
як науки складається з інституційного, теоретико-аналітичного, історикофактологічного, мистецько-культурологічного, навчально-педагогічного і
філософського аспектів. Проте ключовим серед них виступає
методологічний, отже, філософський аспект. Дане твердження аж ніяк не
применшує значущості всіх інших аспектів, бо інституційно
українознавство, у складі якого функціонує й українська філософія, має

1
Осмислення творчої спадщини В.І. Шевченка започатковано у таких працях:
Кононенко П. Шановний любомудре! // Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові
проблеми української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії
у ВНЗ). – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – С. ІІ-ІV; Фігурний Ю.С.,
Ярошинський О.Б. Володимир Ісакович Шевченко – визначний національний філософ і
вчений-українознавець // Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми
української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). –
К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – С. 237-243; Фігурний Ю. Він дружив з
мудрістю (До першої роковини від дня смерті Володимира Шевченка) //
Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 301-304; Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б.
Володимир Ісакович Шевченко – непересічний національний філософ і вченийукраїнознавець // Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. Світочі українознавства. – К., 2008.
– С. 124-136; Довбня В.М. В.І. Шевченко: поворот до проблематики української
філософії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.,
2008. – Т. ХХІІ. – С. 399-412; Ярошинський О.Б. Історія українознавства в творчій
спадщині Володимира Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного
інституту українознавства. – К., 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 55-66.
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один спільний для всіх його складових предмет – українську людину та її
життя на території власної Вітчизни й у Всесвіті»1.
Проаналізувавши становлення й розвиток національної філософії
загалом та методології зокрема, В. Шевченко вважав: «Підстави розглядати
українознавство саме як науку, що синтезує організаційні, історикофактологічні, культурологічні, науково-теоретичні та навчальнопедагогічні аспекти пізнання життя людини в Україні й світі. Це означає,
що при концептуальному оформленні українознавства як науки, тобто на
початку 90-х років XX ст., методологічно обґрунтовано були розставлені
відповідні наголоси. Зокрема, акцентувалася необхідність організаційної
основи, котра б забезпечила допомогу і сприяння людям різних вікових
груп в освоєнні відомих і створенні нових навичок життєдіяльності в
Україні на ґрунті її цінностей, науки, мистецтва та історії. Але подальша
реалізація цього концептуального проекту вимагає уточнення складових
засад методології українознавства»2.
Разом з тим вчений усвідомлював, що поступ і соціокультурне
утвердження українознавства, як цілісної науки і навчальної дисципліни,
«вимагає деталізації і методологічних засад», а особливо це стосується
питання про філософську функцію українознавства, котре, в свою чергу,
«актуалізує питання про те, чи слід вважати українську філософію
автономною, незалежною від українознавства галузкою досліджень, чи
українознавство включає в себе функцію філософського осягнення й виразу
українського буття»3.
На ці питання, що є одними з критеріїв, які, як вважав дослідник,
визначають місце й подальшу роль українознавства в системі наук, він і
намагався й дати відповідь у низці своїх праць. Сам В. Шевченко цілком
усвідомлював складність винайдення всеохоплюючої відповіді, адже
зауважував: «Відразу потрібно зазначити, що дані питання нині
перебувають у стані вирішення. Тобто вони свідомо чи підсвідомо
постають як дослідницькі установки, реалізація яких в основному
спрямована на прояснення змісту поняття «українська філософія»4.
Вважаючи, що в соціокультурному аспекті зміст поняття “українська
філософія” виражає не всі філософські вчення, які функціонують в Україні,
а лише такі, які зросли на основі культури українського народу,
В. Шевченко потім робить висновок, що в цьому аспекті українська
філософія постає як складова частина українознавства більш широкої за
змістом наукової системи досліджень і знань5. Виходячи з цього, на думку
вченого, «фундаментальною логіко-структурною підставою української
філософії, отже, слід вважати архетип “народ – світ – безодня”, де безодня
1
Шевченко В.І. Філософсько-світоглядні складники методології українознавства //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. –
С. 22-23.
2
Там само. – С. 24-25.
3
Шевченко В. Українознавство як філософія // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 84.
4
Там само.
5
Шевченко В. Українська філософія в структурі українознавства // Українознавство. –
2006. – № 2. – С. 79.
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– це та сама “деяка таємниця”, про яку Г. Сковорода говорив як про таку,
що вона визнається всіма народами. Тому теорія української філософії має
ґрунтуватися на розгляді відношень типу “народ і його світ”, “народ і
безодня (невизначеність)”, “світ (предметність) і безодня” та враховувати
багато інших відношень, що логічно притаманні основоположній формулі
теорії української філософії»1.
При цьому він додає, що мовлячи про те, що українська філософія
концептуальна й є частиною українознавства як науки, а також виділяючи
структуру “народ – світ – безодня” як вихідну в логіці теорії української
філософії, маємо на увазі й те, що теорія українознавства, будучи
структурним рівнем українознавства, також має власну логіко-структурну
основу. Лише спираючись на цю основу, українознавці, як вченідослідники, вибудовують українознавство як науку2. При цьому
виробляється й своєрідна філодокса, яка, на його думку, «особливо
потрібна для політико-маніпулятивної влади в суспільстві над ключовими
архетипами і поняттями шляхом введення естетичних оксюморонів типу:
“прекрасні закони”, “чудові рішення”, “українцям потрібне прекрасне
життя”, “красива політика” і т.д.»3. Отже, вчений робить висновок, що
історія української філософії, взята без теорії української філософії,
схильна міфологізуватися й перетворюватися на суміш різноманітних
філодокс, а такий оберт мислення навзаєм впливатиме й на українознавство
як науку.
Отже, українська філософія й українознавство є тісно переплетеними і
взаємно збагачуваними науковими галузями. Тлумачення ж української
філософії як такої, що перебуває в автентичному відношенні з українською
культурою та входить до її складових частин (адже, за В. Шевченком,
українська філософія зросла на ґрунті української культури, яка, по суті, є
основним об’єктом українознавства як науки про конституювання й
функціонування буття українського народу), дає змогу розглядати її аспект
(світоглядно-методологічну функцію) українознавства в українському
суспільстві. А встановлення автентичності філософських міркувань із
ознаками й властивостями української культури є, власне, одним із
важливих аспектів українознавчих досліджень, що в цьому сенсі
функціонує як теорія та історія вітчизняної філософії4.
Водночас вчений торкнувся й проблем перспектив еволюційного
розвитку українознавства в діаспорі й дійшов висновку, що лише
безпосередньо в Україні ця наука може досягти належного рівня.
«Існування України, як чинного факту, і віртуальної України, як чинного
факту, – переконував В. Шевченко, – підводить теорію українознавства до
твердження: українство в діаспорі загалом має тенденцію до асиміляції із
нацією, на території якої воно перебуває. Вивчаючи українство в Україні і
поза нею, теорія українознавства стикається з філософською проблемою
1

Там само. – С. 82
Там само. – С. 83.
Там само.
4
Шевченко В. Українознавство як філософія // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 84.
2
3
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небуття українців, як не прикро це може сприйматися. Теорія та емпірія
українознавства змушені тим самим досліджувати основи, обставини й
умови, за яких українство може звалитися в безодню невідомості й
неіснування. Адже націєтворення на планеті продовжується, і його ніхто не
спинить»1. Українознавство, таким чином, писав учений, логікою своїх
досліджень змушене вирішувати комплекс питань, пов’язаних із
основоположним в українській філософії архетипом “народ – світ –
безодня”. Це означає, що підставна для української філософії логічна
структура неявно (в теоретичному уявленні) присутня як елемент змісту
архетипу “Україна – український терен – світ народів”, за межами якого
постає для всіх людей безодня невідомості й небуття.
Враховуючи це, В. Шевченко стверджував, що місце української
філософії у структурі українознавства логіко-структурно визначається тим,
що філософія встановлює начало українознавства, яким є український
народ насамперед у своїй Батьківщині. Одночасно воно розглядається у
відношенні до свого довкілля, утвореного іншими началами – світами
народів або “великим світом”. Зрештою, це передбачає встановлення
екзистенціальної межовості українського буття, границю того
часопростору або терену, за якою існує не тільки неукраїнське, а й безодня
неіснуючого2.
У цьому контексті дослідник вказував, що ще потребує свого вивчення
система і структура «первнів» українського вчення про мудрість та мудре
існування. Крім того, додає він, «оскільки теоретико-символічна основа
української філософії ніколи належним чином не вивчалася, а потреба в
цьому нині загострилася, остільки з подальшим поступом українознавства
ми вправі очікувати нові відкриття у царині історії української філософії.
Вони внесуть істотні корективи в розуміння дійсних витоків і в причини
багатьох світоглядних поворотів, котрі не раз проходило українське
суспільство»3.
Зважаючи на наявну в українському суспільстві світоглядну
розпорошеність, вчений доводив, що однією з актуальних проблем
українознавства у теперішній екзистенціальній ситуації є не тільки
емпіричне й теоретичне, фундаментальне й прикладне, індивідуальноавторське й колективно-групове, суб’єктне й об’єктне дослідження
українського суспільства для сприяння його самостояння і поступу.
Істотним завданням у цьому плані стає також встановлення значущості
української філософії як теоретико-практичної (антропоцентричної) форми
українського світогляду та її місця в системі українознавства4.
Що ж до проблем сучасності, вказуючи, що українознавство як наука
виникло тільки на початку 90-х років ХХ ст. (тобто разом із створенням
1
Шевченко В. Українська філософія в структурі українознавства // Українознавство. –
2006. – №2. – С. 84.
2
Там само. – С. 84.
3
Шевченко В. Українознавство як філософія // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 89-91.
4
Шевченко В. Українська філософія в структурі українознавства // Українознавство. –
2006. – № 2. – С. 76.
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Інституту українознавства як науково-дослідної установи, із заснуванням
кафедр українознавства у вищих навчальних закладах і початком
викладання навчального курсу українознавства1), В. Шевченко зазначає,
що в умовах сьогодення українознавство є новою наукою2. Тому в процесі
його розвитку постають принаймні три основних проблеми:
залишається невизначеним статус українознавства у структурі
функціонуючих в Україні наук;
створені останніми роками кафедри та інші українознавчі установи, по
суті, є осередками україністики;
українознавство як навчальний предмет і як методологія навчальновиховного процесу не передбачене навчальними планами більшості ВНЗ і
загальноосвітніх шкіл3.
Системно-синтезуюча функція українознавства щодо існуючих в
Україні наук особливо важлива в сучасній соціокультурній національній і
глобальній ситуаціях, повторював В. Шевченко. Зазначаючи на наявності у
сьогоденні кризи системного тлумачення реальності, він зауважував, що
вона зумовлена втратою надійного пізнавального потенціалу філософських
вчень, побудованих на ґрунті спрощених теоцентричних уявлень про
перетворення, якими є вчення про розвиток і прогрес4.
Одним із способів подолання такої кризи в Україні, на думку В.
Шевченка, має бути «забезпечення взаємодії наук на ґрунті спільної
українознавчо-філософської інтерпретації, якщо під наукою розуміти
сукупність спеціалізованих досліджень, багато з яких взагалі виявляються
предметно й методично несумісними. Адже розум, пізнавальнодослідницький процес залежить не від стану мозкових нейронів людей, а
від їх організації у мережі національного і глобального буття»5.
Відповідно постає питання методології організації науки, суттєвим
аспектом якої (за В. Шевченком) якраз і є українознавство як вчення про
українство, що має своїх учених-дослідників, у тому числі й таких, які
зробили значний внесок у міжнародну науку. То має бути така
організаційна основа, яка б забезпечила допомогу і сприяння людям різних
вікових груп в освоєнні відомих і створенні нових навичок життєдіяльності
в Україні на ґрунті її цінностей, науки, мистецтва та історії. Але подальша
реалізація цього концептуального проекту вимагає уточнення складових
засад методології українознавства.
Перш за все, на думку дослідника, принципово важливо «розділити
філософію і філодоксу, тобто “любов до мудрості” і “любов до гадок”.
Починаючи з часів Київської Русі (навіть раніше), філософія в Україні
тлумачилася саме як “любов до мудрості”, а мудрість розумілася як такий
1
Шевченко В.І. Філософсько-світоглядні складники методології українознавства //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. –
С. 22.
2
Шевченко В.І. Українознавство у структурі наук в Україні // Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІІ. – С. 32.
3
Там само.
4
Там само. – С. 43.
5
Там само.
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спосіб буття людей, що забезпечується єдністю знання про світ і навичок
його використання на рівні повсякденності»1.
Іншою складовою методології українознавства постає тлумачення
суспільства. В. Шевченко дійшов висновку, що поки що тут переважає
“істматівське” розуміння, побудоване на припущенні про безумовне
панування в суспільстві економіко-технологічного детермінізму,
пов’язаного із задоволенням біологічних потреб людей, а культура і наука
(тобто творчість) віднесені на підставі вказаного припущення не до
основи, а до “вторинної” частини суспільства. Натомість первинною або
“базисом” вважається імітація або дублювання зразків певних творів
(створення виробів або виробництво). «Даний підхід цілком сумісний із
філодоксичними уявленнями про суспільство, але суперечить
інтерпретаціям суспільства в українській філософії», – нагадує вчений.
З огляду на вищезазначене, В. Шевченко робить висновок, що
методологія розробки українознавства залежатиме від того, яке тлумачення
суспільства переважатиме – запозичене чи розроблене українською
філософією.
Ще одне актуальне питання сучасного українознавства вчений вбачав у
потребі внести ясність стосовно “пошуку національної ідеї”. «Питання, –
наголошував він, – тут полягає в тому, на засадах якої – німецької чи
української – філософії визначатиметься зміст національної ідеї»2. На
думку В. Шевченка методологічно це означає, що відмінності в розумінні
ідеї визначатимуть різну змістовну наповненість українознавства.
Спираючись на перспективізм німецької філософії, українознавство може
вдаватися не до вирішення питань національного самопізнання, а
намагатиметься “шукати” національну ідею на дорогах численних
фантазій. При цьому дослідник додавав: «Адже “шукання” національної
ідеї є не що інше, як показник нерозуміння або ж ігнорування того
встановленого в українській філософії факту, що, крім усього іншого,
Україна – це слово, котре означує і виражає конкретну ідею. Опертя на
засади української філософії, таким чином, спрямовує національне
самопізнання не на манівці словоблуддя навколо “будівництва суспільства
згідно з ідеєю”, а на осягання скрути і проблемності української дійсності,
котру необхідно уважно і систематично вивчати та соціокультурно
відтворювати»3.
Разом з тим, В. Шевченко розумів, що «методологія українознавства
нині не може обмежуватися лише філософськими орієнтаціями і підходами,
розробленими протягом минулих століть»4. Він цілком виправдано вважав,
1
Шевченко В.І. Філософсько-світоглядні складники методології українознавства //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. –
С. 25.
2
Шевченко В.І. Українознавство як методологія національного самопізнання // Збірник
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VI. – С. 32-33.
3
Там само.
4
Шевченко В.І. Філософсько-світоглядні складники методології українознавства //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. –
С. 27.

36

Українознавство – теорія, методологія, практика

що українське буття в ситуації інформаційного суспільства та політики
глобалізації вимагає переосмислення методологічних установок вже хоча б
тому, що одна лише комп’ютеризація освіти включає в себе можливість
появи маси людей, замкнених у світі логіко-математичних програм,
сконструйованих невеликою групою спеціалістів1.
Він наголошував, що, розробляючи проблеми українознавства в умовах
сьогодення, потрібно брати до уваги як загальну невивченість статусу
України на пострадянському просторі, так і той факт, що в середовищі
вихованої в радянські часи на основі “діамату” і “морального кодексу
будівника комунізму” керівної промислово-політичної верстви домінує
денаціоналізований механіко-органіцистський світогляд. При цьому
світогляд цей, констатує вчений, «доповнюється смердо-холопською
інтерпретацією героїчної, отже, зразкової, особистості»2.
Теоретичне українознавство має бути особливим ще й тому, що
властивий йому понятійний апарат має створювати адекватну модель
українського світу. Проте В.Шевченко зауважує, що «це не означає, що
українознавча модель національного образу світу має бути ідеологічнофілодоксичним продуктом, тобто фантазією, вигаданою виключно для
того, щоб маніпулятивно сформувати “для електорату” або “привабливу
дійсність”, або “ганебну дійсність”»3. Воно, швидше, має адекватно
формувати драматичну модель українського світу, структура якого
включає в себе всю соціокультурну антитетику, адже, як писав науковець,
українознавче розуміння України має бути не апологетико-ідеологічне, а
науково-філософське.
В. Шевченко вважав, що задля можливості розробки вищезазначених
методологічних основ філософського українознавства і втілення їх у
науково-дослідному та освітньо-педагогічному процесах, держава має не
стандарти встановлювати, а рекомендувати напрями навчання, котрі
задовольняють державні потреби. Це стосується й загальноосвітньої
школи, яка має орієнтуватися на суспільні потреби, які не в усьому
суголосні потребам держави, і які змінюються або коригуються внаслідок
перемін влади4.
Що ж стосується академічного українознавства як науки, то
В. Шевченко був переконаний, що «враховуючи таку непересічну
значущість українознавства у системі національної науки України, його
виняткову теоретико-методологічну функцію в системі української
культури, цілком очевидно, що суверенна Українська держава повинна
мати Академію українознавства»5.
1

Там само.
Шевченко В.І. Українознавство як методологія національного самопізнання // Збірник
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VI. – С. 32.
3
Шевченко В. Українознавство та історія України // Українознавство. – 2006. – № 3. –
С. 71.
4
Шевченко В. Стан української освіти в Україні (відповіді на питання анкети НДІ
українознавства МОН України) // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 209.
5
Шевченко В.І. Українознавство у структурі наук в Україні // Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІІ. – С. 51.
2
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Отже, в опублікованих працях В.І. Шевченка досить повно відображено
його погляди на розвиток сучасного українознавства, зокрема й ті, що
формують вузлові проблеми українознавчої науки, окреслюють сучасні
тенденції у вітчизняній науковій думці. Думки В.І. Шевченка на подальші
шляхи розвитку українознавства та його методологічні розробки,
безумовно, будуть корисними для сьогоднішніх та майбутніх ученихукраїнознавців.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Істоміна Н.М. (Київ)
ЕКСПЕДИЦІЙНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
У статті автор подає методику проведення українознавчих експедицій
і пропонує знання, отримані під час їх проведення, використовувати як
міжпредметні зв’язки на різноманітних уроках для розширення знань учнів
про Україну та залучення молоді до наукової роботи.
Національна свідомість є складною модернізованою системою духовних
феноменів, які формуються у процесі історичного розвитку нації і
відповідно відображають основні засади її буття. Це поняття охоплює
широкий спектр процесів, ідей, устремлінь, які загалом утворюють
духовний універсум нації. Його сутність – у єдності індивідуального й
спільного.
Визначаючи важливу роль національної свідомості у процесі
державотворення, зауважимо, що національне відродження – це не просто
усвідомлення народом своєї етнічної єдності, національної неповторності.
Воно пов’язане з усім цілеспрямованим процесом життєдіяльності людей
тієї чи іншої нації, формуванням особи як суб’єкта національної свідомості.
Найбільш пріоритетними завданнями сучасної загальноосвітньої школи
України є формування особистості учня, подальший розвиток
інтелектуального потенціалу учнівської молоді, залучення учнів до
пізнання України й українського світу через індивідуально-пошукові
форми, а саме: порівняльний аналіз методологічних концепцій різних
навчальних
дисциплін,
геолого-географічні,
краєзнавчо-історичні,
мовознавчі та літературознавчі, відтворення учнями образу рідного краю
(нові мапи, технологічні програми та схеми, статистичні таблиці),
екологічні, фольклорно-етнографічні та українознавчі експедиції,
формування творчої особистості.
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Українознавство в системі освіти має великі традиції. Його корені – у
надрах епосу та літописної літератури середини нашої ери та Київської
Русі, а першотворцями були автор «Літопису Аскольда», великі князі
Ярослав Мудрий і Володимир Мономах, літописці Нестор та Никін,
митрополит Іларіон. Закладені ними основи розвивали автори ГалицькоВолинського і Густинського літописів, С.Величко, Г.Грабянка,
Самовидець, автор «Історії Русів», творці українознавчих концепцій і праць
М.Максимович, М.Костомаров, В.Антонович, П.Куліш, О.Потебня,
П.Житецький, М.Драгоманов, П.Юркевич, І.Нечуй-Левицький.
В усі часи суспільство ставило перед школою завдання, глибина і
масштабність яких залежали від рівня розвитку економіки, науки,
культури, соціальної сфери держави. Одні дидактичні системи, що
перестають відповідати соціальним вимогам, руйнуються, на зміну їм
приходять нові.
Однак дослідження педагогів та психологів минулих століть свідчать
про те, що дослідницькі вміння учнів ефективно розвиваються за такої
організації навчання, коли учні залучаються до активної пошукової
діяльності, мають можливість самостійно провести дослідження,
використовуючи при цьому структурні елементи методології наукового
пізнання1. На думку педагогів і психологів, дослідження у процесі
проведення експедиційного українознавства – неоціненний засіб
формування національної свідомості учнівської молоді.
Витоки українознавства на рівні елементів етно-, крає-, країно-, народо-,
державо-, природо-, людинознавства сягають ще до Київського руського
періоду і відтворені в літописах, спостереженнях істориків, дослідників,
політиків, мандрівників.
З кінця ХІХ ст., з початком розбудови Української держави,
українознавство починає формуватися як цілісна система наукових знань,
об’єктивно зростає значення експедиційного українознавства як важливого
джерела знань про історію, природу та культуру українського народу
взагалі та кожного регіону зокрема, основи для вивчення правдивої історії і
підґрунтя для національного виховання учнівської молоді в незалежній
Україні.
У формуванні національної свідомості учнів найбільш ефективними
стають ті форми й методи експедиційного українознавства, які
відповідають загальносуспільним потребам, ідеям української національної
освіти, а саме: екскурсії, походи, подорожі, мандрівки, краєзнавчі
експедиції, зустрічі з видатними людьми краю, пошукова діяльність,
виставки, створення музейних експозицій. Підвалини цього напряму в
Україні в 70-х рр. ХІХ ст. були закладені відомим педагогом і просвітником
Софією Русовою, яка вважала, що прищепити дитині національні риси
можна лише орієнтуючись на специфіку природи, географічного
розташування, клімату, історії рідного краю на певній території2.
1

Демиденко О.Я., Іонова О.М., Кузнєцова В.І. Основи краєзнавства. – К., 2001. – С. 6.
Соловей М.В. Шкільна географія і краєзнавство у педагогічній спадщині Софії Русової //
Географія та основи економіки. – 2001. – № 1. – С. 317.
2
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Видатний український педагог К.Д.Ушинський уперше дав визначення
українознавства як педагогічного поняття, виділивши в ньому суспільноекономічний, освітньо-виховний і методичний аспекти. В українознавстві
К.Д.Ушинський вбачав могутній засіб вивчення країни. «Як немає людини
без самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини».
Експедиційні дослідження України на організованій науковій основі
розпочалися в середині ХІХ ст. Етапним стає 1843 рік: саме тоді засновано
в Києві Археологічну комісію, секретарем якої з 1860-х років стає
славнозвісний історик Володимир Антонович.
Експедиційні дослідження України здійснював геніальний український
поет і художник Тарас Шевченко від зими 1846 р. до весни 1847 р.
Про важливість організації збирання етнографічного матеріалу в
Україні постійно підкреслювали видатний український письменник
Михайло Коцюбинський та український вчений Михайло Грушевський.
Для цілеспрямованого збирання етнографічного матеріалу під його
керівництвом було складено відповідну програму.
Багато уваги науковому підходу збирання етнографічних матеріалів
приділяв видатний український письменник, поет і вчений Іван Франко.
Основи наукового підходу до проведення експедиційних досліджень
України заклав видатний український вчений–антрополог, етнограф і
фольклорист Федір Вовк. Йому належить наукова методика збирання
етнографічних і фольклорних матеріалів. Ф.Вовк наголошує не тільки на
точному записуванні текстів розповідей, повному опису предметів і явищ, а
й на важливості виконання детальних малюнків, надає поради щодо
широкого використання фотографій у етнографічних дослідженнях. Тому
для багатьох експедицій він залучав професійного фотографа.
Високу оцінку збирацькій діяльності надав Володимир Гнатюк,
видатний фольклорист і етнограф, який підніс фольклористику до рангу
самостійної наукової дисципліни, та Володимир Шухевич, який протягом
двадцяти років збирав фольклорно-етнографічний матеріал на Гуцульщині.
У науковій монографії академік Петро Петрович Кононенко «Національна
ідея, нація, націоналізм» доводить, що сучасні експедиційні українознавчі
дослідження ґрунтуються на науковій основі, закладеній видатними діячами
науки, культури і духовності. «Безумовно, що особлива роль у цьому належить
Київському університету і М.Максимовичу, П.Кулішу, Б.Грінченку, І.НечуюЛевицькому та М.Драгоманову, І.Франку, М.Грушевському, П.Грабовському,
Лесі Українці, Ф.Вовку, В.Хвойці та Д.Яворницькому».
Згідно із сучасною науковою методологією українознавства, «Українські
Карпати взагалі, і Гуцульський регіон зокрема став своєрідною дослідницькою
лабораторією, в якій проводять наукову роботу співробітники філії
«Гуцульщина» Науково-дослідного інституту українознавства з вивчення
невід’ємної складової частини цілісної України – інакше кажучи, гірської
карпатської підсистеми єдиної системи України»1. Такий науково-

1
Зеленчук Я.І. Українознавство – історична реконструкція етнонаціональної системи
Гуцульщини: Дис. … канд. іст. наук: 09.00.12 / Науково-дослідний інститут українознавства
МОН України. – К., 2007. – С. 34.
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методологічний підхід закладено у визначенні українознавства як інтегративної
науки: «Українознавство є цілісною системою наукових інтегративних знань
про Україну й світове українство як цілісність, як геополітичну реальність, що
розвивається в цілісності простору й часу»1.

Етнонаціональна система Гуцульщини розглядається в українознавчому
аспекті як органічна єдність Українських Карпат і України. На такому
методологічному підході наголошується у всіх наукових роботах
П.Кононенка: «Поняття Україна охоплює: етнонацію, територію, яку
заселяв український етнос в минулому та заселяє українська нація (народ)
нині; природу, відповідну територію з її земними, водними, повітряними
ресурсами, особливостями екології; мову як універсальний феномен буття і
свідомості етнонації; суспільство й державу в їх ґенезі; матеріальну й
духовну культуру (релігію, філософію, мистецтво, освіту, науку,
валеологію, право, військо, міжнародні відносини), що розвиваються
впродовж багатовікової історії української етнонації та держави; тип
людини. Отже – світове українство в часопросторовій еволюції»2.
Важко переоцінити значення для виховання та освіти учнівської молоді
прищеплення інтересу і любові до минулого свого краю, свого народу,
свого роду і рідної мови. Саме експедиційне українознавство цілісно
поєднує виховний та освітній впливи на особистість, вирішуючи одну з
найскладніших проблем педагогіки. Саме в умовах експедиції виникають
природно ті міжпредметні зв’язки, про які вже понад два століття мріють
видатні українські педагоги. Адже під час експедицій і походів
здійснюється комплексне вивчення свого краю: пізнання навколишнього
світу, сприйняття високих духовних цінностей свого народу, знайомство з
його історією, культурою, мистецтвом, нарешті, поглиблення знань своєї
мови і набуття навичок культури мовлення. Ознайомлення з історичними
та архітектурними пам’ятками допомагає підліткам усвідомити
актуальність і невідкладність збереження національної історико-культурної
спадщини. «Народ, який володіє минулим, може впевнено дивитись у
майбутнє». Без розвитку експедиційного українознавства навряд чи можна
сподіватися, що майбутні покоління не будуть байдуже ставитися до
історичних та природних пам’яток українського народу, які ми самі
вважаємо національною спадщиною. І, безсумнівно, експедиційне
українознавство має стати чинником збереження світової спадщини для
нового тисячоліття. «Никакие школьные занятия и никакие работы над
кандидатскими ли, магистерскими или докторскими диссертациями не
дают молодому человеку столько пользы, как путешествие», – відзначив
свого часу відомий російський письменник М.Чернишевський3.
Тому не випадково останнє десятиріччя ХХ ст. і початок нового
тисячоліття в Україні позначені підвищенням інтересу до експедиційного
українознавства. Не залишаються осторонь цієї важливої справи і
1
Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: МАУП; Міленіум, 2006. –
С. 17.
2
Там само.
3
Чернишевський М. Вибрані твори. – К., 1982. – С. 183.
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загальноосвітні навчальні заклади, перед якими стоїть завдання
сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, людину з
притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом
і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими
на самопізнання та саморозвиток демократичного громадянського
суспільства в Україні. Можна привести безліч прикладів пошуководослідницької роботи учнівської молоді, яка проводилася в рамках
Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедицій «Моя земля – земля
моїх батьків» та «Краса і біль України».
Завданням експедиційного українознавства, до якого залучається
учнівська молодь, має бути:
«виявлення шляхів, джерел, досвіду поколінь та історичних уроків від
роду, етнонації української природи, мови, держави, культури, людини;
формування питомих рис громадян;
підготовка молоді до самостійного життєвого вибору шляху та
перспектив майбутнього, пізнання й самопізнання, творення й
самотворення особистості, схильної і спроможної бути в гармонії з іншими
людьми, з довкіллям, з власним «Я» (внутрішнім світом), поєднання
особистих інтересів з громадськими, національно-державними та
загальнолюдськими;
сприяння виробленню високих суспільних, державних, гуманістичних,
духовно-культурних ідеалів, визначення морально-етичних та естетичних
критеріїв і принципів життєдіяльності людей мудрого серця та гуманного
розуму (інтелекту), патріотів-професіоналів світового рівня, творців засад
громадянського суспільства в національній державі»1.
Основою організації експедиційного українознавства з учнівською
молоддю є врахування виховних традицій та особливостей регіону:
матеріал навчальних предметів (історії, географії, української мови і
літератури, трудового навчання, фізичної культури, музики тощо).
Учнівська молодь залучається до системних спостережень, проведення
туристсько-краєзнавчих походів, створення джерельної бази через
збирання фактологічного матеріалу (етнографічних, фольклорних пам’яток
духовної культури).
Наводимо приклад формування національної свідомості учнів засобами
експедиційного українознавства. «Експедиція» – як зазначено у «Великому
тлумачному словнику сучасної української мови» під редакцією В. Бусела,
це – «подорож, поїздка, відрядження групи людей, загону зі спеціальною
метою, спеціальним завданням»2. «Експедиція навчальна» як зазначено в
«Українському педагогічному словнику» під редакцією С. Гончаренка –
«це форма навчально-виховної роботи, яка дає можливість організувати
дослідницьку громадсько-корисну діяльність учнів, пов’язану з певним
навчальним предметом. Експедиція як одна з форм організації навчальної і
1

С. 19.

Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: МАУП; Міленіум, 2006. –

2

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Під ред. В.Т. Бусела. – К.;
Ірпінь: ВТФ Перун, 2005. – С. 340.
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виробничої практики студентів (учнів) стала дуже поширеною у вищій
школі і середніх спеціальних навчальних закладах. Як правило, експедиції
організовуються предметними гуртками, клубами, загонами тощо»1.
Так, група учнів однієї із київських шкіл перед початком експедиції
отримала завдання, метою якого було: вивчення звичаїв, традицій, обрядів
українського народу, розширення знань з історії, географії, літератури
України, ознайомлення з художніми промислами гуцулів. Внаслідок
цілеспрямованих трьох українознавчих експедицій у с. Криворівня
Верховинського району Івано-Франківської області учні та вчителі
київської школи виконали велику пошуково-дослідницьку та методичну
роботу, а саме:
ознайомлення юних киян з експозицією шкільного краєзнавчого музею в
с. Криворівня;
відвідування музею Івана Франка, хати-гражди села Криворівні та
приватного музею Романа Кумлика в смт. Верховина;
здійснено коментований перегляд фільму Параджанова «Тіні забутих
предків» з наступним відвідуванням музею цього фільму у смт. Верховина.
Відбулася зустріч з місцевою жителькою, яка брала участь у зйомках цього
фільму;
організовані зустрічі зі старожилами села та народними умільцями, запис
їхніх спогадів, народних пісень, звичаїв та обрядів (фольклорно-етнографічна
діяльність);
ознайомлення з учнівськими науковими роботами – матурами;
ознайомлення з побутом ровесників – учнів Криворівнянської школи;
залучення київських учнів до виконання картографічних мап місцевості;
збирання гербарію рослин Прикарпаття.

За наслідками експедицій по Верховинському району ІваноФранківської області зібраний матеріал систематизовано та представлено у
вигляді збірника українознавчих матеріалів.
При проведеній аналітичній роботі чітко викристалізувалися провідні
напрями практичної діяльності педагогів (управлінський аспект) у
формуванні національного світогляду учнів засобами експедиційного
українознавства:
виділення українознавчого аспекту в формах і методах проведеної роботи,
формування в учнів на цій основі уявлень та понять про рідний край, рід,
родину, країну, націю, Україну;
формування в учнів уявлення про себе як представників української нації,
усвідомлення її окремішності й внутрішньої єдності (культурної, мовної,
національної тощо);
розуміння спільного й відмінного з іншими народами;
виховання в учнів любові до рідної землі, мови, культури, відповідальності
за збереження й розвиток культурно-історичних надбань, прагнення
примножити їх своєю працею;
оптимальне поєднання методів навчання з методами експедиційного
українознавства.

1

Український педагогічний словник. – К., Либідь, 1997. – С. 111.
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Такі наслідки від проведеної роботи не могли бути отримані, якщо б не
відбулося належного управлінського супроводу, без творчого підходу
організаторів позакласної діяльності учнів:

підготовка вчителя до організації цього виду діяльності та використання її
виховних можливостей у позакласній роботі;
відповідність змісту, формам і методам експедиційного українознавства
меті національно-державницького виховання, індивідуальним та віковим
особливостям учнів, урахування особливостей шкільного та навколишнього
середовищ;
належна організація науково-методичної роботи вчителя, вихователя;
стимулювання учнів до пошуково-дослідницької діяльності з проблем
історії, мови, культури свого народу;
відповідна педагогічна підготовка батьків до реалізації позакласної
виховної роботи засобами експедиційного українознавства, їхня активна участь
у цьому процесі.

Виховне значення експедиційного українознавства глибоко й тонко
розумів видатний педагог Василь Сухомлинський, який прищеплював
учням з найменших літ любов до рідної місцевості – «малої» батьківщини.
Він з повним правом твердив, бо перевірив практично, що отчий дім, його
природа з невичерпним багатством явищ, дивовижною красою – то «вічне
джерело дитячого розуму». Тому важливо, підкреслював Сухомлинський,
щоб перші наукові істини діти засвоювали не за підручником, а з
життєдайних джерел рідного краю.
Напрацьовані під час проведення експедиційної роботи матеріали лягли
в основу методичного посібника для вчителів, які викладають різні
предмети, для проведення як традиційних, так і нестандартних уроків.
Напрацьований в експедиціях історико-краєзнавчий матеріал добре
поєднується з набутими на уроках теоретичними знаннями і вважаємо, що
він буде добрим порадником вчителям географії, історії, української
літератури, українознавства, музики, трудового навчання, фізичної
культури
для
проведення
цікавих
уроків-диспутів,
інтерв’ю,
театралізованих уроків, виставок народної творчості, змагань з техніки
туризму (залежно від теми уроку, класу і творчого потенціалу вчителя).

Наприклад, на уроках географії у 8 класі під час вивчення теми «Карпати»
можна розповісти цікаві легенди про гори та озера Верховинського краю, а
також про історію старовинної польської обсерваторії, розміщеної на другій
вершині Українських Карпат – Піп Івані. В 9 класі при вивченні теми
«Історико-географічні області в Україні та їх характеристики» учителю
пропонується скористатися багатим експедиційним та фотографічним
матеріалом про етнографічний район «Гуцульщина». Крім того, багато
інформації можна отримати при вивченні етнічного складу населення України.
Матеріал про Гуцульщину використовується і при вивченні етнографічного
районування України у 8-му класі. У 9-му класі запропонований матеріал
можна використовувати при вивченні майже всіх тем.
На уроках української літератури у 6 класі учнів можна ознайомити з
гуцульськими колядками (тема «Усна народна творчість»). У 10 класі при
вивченні життєвого і творчого шляху Івана Франка, Лесі Українки та Михайла
Коцюбинського варто використати матеріал з розділу другого, частина
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«Криворівня літературна»; звернути увагу на роль, яку відіграла Гуцульщина в
творчості українських письменників. А вивчення повісті М.Коцюбинського
«Тіні забутих предків» можна здійснити з коментованим переглядом
однойменного фільму Сергія Параджанова й учнівськими розповідями про
історію створення фільму у смт. Верховині та с. Криворівня з використанням
фотографічного матеріалу (музей хати-гражди та музей фільму «Тіні забутих
предків») або взагалі поставити театралізовану виставу за мотивами цієї повісті
і фільму.
Надзвичайно широке поле діяльності для вчителів, що викладають
українознавство. Використовуючи матеріали збірника, вони можуть
проводити цікаві уроки, причому форми їх проведення можуть бути
найрізноманітніші. Так, при вивченні теми «Свята та обряди: пастуші свята»
учнів можна ознайомити з «полонинками», яких співають гуцульські вівчарі
під час полонинського ходу. Ознайомлюючи учнів із специфікою гуцульського
вівчарства, учитель розповідає про гуцульську колибу та значення ватри. При
вивченні теми «Хата, оселя, двір, садиба» урок можна провести в
імпровізованій гуцульській хаті, розкрити самобутність старовинного
гуцульського житла – хати-гражди, необхідність саме такого житла було
продиктоване складними природними умовами гірського району Карпат.
Вивчення теми «Промисли і ремесла» на уроках трудового навчання
набуде своєї привабливості тим, що хлопці зможуть ознайомитися з
гуцульськими ремеслами – різьбярством, художньою обробкою шкіри, металу,
а дівчата – з особливостями гуцульського одягу, гуцульської вишивки,
гуцульської національної кухні. На практичних заняттях молоді господині
ознайомлюються з керамічними виробами та кухонними речами (посуд),
готують цікаві і смачні гуцульські страви, як банош, гуцульський куліш,
гулянку. При проведенні таких уроків важливим є профорієнтаційний аспект,
який допоможе учням не тільки дізнатися про суто українські ремесла, а й
свідомо вибрати собі професію на все життя.
Неабияке враження в учнів викликають експонати приватної хати-музею
Миколи Карнелюка (м. Косів) та екскурсія до Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва, у якому вони мали змогу зайти у
відділення кераміки, художньої шкіри, художнього ткацтва, художньої обробки
металу.
На уроках образотворчого мистецтва вчителі мають змогу ознайомити
дітей з декоративним розписом, навчити учнів унікальної техніки цього
мистецтва. Але якщо учитель сам не побував у Музеї писанок (м. Коломия), не
тримав у своїх руках «писачок», він таку місію не зможе виконати. Бо тільки
обдарований учитель може розвинути здібності своїх учнів.
Профорієнтаційний аспект таких уроків має величезне значення – учні
ознайомлюються з професіями, які можуть отримати в Косівському інституті
прикладного і декоративного мистецтва (єдиному в Україні).
Хочеться окремо сказати про проведення уроків музики. Не можна дітям на
словах розповідати про українські старовинні музичні інструменти. І тільки
відвідавши приватний музей Романа Кумлика (смт. Верховина), який знають у
всьому світі (а вчителі музики з інших регіонів, окрім гуцульських, про такий
музей нічого не знають), потримавши у своїх руках старовинні музичні
інструменти: скрипку-довбанку, прямокутну скрипку, флояри, цимбали, цидру,
козу-дуду, дрімбу, ліру, трембіту, роги, почувши їх голос і душу, можна
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впевнено довести, чому гуцули такий музично-пісенний народ. Це унікальна
колекція народних інструментів, зібраних ним і дарованих йому горцями.
Гуцульські музиканти робили музичні інструменти самі, хто як умів, і це
свідчить про те, що гуцули від природи музично обдаровані. Сам Роман
Кумлик грає на дванадцяти інструментах. Учні були приємно вражені таким
зібранням народних інструментів.
Під час перебування у Прикарпатті було розроблено і проведено 10
туристичних походів:
Пушкар (816 м) гірськолижний – Слупійка спортивна;
ЛОК «Верховина» – Жаб’євський потік;
Підйом на гору Магурка (1024 м);
ЛОК «Верховина – гора Швейкова (923 м);
ЛОК «Верховина – гора Безвідне (987 м);
ЛОК «Верховина» – присілок Слупійка – гора Синиці (1186 м) – гора
Довбуша – скелі Довбуша;
ЛОК «Верховина» – село Криворівня – «ОАЗИС» Гуцульщини;
Похід на гору Ігрець (1374 м);
Похід до села Бережнівка (присілки Усть І і Усть 2);
Мандрівка на гору Писаний Камінь (1225 м).
Більшість представників національної еліти минулого здійснювали
пошукову й українознавчу науково-дослідницьку роботу, були духовними
провідниками, пропагандистами цієї справи, що було ознакою громадянського,
національного патріотизму.

Таким чином, ми дійшли висновку, що експедиційне українознавство є
невід’ємною складовою патріотичного, національно-державницького
виховання, як засіб формування національної свідомості учнівської молоді.
Доведено, що експедиційне українознавство може здійснюватись як з
науковою метою (досвідченими фольклористами, етнографами), так і з
метою педагогічною, навчально-виховною (вчителі), яке благотворно
впливає на загальнокультурний розвиток учнівської молоді, на виховання у
них шанобливого ставлення до рідної землі, мови, традицій, звичаїв, на
формування національної свідомості. П.Кононенко наголошує, що
українознавство – це не тільки система наукових, інтегративних знань про
Україну і світове українство, а й «шлях до самопізнання й
самоутвердження українства, здійснення ним своєї історичної місії»1.
На сучасному етапі експедиційне українознавство переживає епоху
ренесансу. Воно багате на цікаві традиції, плідні пошуки і відкриття. Але
мало любити свій край – його ще треба добре знати. Знання рідного краю
не просто збагачує і звеличує людину, воно служить своєрідним містком,
що єднає покоління минулі з поколіннями прийдешніми, має виховати
таких особистостей, які б здійснили інтеграцію в європейський культурноосвітній і економічний простір та забезпечили розквіт і безсмертя нації.
Пошана до традицій давньої культури та славного минулого творить
основи теперішності, є запорукою майбутнього.

1

Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К., 2006. – С. 750.
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Глєбова Т.В. (Київ)
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ
В ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ЗГІДНО
З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ
У статті розглядаються нові методологічні орієнтири освіти ХХІ ст.
в умовах сталого розвитку. Здійснено огляд основних методологічних
концепцій та підходів організацій освіти. Одним із головних
методологічних підходів є синергетика та системний аналіз. Зміни
парадигми освіти в умовах переходу до сталого розвитку передбачено
програмою дій ООН на ХХІ ст. та відповідними документами Уряду
України.
На початку ХХІ ст. євроінтеграційні процеси охопили економічний,
політичний, духовний простір абсолютної більшості країн Європи. Названі
вектори інтеграції поширюють досягнення Західної цивілізації на країни
Східної Європи, в тому числі й Україну. Але серед українських філософів,
політологів та культурологів відсутній усталений погляд на проблему
цивілізаційної самоідентифікації людини, етносу, держави. Незважаючи на
суттєві розбіжності, вони при розв’язанні цієї проблеми погоджуються з
тим, що суттєвими складовими самоідентифікаційної генеалогії є
історичний, культурологічний, аксіологічний, лінгвістичний, економічний,
геополітичний, релігійний та ментальний аспекти. На думку
М.І. Михальченка, саме вищевказані детермінанти формують основні
орієнтації різних політичних сил у сучасній Україні: перша з них –
рафіновано-самостійницька; друга – євразійська (проросійська); третя –
європейська (прозахідна). На різних етапах історії незалежної Україні, як
правило, домінує одна з трьох вищеназваних орієнтацій1.
На користь кожної з існуючих в українському суспільстві орієнтацій
існують певні аргументи: прихильники першої орієнтації апелюють до
ментальних рис українця (здоровий глузд, індивідуалізм, почуття
самозбереження, толерантність тощо); представники другої орієнтації
апелюють до спільної історії радянських народів (насамперед, білорусів,
росіян, українців), єдності економічного простору пострадянських
республік, деяких ідеологем радянських часів (“дружба народів”, “рівні
серед рівних” тощо); послідовники третьої орієнтації апелюють до системи
детермінант цивілізаційного характеру (християнських традицій,
культурної спадщини, наукових, технічних та інших досягнень
європейських народів). Серед них у першу чергу звернемо увагу на
природні, тобто расові, географічні, мовні детермінанти єдності українців
1
Михальченко М.І., Самчук З. Україна доби межичасся. Блиск та убозтво куртизанів. –
Дрогобич: Відродження, 1998. – 288 с.
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і України з Європою: українці, як і більшість народів Європи, належать за
науковою класифікацією до європеоїдів, за релігійними міфами – до
етносів яфетичного походження; Україна як держава територіально цілком
розташована в Європі; мова українців, як і більшості народів Європи,
належить до індоєвропейської сім’ї мов. За релігійними поглядами
більшість українців, як і інших народів Європи, християни (причому в
Україні є конфесії як західних, так і східних гілок християнства, є також
конфесія уніатів, яка має великий досвід конвергенції православ’я й
католицизму. Ще один цивілізаційний блок детермінант належить до
культурних досягнень європейського або світового рівня: досягнення у
розв’язанні
фундаментальних,
пошукових,
прикладних
проблем
природничих, гуманітарних та технічних наук; високий рівень освіти
населення; високі технології (космічні, військово-технічні, інформаційні);
сучасне мистецтво, архітектура тощо. До політико-правових детермінант
належать намагання створити європейську правову державу ліберальної
демократії, у якій пріоритетним завданням стане розвиток особистості,
забезпечення прав людини. Крім того, українці, як етнос, ментально
схильні до ідеалів європейського індивідуалізму, тому перехід України до
соціально орієнтованої ринкової економіки створює економічні передумови
її інтеграції з Європою. На наш погляд, цивілізаційні перепони щодо
вступу України в ЄС практично відсутні, а економічні й політичні
проблеми існують. Саме вони віддаляють прийняття України в цю
організацію на 10 – 15 років.
Сутнісною ознакою ХХІ ст. є глобалізація й інтеграція людського
життя. Вона невпинно пов’язує не лише ринки та технології, а й державинації, демонструючи свій потужний вплив на життя людини й суспільства.
Безсумнівним є те, що світ стає цілісним у фінансово-економічному,
інформаційному та технологічному аспектах. Інтеграційні процеси
охоплюють і культурно-духовну сферу, зокрема й освіту.
Справді потужним імпульсом європеїзації освіти України стала
Болонська декларація (1999 р.). Згідно з цією угодою, євроінтеграція
спрямована на консолідацію зусиль науковців та освітян для істотного
підвищення конкурентоспроможності європейської науки й вищої освіти, а
отже, їх ролі в розвитку та зміцненні стабільних, мирних і демократичних
суспільств. Водночас створення європейського простору вищої освіти
слугуватиме демократизації університетського життя, відкритості до
співпраці та взаємному визнанню освітніх дипломів. Хоча Україна поки що
не долучилася до Болонського процесу, однак, за наказом міністра освіти й
науки, низка університетів бере участь у цьому проекті.
У Болонській декларації зазначено, що "Європа знань" сьогодні є
загальновизнаним пріоритетним чинником соціального та людського
розвитку. Вона є запорукою зміцнення й інтелектуального збагачення
європейців, оскільки саме така Європа може надати їм необхідні знання,
щоб адекватно реагувати на виклики нового тисячоліття, усвідомлюючи
спільні цінності й належність до єдиної соціально-культурної сфери.
Євроінтеграційні процеси актуалізують потребу в теоретичному
осмисленні проблем конституювання європейського науково-освітнього
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простору, можливостей і перспектив входження в нього національного
освітнього простору. Річ у тім, що європростір репрезентує, з одного боку,
цивілізаційний рівень освіти, її відповідність вимогам суспільства знання, а
з іншого – гуманістичні принципи західної цивілізації. Отже, європеїзація
національного освітнього простору вимагає, по-перше, його інформаційнокомп’ютерної модернізації, а по-друге – взаємоузгодити європейські
світоглядні орієнтири з національними духовними цінностями.
Філософську рефлексію різних аспектів європеїзації освіти в Україні
здійснюють В. Журавський, М. Згуровський, І. Зязюн, С. Клепко, В. Кудін,
В. Огнев’юк тощо. Водночас євроінтеграція завдяки своєму динамізму
зумовлює небачене дотепер пришвидшення життя суспільства й людини.
"Нам усім належить усвідомити, що динамізм об’єктивно зумовлює
змінність як надзвичайно важливу рису способу життя людини в ХХІ
столітті. Звідси – необхідність формувати особистість, здатну до
сприйняття і творення змін". Отож, в умовах безперервних змін потрібні
оновлені світоглядні орієнтири, щоб людина не стала заручником змін, а
опанувала їх і була їх господарем.
Згідно з "Національною доктриною розвитку освіти" (2002 р.),
розбудова національної системи освіти в Україні зорієнтована на
європейські стандарти1. Вони репрезентують такі риси європейської освіти,
як багаторівневість і безперервність, доступність, ефективність і якість.
Однак європейськість національної системи освіти не вичерпується її
цивілізаційним рівнем. Національний освітній простір коеволюціонує з
європейським також на культурно-духовному рівні. Він репрезентує низку
загальнолюдських вартостей, які виробила західна цивілізація.
Пріоритетною вартістю європейського освітнього простору є особа, її
права та свободи. У західній культурі, зазначає Д. де Ружмон, витворено
ідеал людської особистості, яка подвійно відповідальна перед своїм
покликанням і державою, яка водночас незалежна і зобов’язана, а не лише
вільна чи лише заангажована. Ця людина вірна собі, коли погоджується на
діалог і творчий динамізм. Вона зраджує себе, зраджує творчий геній
Європи, коли поступається спокусі зліквідувати один з термінів конфлікту,
або ж намагається замкнутися у своїх особливостях, нації, партії чи
ідеології або ж коли хоче всім нав’язати їх2.
Європейська людина, продовжує Д. де Ружмон, – це людина
суперечностей, вона прагне їх сповняти, виявлятися в них у постійно
загрозливій рівновазі, у вічній агонії. Ця агонія концентрує зусилля духу на
людині. Тому типово по-європейськи буде вимірювати за людиною всі
інституції. Ця людина суперечностей (якщо вона панує над ними творчо) є
тією людиною, – пише Д. Де Ружмон, яку я називаю особа3.

1
Національна доктрина розвитку освіти // Кремень В. Освіта і наука України: шляхи
модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – С. 178-201.
2
Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців. – Львів, 1998. –
С. 15.
3
Там само. – С. 20.
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Як було наведено вище, європейський ідеал близький ментальності
українців. А тому в "Національній доктрині розвитку освіти" визнано як
найважливіший пріоритет освіти її особистісну орієнтацію. Це відповідає
європейському принципу індивідуалізму, для якого найвищою цінністю є
свобода особи.
Треба також зазначити, що в національному освітньому просторі
започатковано світоглядний поворот до особи, причому не лише особи
студента чи учня, а й педагога. Освіта перестає бути підготовкою до життя
в майбутньому, а репрезентує повноцінні форми буття її учасників. У такий
спосіб долається знецінення як праці педагогів, так і навчання.
Реформування системи освіти на засадах особистісної орієнтації означає
перехід до некласичної парадигми. Її стрижень становить виховання
особистості, яка "усвідомлює свою належність до українського народу,
сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах
соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що
змінюється". Важливо не лише те, що вона повертає до джерел
національної культури, а й вбирає в себе цивілізаційні здобутки.
Завдяки освіті людина стає укоріненою в соціумі, оскільки опановує
суспільні вартості як умови співжиття та поступу. Однак розбудова
європейського освітнього простору в Україні потребує чіткого
розмежування соціальних та ринкових вартостей. На жаль, сьогодні
пріоритетною цінністю людини є її ринкова конкурентоспроможність на
ринку праці. Така ситуація зумовлена прагматичною орієнтацією
західноєвропейської освіти, яка успішно формує homo faber для потреб
ринкової економіки. Вона, безумовно, прагне диктувати свої вимоги. Однак
освіта не є тим соціальним інститутом, який однозначно залежить від неї.
Крім формування особистості, ще однією метою конституювання
європейського освітнього простору є прагнення зберегти культурне
розмаїття Європи. "Справжня культура, – зазначає Д. де Ружмон, – не є
якоюсь оздобою, звичайною розкішшю, чи набором спеціальностей, що не
стосуються обивателя. Вона постає із усвідомлення життя, постійної
потреби поглиблювати значення життя, збільшувати владу людини над
речами. Вона створила велич Європи"1. Власне, творення, передання і
вироблення культури, на думку Д. де Ружмона, є результатом постійного
діалогу між великою кількістю реальностей і антагоністичними
тенденціями. Саме в цій дискусії – таємниця динамізму і творчого
невдоволення, який спонукає європейців ставити та обговорювати від
століття до століття свої відносини з Богом, зі світом, з державою
і спільнотою.
Засадничий світоглядний принцип європейської освіти – це єдність у
розмаїтті. Він виявляє себе в плюралізмі національних систем освіти та їх
узгодження з європейськими стандартами. Ця узгодженість постає як
розбудова європейських рис освіти з урахуванням національної специфіки.

1

Там само. – С. 66.
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Євроінтеграційні процеси в освіті ґрунтуються на принципі
національної самототожності освітніх систем. Європейська освіта була й
залишається національною. Наукова й владна еліти, попри кризу їхньої
духовності, також є національними. Звідси випливає, що необхідною
умовою інтеграції освіти до європростору є розбудова національного
освітнього простору. Його завдання, з одного боку, забезпечувати
засвоєння цивілізаційних здобутків, а з іншого – стати бар’єром культурній
гомогенізації. Він має утверджувати національну ідентичність особи та її
культурну самобутність.
Аналізуючи вплив глобалізації на національні культури, Т. Фрідмен
зазначає: "Парадоксальність людського життя в умовах глобалізації
репрезентують чудові символи – "Лексус" (надмодерне японське авто) й
оливкове дерево. "Лексус" символізує технологічну революцію, без якої
неможливо досягнути процвітання в системі глобалізації. Оливколі дерева
"символізують усе, що закорінює нас, дає нам самобутність і визначає наше
місце під сонцем. Оливкові дерева – це родина, громада, плем’я, нація,
релігія, а головне – місце, яке ми називаємо домом"1. Власне, оливкові
дерева репрезентують структуру життєвого світу кожного народу,
належність до якого робить життя кожної людини смислозначущим.
Незважаючи на те, що сучасна техніка й технологія інтегрують та
уніфікують усі сфери діяльності людей, виявилося, що процеси
модернізації сучасного суспільства не нівелюють їх прагнення до
утвердження своєї культурно-національної самобутності, мови, релігії,
традицій і звичаїв. Отже, проблема ідентичності не втрачає своєї
актуальності, а освіта є тим соціальним інститутом, який спроможний
формувати національну ідентичність не лише особи, а й народу.
Глобалізація витворює свою культуру, завдяки якій здійснює
уніфікацію життєвого світу націй-держав, уодноманітнює його.
Цивілізаційні новації живосилом витісняють національно-культурні
традиції. Те, що відбувається сьогодні завдяки глобалізації, вважає
Т. Фрідмен, це якась турбоеволюція. В ній майже немає справедливості2.
Виявилося, що навіть найміцніші культури неспроможні їй опиратися. Їм
потрібна допомога, щоб вижити, інакше вони вимиратимуть набагато
швидше, ніж еволюція встигатиме їх відроджувати. Нівелювання культур
спричиняє втрату ціннісних орієнтацій, які надають смисл цивілізаційним
досягненням людства.
Безперечно, глобалізація експансивна. Її не можна уникнути. Єдина
надія, на думку Т. Фрідмена, що "кожна країна спроможеться розробити
численні фільтри, щоб оборонити свою культуру від зовнішнього і
внутрішнього тиску глобальної капіталістичної економіки, тиску, що
призводить до нівеляції всяких культурних особливостей”3.
Одним із найважливіших фільтрів, на думку Т. Фрідмена, є здатність
культури до "глокалізації" (слово є результатом симбіозу двох
1
2
3

Там само. – С. 54.
Там само. – С. 397.
Там само. – С. 386.
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протилежних понять – “глобалізація” та локалізація”) на принципах
рівності та справедливості. Завдяки національній освіті культура стає
укоріненою в суспільстві, а тому, стикаючись з іншими сильними
культурами, вона вбирає лише ті впливи, що природно їй підходять і могли
б її збагатити, та опирається речам справді чужим. Глокалізація потрібна
для того, щоб будь-яка країна чи культура змогла засвоїти окремі аспекти
глобалізації, скористатися й збагатитися ними. У такий спосіб освіта не
лише забезпечує цивілізаційний поступ суспільства, його інтеграцію до
європейської спільноти на засадах соціально-економічної сталості, а й
збереження власної культурної самобутності. Отже, система освіти
України, набуваючи європейських рис, водночас має відновити свою
національну ідентичність і стати надійним фільтром проти вестернізації.
Наприкінці ХХ ст. проблема єдності освіти й культури набула
всесвітньо-історичного значення: це проблема людяності, гуманності
культури та культурності освіти. Євроінтеграційні процеси означають, що
вища освіта має формувати не лише національну ідентичність, а й
європейську. Європейськість постає не тільки як цивілізаційний, а й як
духовний вимір життя.
Засадничим принципом європейської освіти був і залишається принцип
гуманізму. Його значущість у розвитку освіти засвідчує те, що ХХІ ст.
ЮНЕСКО проголосило століттям освіти, а ООН – століттям Людини.
Гуманізм нового століття світове співтовариство пов’язує з освіченістю
людини, компетентністю, свободою саморозвитку особистості та реалізації
її таланту.
Гуманізація освіти як процес реалізації гуманістичного принципу
потребує філософського осмислення. Річ у тім, що ідея гуманізації є
стрижневою в державній національній програмі "Освіта (Україна ХХІ
століття)". Незважаючи на те, що вітчизняний та зарубіжний педагогічний
досвід репрезентує варіанти гуманістичних освітніх систем, вони
стосуються лише шкільної освіти. Тому їх теоретичні узагальнення
незастосовні до професійної та вищої освіти. Окрім того, гуманізацію
розуміють як засіб у структурі цілераціональних педагогічних дій.
Незважаючи на те, що педагоги-новатори пропонують і реалізовують
різноманітні, безперечно, гуманістичні педагогічні практики – школа
життєтворчості особистості, школа ненасильства, школа радості тощо, вони
залишаються лише острівками гуманізації освіти. Спроби транслювати їх
виявилися неуспішними. Річ у тім, що прикметною особливістю освіти
України є те, що в ній найповніше втілено цілепокладальний характер
людської діяльності. Її мета – ідеальний образ майбутнього результату
діяльності. Тому цілком закономірно, що нинішня система освіти
залишається
авторитарною.
Вона
формує
людину-конформіста,
пристосуванця, деіндивідуалізовану особу, нездатну до самостійної та
відповідальної поведінки на основі свідомого ставлення до дійсності.
Гуманізація освіти потребує теоретичної реконструкції педагогічних
практик. Гуманізм як принцип інституалізованої освіти утвердився в добу
Просвітництва. Модерний проект освіти було побудовано на
людиноцентризмі, який репрезентує цілераціональні інтенції педагогічних
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практик. Як наслідок, гуманізм перетворюється на ілюзію. Бо в разі будьякого центрування чи то навколо педагога, чи студента (учня), для іншого
він обертається антигуманізмом. Річ у тім, що цілераціональна дія
репрезентує владні стосунки в навчальному процесі. До того ж, панування
культури індустріального суспільства та її найважливішого елемента –
науки – зумовило специфіку освітнього спілкування. Упродовж ХХ ст.,
вважає Ю. Габермас, влада науки й техніки хибним чином поширюється на
все суспільне життя, на всі форми спілкування між людьми, структуруючи
їх за своєю внутрішньою схемою – усе суспільство пристосовується до
цілераціональної діяльності. Отже, освіта перебуває в полоні
спеціалізованого та вузькокорпоративного мислення, що претендує на
пріоритетний статус і потребує владних санкцій. Його корелятом в освіті
стає інструментальне спілкування, стрижнем якого, згідно з
Ю. Габермасом,
є
"монологічні
моделі
інструментальної
дії”.
Інструментальний
характер
освітнього
спілкування
детермінує
цілераціональні дії його учасників. За Ю. Габермасом, цілераціональна дія
має однозначний сенс, заданий метою чи мотивом, тобто вона
"монологічна" і не потребує жодних герменевтичних зусиль.
Причину антигуманного спілкування Ю. Габермас убачає в тому, що
міжособистісне спілкування під тиском сцієнтиської свідомості
спрямовується, будується за внутрішньою схемою не характерної для нього
монологічної моделі інструментальної дії, виключаючи дискурс із
комунікативної педагогічної практики. Спотворене міжособистісне
спілкування є результатом того, що освітньо-виховний дискурс як спосіб
взаєморозуміння та взаємодії, заміщений науково-інструментальним
дискурсом, який претендує на пріоритетну роль у формуванні особистості.
Але особистість формується лише внаслідок комунікативних практик і їх
контекстів. Натомість комунікативні дії перебувають на маргінесі
освітнього процесу. Домінантними в освітньому процесі були й
залишаються цілераціональні дії. Однак саме комунікативні дії та дискурс
гуманізують освіту.
Комунікативна дія, за Ю. Габермасом, обов’язково неоднозначна, вона
потребує взаєморозуміння хоча б у двох її учасників, вона діалогічна, дає
змогу людині мислити, ставити запитання, стверджувати свій погляд.
"Взаєморозуміння, – зазначає Ю. Габермас, – і має на меті подолати
ситуацію, що виникла через проблематичність претензій на значення, що
його наївно припускають у процесі комунікативної дії: взаєморозуміння
веде до дискурсивно спричиненої, обґрунтованої згоди".
Дискурс визнає за особою здатність обґрунтувати спонуки своїх дій та
вчинків, виправдати їх шляхом пояснення (аргументацією) чи
інтерпретацією (сенсовністю). У процесі дискурсу з’ясовується відповідь
на питання про те, що саме стоїть на заваді взаємодії. Оскільки дискурс має
мету відновити взаєморозуміння для здійснення взаємодії, то згоди
досягають тільки у сфері інтерсуб’єктивності. На думку Ю. Габермаса,
кожна людина зі здоровим глуздом може вийти з проблемних ситуацій за
допомогою дискурсу. Його результативність залежать як від умов, так і від
інтуїтивних очікувань. Водночас успішність дискурсу вимагає від його
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учасників оволодіння "комунікативною компетентністю". Вона є
передумовою того, що завдяки умінням особистості комунікація не буде
спотвореною. Комунікативні дії на основі згоди не дають можливості
маніпулювати особистістю. Річ у тім, що дискурс ведеться стосовно стану
справ, який може бути кращим або гіршим, а також рекомендацій і
застережень, які можуть бути як слушними, так і помилковими. Тому
комунікативні дії завжди опосередковані моральною метою.
Суть гуманізації освіти саме в тому, щоб комунікативні дії становили
патерн для розвитку особистості. Їм мають підпорядковуватися
цілераціональні дії. Ю. Габермас вводить поняття "ідеальної мовленнєвої
ситуації", характерною ознакою якої є те, що будь-яку згоду, досягнуту в
процесі її здійснення, її учасники оцінюють як справжню. В ідеальній
мовній ситуації неприпустимий ані зовнішній, ані внутрішній примус щодо
прийняття тих чи інших рішень. На думку Ю. Габермаса, у ній панує лише
"примус кращого аргументу, який спонукає до перевірки тих чи інших
тверджень і може раціонально обґрунтувати розв’язання практичних
питань"1.
Комунікативна дія завдяки своїй відкритості здійснюється в широкому
поліфонічному контексті, тобто враховує не лише аспекти персонального
спілкування, а й те, що Г. Арендт назвала "мережею людських стосунків"2.
Освітній процес є мережею людських взаємин, його учасники відкриті для
дискурсу та взаємодії. Як зазначає Г. Арендт, "виявлення "мережі" через
мовлення і встановлення нового початку через дію завжди занурюється в
мережу, яка вже є, де можна відчути негайні наслідки. Разом вони
започатковують новий процес, що з’являється як унікальна історія життя
новоприбульця, який неповторно впливає на життєві історії тих, хто з ним
стикається"3. Отже, мережа людських стосунків є тим контекстом, який
зумовлює варіативність розвитку особистості, а пріоритетність
комунікативної дії та дискурсу зумовлюють гуманізацію освіти.

1
Концепция устойчивого развития: новая соціально-економическая
#www.studsona com#/.
2
Арендт Г. Становище людини. – Львів: Літопис, 1999. – С. 140.
3
Там само. – С. 141.
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Дєніжна С.О. (Київ)
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У статті розкриваються проблеми розвитку української вищої освіти
в контексті євроінтеграції, визначаються шляхи їх вирішення відповідно
до положень Болонської угоди.
В епоху постіндустріальної цивілізації еволюція людського розуму
виявляється у прагненні інтегрувати специфічну “суперпросторовість”
сучасної доби в гармонійну форму сприйняття світу, адекватну духовнокультурній сутності людини й соціуму. Нинішня ситуація, що склалася в
Україні, зумовила необхідність перетворень у вищій школі, опрацювання
нових моделей освіти, удосконалення дидактичних систем. Тому логічною
є зорієнтованість сучасної наукової думки на урівноваження існуючих в
освітньому просторі, іноді суперечливих, тенденцій розвитку освітніх
систем, взаємоузгодження численних концепцій та парадигмальних засад
модернізації вищої школи. На цьому шляху пріоритетним напрямом
розвитку освіти в Україні є її інтеграція у загальноєвропейський освітній
простір, проголошений Болонською угодою.
Сучасна вища школа має сприяти розвиткові демократичної культури,
формуванню професійної компетентності фахівців, політико-правових і
соціально-економічних знань, необхідних для продуктивної діяльності в
європейському співтоваристві в умовах ринкових відносин.
У зв’язку з цим перед педагогічною наукою постали завдання
модернізації освітніх систем, вирішення яких позначаються на
конкурентоспроможності вищої освіти, високій якості підготовки фахівців,
активізації інтелектуального і культурного потенціалу майбутніх фахівців.
Вирішення назрілих завдань вимагає реалізації положень Болонської
угоди у становленні вищої освіти на засадах євроінтеграції. У цьому
напрямі передбачається створення «архітектоніки» європейського
освітнього простору на основі діалектичного принципу «єдність у
різноманітті», що уможливлює досягнення привабливості європейської
культури та освіти для інших країн. Згідно з цим принципом стратегія
освітньої політики спрямована на інформаційне забезпечення суспільства,
задоволення соціальних і культурних запитів молоді, її інтелектуальних і
духовних потреб.
На особливу увагу заслуговує її розвиток за інноваційною моделлю, що
реалізується на основі принципу єдності вищої освіти, науки, виробництва
й бізнесу. Практичне застосування цього принципу здійснюється на засадах
інтеграції вказаних вище галузей для використання, відновлення, розвитку
та підтримки інтелектуального потенціалу країни. З огляду на це слід
забезпечити удосконалення інноваційних структур – кластерів, наукових і
технологічних парків, трансфертехнологій, венчурних фірм та інших форм
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поєднання зусиль науки, освіти, виробництва і фінансового капіталу.
Вирішення цього завдання дають можливість вищій школі України
спрямувати її модернізацію на ліквідацію освітнього і науково-технічного
відставання від передових країн та стати на шлях переходу вітчизняної
освіти від академічної до конкурентоздатної на ринку праці. Тому перед
вищою освітою постала актуальна проблема розвитку її інтелектуального
потенціалу за інноваційною моделлю, пропонованою Болонською угодою.
Реформування української освіти відбувається в особливому
геополітичному просторі. На це неодноразово звертали увагу
В.Андрущенко, І.Вакарчук, М.Згуровський, В.Кремень, М.Степко,
Л.Товажнянський.
Аналіз сучасних підходів і теоретичних позицій українських і
зарубіжних дослідників (А.Бєляєва, О.Голубенко, І.Зязюн, В.Ільченко,
І.Козловська, Р. Мак Клінток, А.Печчеї, П.Хьорст) виявив методологічний
плюралізм у досягненні євроінтеграції, покликаної досягти співіснування
різних інтеграційних процесів у освіті.
На підтвердження актуальності проблеми, що досліджується, слід
наголосити на суперечностях, що існують у системі вищої освіти:
знизилася якість професійної підготовки молоді; суттєво відрізняється
вища школа України від передової науки; формується «нова ментальність»
у освіті, смисл якої полягає у входженні суті ринкових відносин у
свідомість майбутніх фахівців.
Актуальність
дослідження
порушеної
проблеми
зумовлена
необхідністю розв’язання нагальних питань розвитку вітчизняної вищої
школи і визначення шляхів їх вирішення у зв’язку з динамічними
тенденціями євроінтеграції в сучасній освіті.
Мета наукової роботи – висвітлити розвиток вищої освіти в умовах
інтеграції в європейський освітній простір.
Для досягнення поставленої мети варто, перш за все, звернутися до
державної освітньої політики щодо розвитку вищої освіти України в
контексті євроінтеграції.
З метою практичної реалізації освітньої стратегії України на
євроінтеграцію, забезпечення всебічного входження України в
європейський політичний, економічний і правовий простір та створення
передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі Указом
Президента України затверджена Стратегія інтеграції України до
Європейського Союзу. Основними напрямами культурно-освітньої й
науково-технічної інтеграції визначено впровадження європейських норм і
стандартів у освіті, науці й техніці, поширення власних культурних і
науково-технічних здобутків у ЄС.
МОН України та вищі навчальні заклади співпрацюють з Європейським
Союзом у рамках Програми трансєвропейського співробітництва в галузі
вищої освіти. ЄС інвестував у процес реформування національної освіти
понад 35 млн євро. Всього здійснено 126 проектів у 40 ВНЗ. За дев’ять
років реалізації Програми на конкурс було подано 500 заяв на проекти, які
передбачалося впровадити майже у 1000 ВНЗ України і країн – членів
Євросоюзу.
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Разом з тим Міністерство освіти та науки розглядає можливість участі
України в таких спільних програмах і проектах Європейського Союзу як
«Сократес» – Європейська програма освіти, спрямована на розвиток
європейського виміру та підвищення якості підготовки спеціалістів через
заохочення співробітництва між країнами-учасницями, а також «Леонардо
да Вінчі» – програма у сфері професійної освіти та підвищення кваліфікації
фахівців.
Значну увагу МОН України приділяє проведенню читань з проблем
європейської інтеграції, оскільки активна участь громадян України
розглядається як передумова прискорення євроінтеграційних процесів.
Розвиток транскордонного співробітництва і розширення міждержавних
відносин із країнами – членами ЄС і країнами – кандидатами на вступ у ЄС
сприяє впровадженню стандартизації в галузі вищої освіти й науки,
поширенню освітніх здобутків у Європейський Союз, а також зростанню в
Україні європейської культурної ідентичності та інтеграції до
загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного
середовища.
Слід зазначити, що трансформаційний процес переходу кількісних
показників освітніх послуг у якісні відбувається на таких засадах:

розвиток вищої освіти в контексті еволюції європейських освітніх систем
має здійснюватися згідно з відповідною законодавчою й нормативно-правовою
базою вищої освіти України до світових вимог, структурою системи освіти та її
складових, певним упорядкуванням переліку спеціальностей, змістом вищої
освіти, що включає забезпечення інформатизації навчального процесу та
доступ до міжнародних освітніх систем. Вищій школі варто орієнтуватися не
лише на ринкові спеціальності, а й наповнити зміст освіти новітніми
матеріалами, запровадити сучасні технології навчання з високим рівнем
інформатизації навчального процесу, вийти на творчі й ділові зв’язки із
замовниками фахівця;
зміст вищої освіти полягає у збереженні і примноженні національних
освітніх традицій. Вона має виховувати громадянина держави Україна,
гармонійно розвинену особистість, для якої потреба у фундаментальних
знаннях та підвищенні загальноосвітнього і професійного рівня асоціюється зі
зміцненням своєї держави;
розвиток вищої освіти має підпорядковуватися законам ринкової економіки,
закону змінності праці та закону конкуренції, оскільки освітня сфера є
винятково важливою у формуванні логіки суспільного розвитку.
Проте наслідками практичної реалізації ринкової економічної складової
освіти є проблема, пов’язана з комерціалізацією, визнанням її товаром за
правилами гри, визначеними ВТО. Ця проблема полягає не тільки в поширенні
контрактної форми навчання у державних ВНЗ, а й у розвитку мережі
приватних навчальних закладів, які активно працюють на недосконалій
навчально-матеріальній базі з «проблематичним» кадровим забезпеченням. За
таких умов процес створення конкурентоздатного освітнього середовища як
чинника модернізації вищої освіти та підвищення її якості стає нереальним.
Однак як свідчить європейський досвід, такі заклади мають право на існування.

Тим часом слід наголосити, що абсолютизація ринкових відносин в
освітній сфері є перманентним джерелом соціальної нестабільності та
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конфліктів, що не узгоджується з проголошеним у країні курсом на
формування соціально орієнтованої ринкової економіки.
Впровадження Болонської системи в умовах нестабільної економіки
певною мірою може призвести до зниження якості освіти, оскільки
відбувається руйнування вітчизняних наукових шкіл, на позитивну якість
яких протягом багатьох років спирався розвиток фундаментальної науки в
Україні. Сьогодні, на жаль, вища школа втрачає цю опору. Дана проблема
потребує першочергової уваги.
У вирішенні окресленої проблеми варто зауважити і на девальвацію
наукового ступеня доктора. Впровадження Болонського процесу
передбачає присвоєння ступеня доктора особам, які успішно завершили
навчання в аспірантурі і захистили відповідну кваліфіковану роботу. В
академічній системі існує ступінь доктора наук, що присуджується за
фундаментальне відкриття у науковій сфері та створення нової наукової
теорії, а ступінь кандидата наук присвоюється за дослідження конкретної
прикладної проблеми, аналіз існуючого досвіду, узагальнення наукового й
практичного матеріалу, висування власних моделей рішення тих або інших
питань. Назва доктором нинішнього кандидата наук означає, по суті,
девальвацію докторського ступеня, що є негативною тенденцією для
системи академічних кваліфікацій та вчених ступенів. Поєднання
кандидатів і докторів наук під однією назвою поставить в один ряд
корифеїв науки й новачків. Така спроба інтеграції наукового
співтовариства призведе до дезінтеграції.
Прикро, що досягнутий інтелектуальний потенціал вищої школи
інтенсивно емігрує в інші країни завдяки, наприклад, діяльності Центру
інтелектуальної стратегії. За роки незалежності Україна втратила 466
докторів наук (перехід на нижчі професійні позиції, на некваліфіковані
роботи за кордоном), переважно молодих талановитих учених. Згідно з
міжнародною оцінкою на підготовку одного доктора потрібно 15-20 років і
в середньому 1,5 – 2,0 млн доларів США. Тому втрати інтелектуального
потенціалу України переважають обіцяні іноземні кредити.
У цьому аспекті варто додати і про перспективи працевлаштування
випускників наших університетів за кордоном, коли їхній професійний
досвід має бути використаний на користь усієї Європи. Можна
передбачити, що значна частина українських фахівців цілком легально
поїде на Захід працювати в далеко незавидному соціальному статусі. При
цьому «відтік» найбільш здібних випускників відбудеться за умов
демографічної «ями» наступного десятиріччя. Тому одностороння
еміграція (без відповідних зобов’язань) може бути досить негативним
явищем як для національної системи вищої освіти, так і соціуму загалом.
Викладене дає змогу обґрунтувати потребу розробити державну
програму
регулювання
«інтелектуальної
еміграції»
та
захист
інтелектуального потенціалу країни з метою ефективного використання
науки й освіти.
Створення єдиного європейського освітнього простору, гармонізація
національних систем вищої освіти неможливі без розроблення процедури
визнання, прийнятої для всіх європейських країн, – «офіційного
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підтвердження уповноваженим органом значущості іноземної освітньої
кваліфікації з метою доступу її власника до освітньої та фахової
діяльності»1. Прийняття рішення має ґрунтуватися на результатах
процедури встановлення еквівалентності освітніх стандартів, тобто
академічних кваліфікацій, навчальних курсів, дипломів, свідоцтв тощо.
В Україні діють освітні стандарти, спроектовані на основі принципів
двох підходів: «ідеально освічена особистість» і «запити ринку праці»2.
Підгрунтям цього твердження є наявність у ключовому документі
стандартів – освітньо-кваліфікованій характеристиці (ОКХ) двох моделей:
особистості випускника, поданої у вигляді переліку його здібностей та
вмінь вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності;
професійної діяльності випускника, представленої у вигляді переліку
професійних типових завдань і умінь, що забезпечують їх виконання3.
У другому ключовому документі стандартів – освітньо-професійній
програмі (ОПП) – модель випускника трансформується в модель його
підготовки, де для кожного уміння прописані від однієї до п’яти назв
змістових модулів.
ОКХ та ОПП – складові галузевого компонента системи освітніх
стандартів для вищої школи, по суті, стандарту досягнень, слугують
інформаційною базою для розробки компонента ВНЗ – стандарту змісту.
Компонент «найвищого» рівня цієї ієрархічної системи називається
державним стандартом, до складу якого входить перелік напрямів і
спеціальностей, за якими в Україні ведеться підготовка спеціалістів з
вищою освітою.
Аналіз державного і галузевого компонентів системи стандартів
свідчить, що в Україні недостатньо упорядковані спеціальності, а різниця
між ними скоріше умовна, ніж принципова. Прагнення випускати фахівців
з необхідними для ринку трудовими вміннями – тенденція позитивна. Але
що очікує майбутнього фахівця завтра, коли технології зміняться? Певна
річ, до встановлення стандартів на основі запитів ринку праці необхідно
підходити досить врівноважено, враховуючи значимість фундаментальної
освіти. Серед позитивних моментів варто відзначити те, що українська
система освіти удосконалюється з огляду на європейський досвід,
навчальні програми вищих освітніх закладів включають перспективні
напрями і поступово наближаються до рівня розвитку сучасних технологій.
Викладене дає змогу зазначити про необхідність нормативно-правового
забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог міжнародної та
європейської систем стандартів і сертифікації4, а також з орієнтацією на

1
Концепція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні / Рада
Європи та ЮНЕСКО. – Лісабон, 1997.
2
Томас Р.М. Підходи до встановлення і добору стандартів досягнень // Моніторинг
стандартів освіти / За ред. А.Тайджимана, Т. Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – С. 132-154.
3
Петренко В.Л. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи
стандартів вищої освіти // Вища освіта. – 2003. – № 10. – С. 82.
4
Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація.
Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
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розвиток творчих здібностей, активізацію інтелектуального потенціалу і
самореалізацію майбутніх фахівців.
Водночас слід наголосити на значимості і не менш важливих чинників –
соціальних, політичних, духовного життя, суспільної свідомості, культури
та морально-психологічних цінностей1.
Відмітимо, що сучасна студентська молодь розвивається в
полікультурному просторі, а окрема особистість формується і виступає
носієм декількох субкультур – етнічної, світової, регіональної, елітарної
або масової, соціальної, політичної, правової, економічної. Саме тому
навчально-виховний процес у ВНЗ є визначальним чинником і складовою
полікультурної освіти, оскільки розвиток особистості, непов’язаний з
традиціями, менталітетом, потребами українського суспільства, не може
бути реалізований повноцінно, не сприятиме формуванню цілісної
особистості, діяльність якої здійснюється в умовах соціокультурних
ринкових відносин.
Розвиток національної системи вищої освіти неодмінно зумовлюється
загальнолюдськими цінностями. Отже, варто наголосити на неможливості
реформування змісту освіти без утвердження нової системи цінностей. А
до пріоритетних напрямів національної освіти слід віднести проблему
урівноваження духовних і матеріальних цінностей.
Найважливішою умовою реалізації євроінтеграції є ствердження
пріоритету загальнолюдських цінностей у діалектичному поєднанні з
національними, а також принципів поліісторичності, різнорегіональності,
всесвітньої єдності, що сприяє відкритості територіальних рубежів між
Заходом і Сходом, шляхуванню культури у просторі крізь історичний час.
Адже загальнолюдські ціннісні константи (варіативне світобачення;
взаємопроникнення унікального в універсальне та універсального в
унікальне; цілісність природи, культури і людського світу; цінність
традицій минулого та інновацій сучасного) складають фундаментальний
шар, на якому вибудовується цілісність актуально функціонуючих
культури та освіти.
Варто звернути увагу на адаптацію інтеграційних процесів у культурі до
умов вищої школи. Цей процес передбачає вдосконалення навчальних
програм, зміст яких відображає історичний розвиток інтеграції в культурі,
встановлення різних типів зв’язків, що детермінують інтеграційні тенденції
в науковій, технічній та художній творчості; поширення предметного кола
комплексних проблем; орієнтація на духовні цінності, котрі виражаються в
культурі засобами інтеграції; використання інтегративних чинників, що
визначають взаємодію різноманіття культурних явищ і впорядковують
процес пізнання історично складених художніх систем; застосування
системного підходу до вивчення інтеграційних процесів у культурі та
методики діахронічного й синхронічного аналізу, що зумовлюють вибір
інтегрованих форм (наприклад, театралізація обрядів, фестивалі, виставки,
1
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Укл. М.Ф.Степко. – К.: Вид-во
НМЦ ВО України, 2004. – 58 с.
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лекція у формі філософського роздуму, семінари-дослідження) і методів
педагогічної роботи (проблемні, асоціативно-резонансні, компаративні,
рольові, ділові, дидактичні ігри), включення студентів у різні види творчої
діяльності; моделювання наукових і художніх картин світу з виявленням їх
трансформації протягом часових періодів. Функціонування інтеграції в
освітньому процесі забезпечує встановлення діахронічної та синхронічної
зв’язності видів культурної творчості, тобто дає змогу розгорнути
просторову площину світової культури у перетині з площиною часових
предтеч і перспектив та створити на цій основі образ світу, осягнути
простір буття людини в ньому.
Розвиток і творче примноження кращих традицій світової та вітчизняної
класики у сполученні з вільним пошуком оригінальних форм цілісного
відтворення дійсності та новаторських шляхів взаємопроникнення людини
у світ і світу в людину розкривають значний потенціал розвитку
культурного простору освіти, що міститься у вільній, відкритій для творчої
ініціативи паритетності різних напрямів, стилів і видів діяльності. Отже,
перспективним напрямом оновлення освіти є її модифікація на засадах
толерантного взаєморозуміння і взаємопроникнення різнонаціональних
художніх культур світу, тобто їх інтеграції. У це стратегічне русло
спрямовує свої зусилля вища школа. Йдеться про створення цілісної
системи культурного розвитку майбуття молоді, і зокрема про її
домінантну складову – підготовку фахівців з високим рівнем
загальнолюдської та національної культури. Її освітня стратегія
зорієнтована на нову соціокультурну реальність, у лоні якої розвиваються
тенденції до євроінтеграції знань. Відповідно створюються моделі і
комплексні проекти вивчення світової культури як полісистемної
цілісності. Визначені пріоритети вищої освіти обумовлюють поєднання
фундаментальності розробок методологічних проблем культури з
виробленням методичних орієнтирів у конкретних сферах пізнання світу.
Отже, тенденція модернізації вищої освіти України, підвищення рівня її
якості виступає нагальною соціокультурною проблемою, що визначається
процесами євроінтеграції та створенням сприятливих умов для
індивідуального розвитку особистості майбутнього фахівця, його творчої
самореалізації.
Таким чином, для досягнення очікуваних сподівань щодо розвитку
української освіти в контексті євроінтеграції необхідно вирішити низку
складних проблем, які назріли у вітчизняних ВНЗ. Динаміка розвитку
вищої школи шляхом Болонського процесу значною мірою залежить від
розробки нових концептуальних основ підготовки фахівців, впровадження
у навчальний процес інтегрованих освітніх систем. Сьогодні настав час
переходити від популяризації ідеї створення «архітектоніки» європейського
освітнього простору до копіткої роботи щодо узгодження з європейськими
стандартами нормативно-правової, епістемологічної, культурної та
економічної бази освіти, а також розробки методичних засад втілення в
життя положень Болонської декларації із збереженням кращих надбань
національної системи вищої освіти в процесі євроінтеграції.
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Ніколенко Л.Т. (Київ)
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО
МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається проблема розвитку професійного мовлення
вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти
через удосконалення 4 змістових ліній: комунікативної, лінгвістичної,
українознавчої і діяльнісної. Пропонується навчально-тематичний план з
розвитку професійного мовлення вчителів початкових класів, у якому
новий зміст сприятиме розвитку вчителя як мовної особистості з високим
рівнем мовної свідомості.
Мова – один із найістотніших чинників самовиявлення і
світосприйняття держави, це духовна цінність, головне знаряддя
соціалізації, генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним і
забезпечує буття нації. Мова пов’язана з духовним світом, сферою
почуттєвого, з «розумом серця» – і усвідомленням того, що таке мова, як і
за якими законами вона живе, що зберігає, а що руйнує її організм, яка її
роль у житті людини, народу. Рівень розвитку рідної мови відображає
рівень розвитку інтелекту нації – носія цієї мови.
Опанування українською мовою, оволодіння нею як найважливішим
засобом національного та мовного виховання не лише забезпечує
комфортне існування людини в суспільстві, а й дає змогу виробити систему
загальнонародних, національно зумовлених уявлень, пізнати національний
характер, окреслити мовний тип особистості1.
Кожна людина, якій не байдужа доля української мови й української
нації, має усвідомити, що боротьба за свою мову – це боротьба за майбутнє
свого народу, його культуру й духовність, його обличчя серед народів
світу. Адже знати рідну мову, бути україномовно компетентним – це
означає: володіти її лексичним багатством, граматичними та виражальними
можливостями; орієнтуватися у стилістичних особливостях; уміти
добирати мовні засоби; знати правила культури усного і писемного
мовлення, мати якості особистості вчителя: інтелект, філологічний
кругозір, мовну свідомість, мовленнєву здатність, лінгвістичну
компетентність та ін.2
Україномовна компетентність особливо необхідна вчителю початкових
класів, який має дбайливо ставитися до власної культури мовлення,
створювати мовленнєве середовище, володіти методикою навчання мови,
1
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формувати у молодших школярів національну належність, допомагати їм
усвідомити, що українці, які не втратили національної ідентичності,
вирізняються високим рівнем духовного розвитку, талановитістю,
рефлексивністю, розвиненим почуттям гумору, ґречністю, прекрасними
традиціями взаємопідтримки і взаємодопомоги.
Лише сформувавши в собі усвідомлення органічної причетності до
української нації як культурного, високодуховного соціуму, виробивши
відчуття гордості за нетлінні цінності української оригінальної культури та
її славних синів і дочок, учні можуть іти далі – до визначення власної
людської неповторності, унікальності свого життєвого проектування.
Нові тенденції шкільної мовної освіти передбачають посилення
практичної спрямованості процесу опанування української мови,
підпорядкування роботи над мовною теорією процесам мовленнєвого
розвитку учнів.
З огляду на це, у сучасній лінгводидактиці визначений пріоритетним і
перспективним комунікативний підхід, за якого розвиток комунікативного
мовлення набуває статусу провідного принципу навчання рідної мови, а
мета курсу з мови в початкових класах полягає в тому, щоб навчити учнів
вільно . користуватися українською мовою як засобом спілкування,
духовного збагачення та формування інтелектуальної культури, щоб
забезпечити мовленнєву компетенцію учнів, що є однією з найважливіших
умов їхньої успішної соціалізації.
Стратегія нового напряму в навчанні рідної мови, на який орієнтують
освітні документи, полягає в тому, що школа має готувати не мовознавцівтеоретиків, а, передусім, гуманних освічених людей, які на належному рівні
вміють практично користуватися рідною мовою в найрізноманітніших
життєвих ситуаціях.
Відповідно до Концепції та Державного стандарту, початковий курс
української мови передбачає насамперед не системну лінгвістичну освіту, а
достатній мовленнєвий розвиток і складається з чотирьох змістових ліній –
комунікативної (яка є домінуючою), лінгвістичної, українознавчої і
діяльнісної. Ці змістові лінії відображені у нових програмах, підручниках і
методичних рекомендаціях з української мови для початкових класів, де
сформульовано вимоги до мовного та мовленнєвого розвитку учнів.
Сучасна методична наука пропонує процес навчання молодших
школярів скерувати на розвиток у них мовленнєвих умінь та формування
комунікативної компетенції.
Основними положеннями комунікативної методики вивчення
української мови є: лінгвістична наука про мову і мовлення та їх функції у
спілкуванні; теорія мовленнєвої діяльності; мовленнєве спілкування та
його різновиди; інтерактивне навчання і текстова основа занять;
комунікативна, мовленнєва, мовна, соціокультурна й діяльнісна
компетенція учнів.
Ці положення визначають теоретичний і прагматичний напрями
реалізації комунікативної методики навчання учнів у початкових класах.
Провідними в навчальному процесі постають комунікативно-діяльнісний,
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функціонально-стилістичний, соціокультурний та етнолінгвістичний
підходи.
Комунікативний підхід до вивчення мови як складний багатоплановий
процес забезпечує:
вивчення системи мови як засобу спілкування;
сукупність єдності мови й мовлення;
мовленнєве втілення мовної системи, яка тільки через мовлення виконує
своє комунікативне призначення;
пізнання та відображення дійсності, що нерозривно пов’язане з
комунікативним принципом мови.
Теоретичною основою комунікативної методики навчання української
мови молодших школярів є усвідомлення сутності понять «мови»,
«мовлення», «мовленнєва діяльність» і «спілкування». Комунікативна
спрямованість навчання мови надає переваги практичним вправам над
лінгвістичними, теоретичними, створює такі умови на уроці, які б
спонукали учнів висловлюватися, розмовляти з однокласниками рідною
мовою.
Отже, формування україномовної компетентності вчителів є
забезпечення лінгвоукраїнознавчої змістової лінії мовленнєвого розвитку,
яка має за мету розширення уявлень учителів про мову та культуру
українського народу, про її особливості в різних регіонах України1.
Актуальність розвитку україномовної компетентності вчителів
початкових класів підтверджується моніторинговими дослідженнями, які
засвідчили, що вчителі недостатньо формують у учнів уміння повно та
послідовно викладати свої думки, аргументувати власні твердження,
висловлювати оцінні судження.
Відповідно актуалізуються питання оновлення підходів до організації та
змісту підвищення україномовної компетентності вчителів початкових
класів, модернізації наявної системи, створення умов для самоорганізації,
самовдосконалення, самовияву вчителя засобами післядипломної
педагогічної освіти. Вчитель початкових класів має забезпечити активне
володіння учнями державною мовою, формувати у них мовну, мовленнєву
компетентності.
Отже, розроблення єдиного комунікативно-спрямованого курсу рідної
мови потребує внесення змін до лінгвістичної й методичної перепідготовки
вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Підготовку вчителів з розвитку україномовної компетентності
насамперед необхідно здійснювати за такими підходами: особистіснодіяльнісним (формування мовної особистості вчителя як активного суб’єкта
навчального процесу в різних видах мовленнєвої діяльності, спрямованих
на формування лінгвістичного світогляду, розвиток мовлення); системним
(розгляд мовних засобів як цілісної системи з урахуванням лінгвістичних і
екстралінгвістичних факторів, що впливають на функціонування мовних
1
Пентилюк М. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови //
Українська мова і література в школі. – 1999. – № 3. – С. 8-10.

65

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

одиниць); філологічним (міждисциплінарний, опора на природний зв’язок
мови з читанням у процесі навчання); культурологічним (орієнтація на
загальнолюдські та національні цінності і використання системи
методичних прийомів, спрямованих на пізнання таких понять, як
духовність, мистецтво, етичні норми, ціннісні орієнтації, культура
мовлення тощо); комунікативно-діяльнісним (моделювання у процесі
навчання життєвих і уявних комунікативних ситуацій); продуктивним
(залучення вчителів до активної самостійної пізнавальної діяльності,
спрямованої на одержання особистісно-значущих тематичних знань і вмінь.
Отже, зміст перепідготовки вчителів початкових класів з розвитку
україномовної компетентності зосереджений на розвиток учителя
початкових класів як мовної особистості із застосуванням технологічного
підходу, необхідність якого зумовлюється суперечностями між:
традиційною системою підвищення кваліфікації вчителів, спрямованою
на формування базових мовних, мовленнєвих знань, умінь і об’єктивною
потребою у застосуванні нового педагогічного досвіду, інноваційних
технологій навчання, орієнтованих на розвиток духовної сфери, посилення
комунікативного підходу у формуванні мовної особистості;
недостатніми розвивальними можливостями традиційної системи
підвищення кваліфікації вчителів до навчання української мови і сучасною
потребою у формуванні цілісної мовленнєвої особистості;
наявним рівнем знань у сфері мовної освіти й об’єктивною потребою в
постійному самовдосконаленні, самонавчанні, саморозвитку. Одним із
шляхів розв’язання цієї проблеми є комунікативна методика навчання
української мови, зорієнтована на посилення практичної спрямованості
змісту навчання мови, надання пріоритету формування в учителів умінь і
навичок спілкуватися в різних сферах соціального життя.
Такий підхід актуалізує проблему підвищення кваліфікації вчителів до
реалізації завдань з розвитку україномовної компетентності з урахуванням
основних положень комунікативної методики навчання української мови
молодших школярів, що сприяє засвоєнню мовленнєвознавчих понять,
формуванню вмінь і навичок усіх видів мовленнєвої діяльності,
перцептивній і продуктивній роботі з текстом.
Формування комунікативних умінь спрямоване на забезпечення
здатності вчителів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії й реалізації принципів
особистісно орієнтованого навчання на основі урахування особистісної
цінності педагога як показника його суб’єктності.
Отже, успіх особистісно орієнтованого навчання у процесі формування
комунікативних умінь молодших школярів, пов’язаний із підготовкою
вчителя, здатного творчо переосмислювати програмовий матеріал,
підпорядковувати роботу над мовною теорією процесам мовленнєвого
розвитку, продуктом яких є реальний мисленнєво-мовленнєвий досвід
учня.
З метою забезпечення україномовного мовленнєвого розвитку учнів
виникає потреба переорієнтувати вчителя початкових класів на
особистісно-діяльнісний підхід до навчання української мови і мовлення,
яке розглядає особистість учителя крізь категорії суб’єкта, свободи,
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саморозвитку, діяльності, активності, самоактуалізації, а цілі, завдання,
зміст, методи, форми, засоби, результат навчального процесу в системі
післядипломної освіти – як особистісно значущі для вчителів, як продукт
їхнього власного досвіду1.
Якість підготовки вчителів початкових класів з україномовної
компетентності забезпечується поєднанням традиційних та інноваційних
моделей підготовки; поглибленням інтеграції та міжпредметних зв’язків,
збагаченням
результативними
технологіями.
А
компетентнісноорієнтований підхід до вивчення української мови дасть змогу змінити
предметно-центровану систему освіти на особистісно-діяльнісну.
У системі підвищення кваліфікації вчителів початкових класів з
україномовної компетентності в навчальному процесі використовуються
такі педагогічні технології: інформаційно-діяльнісні, особистісно
орієнтовані, розвивальні технології, технології саморозвитку, технології
модульного навчання, технології інтенсивного навчання, випереджального,
диференційованого, технологія індивідуального навчання.
Саме цим умотивовані концептуальні підходи до розроблення
навчально-тематичного плану з розвитку україномовної компетентності
вчителів початкових класів на проблемних двотижневих курсах. Зміст
навчання зосереджено на розвиток вчителя як мовної особистості з
високим рівнем мовної свідомості, який володіє усіма складовими
україномовної компетентності і складається з чотирьох модулів.
Модуль 1 – «Концептуальні засади функціонально-комунікативної
методики навчання української мови молодших школярів». Він містить
теми на поглиблення компетенції вчителів щодо комунікативнодіяльнісного підходу до навчання української мови, функціональнокомунікативного підходу методики формування мовленнєвих умінь,
розвитку мовленнєвої компетентності учнів, реалізацію змістових ліній
програм з мови, психолого-педагогічних умов формування мовленнєвих
умінь молодших школярів, добір методів і прийомів вивчення
граматичного
матеріалу
на
функціональній
основі,
розвиток
комунікативних умінь у процесі взаємодії вчителя й учнів на уроках
української мови.
У модулі 2 «Практичні проблеми навчання української мови молодших
школярів» акцентується увага на системі роботи з розвитку зв’язного
мовлення, інтеграції української мови і читання, особливостей добору
змісту сучасного уроку української мови, моделювання уроків з української
мови з застосуванням інтерактивних технологій навчання, оскільки
удосконалення практичних умінь має сприяти формуванню україномовної
компетентності вчителя.
До змісту навчання увійшов модуль 3 «Сучасні технології навчання
молодших школярів української мови». Він характеризує сучасні технології
навчання української мови, передусім, щодо компетентного використання
технології розвивального та особистісно орієнтованого навчання.
1

Варзацька Л.О. Навчання мови і мовлення на основі тексту. – К., 1986.
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З урахуванням складових україномовної компетентності окремий
модуль присвячений розвитку вчителя як мовної особистості,
удосконаленню культури мови і культури мовлення, поглибленню знань
учителів початкових класів щодо функціональних можливостей мови,
розвитку вмінь користуватися нормами літературної мови відповідно до
всіх її стилів, збагаченню мови вчителя за рахунок її національнокультурного компонента.
У змісті навчання на курсах подається тематика спецкурсів. Добір
тематики спецкурсів обумовлений необхідністю розвитку однієї з
ключових освітніх компетенцій – комунікативно-мовленнєвої, знань і
навичок із застосуванням активних методів навчання.
Завдання спецкурсів – викликати у вчителів професійний інтерес до
української мови, здійснити право вчителя на самостійне обрання теми
спецкурсу з метою диференційованого підходу до навчання в системі
післядипломної освіти, поглибити й систематизувати знання, набуті
раніше, сприяти підвищенню культури їхнього мовлення, стимулювати
потребу в постійному самовдосконаленні. Важливим аспектом викладання
спецкурсів є постійна увага до питань, пов’язаних із формуванням
орфографічної грамотності, культури мовлення. На практичних заняттях
з’ясовуються змістові, мовленнєві, граматичні, пунктуаційні помилки,
удосконалюється методика виправлення їх
Відповідно до цих завдань розроблено програму, в основу якої
покладено такі принципи: врахування системних зв’язків у мові;
врахування взаємозв’язку між мисленням та мовленням, а також між
теорією і практикою.

Перепідготовку вчителів до викладання української мови у початкових
класах необхідно здійснювати на якісно новому рівні (активізація навчальнопізнавальної діяльності слухачів, застосування модернізованих форм роботи,
використання нових технологій і розв’язування практичних завдань,
інтелектуальна та міжособистісна взаємодія учасників педагогічного процесу;
організація мотиваційного контролю за динамікою навчальних досягнень
слухачів), розширення методичного діапазону, збагачення їхнього творчого
потенціалу, формування здатності здійснювати рефлексію власної практики. У
процесі підготовки вчителів особливої уваги слід надавати психологічним і
психололінгвістичним проблемам засвоєння української мови та культури
українського мовлення вчителя.
Важливо у системі підвищення кваліфікації учителів початкових класів з
україномовної компетентності використовувати інтерактивні методи навчання:
розв’язання педагогічних ситуацій, проведення ділових і рольових ігор,
моделювання фрагментів уроків з різних тем; оптимально поєднувати
фронтальні, групові та індивідуальні форми організації навчального процесу;
застосовувати вправи, спрямовані на засвоєння мовленнєвознавчих понять:
пропедевтичні, кумуляційні, тренувально-мовленнєві, творчі.
Ось чому основними формами занять на курсах учителів є практикуми,
семінари-практикуми, тематичні дискусії, практичні заняття й тренінги, які
сприяють розвитку філологічного мислення, формують вміння самостійно
здобувати знання, працювати з науковою та довідковою літературою.
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Навчально-тематичний план
курсів підвищення кваліфікації
вчителів початкових класів
з розвитку україномовної компетентності
Пояснювальна записка
Запропонований цільовий двотижневий навчально-тематичний план підвищення
кваліфікації вчителів передбачає поглиблене вивчення методики викладання
української мови в початкових класах.
У зміст навчального плану закладено ідеї: модернізація мовної освіти;
взаємозв’язок та інтеграція навичок, психолого-педагогічні, методичні знання у
професійній діяльності вчителя на основі особистісно орієнтованого підходу;
активізація пізнавальної діяльності слухачів, оптимізація форм, методів їх
навчання; всебічний розвиток та реалізація творчого потенціалу особистості
вчителя, набуття ключових компетентностей.
Навчально-тематичний план розрахований на 72 год, з яких більшу частину
становлять
практичні заняття, практикуми та спецкурси: презентації (з
використанням відео- та рольового практикуму), соціально-психологічні,
комунікативні тренінги, моделювання та проблемно-діяльнісні ігри, дискусії,
проектна робота в малих групах.
Переважна частина лекцій має проблемний, настановний характер з
оптимальним співвідношенням розкриття закономірностей загальної методики та
аналізу її конкретики.
Тематика курсів максимально співвідноситься зі змістом мовної освіти в
початкових класах.
На практичних заняттях необхідно показати методи і прийоми самостійної та
творчої роботи учнів на всіх етапах, а також поєднання колективних, групових та
індивідуальних видів роботи – усе те, що допомагає розв’язанню проблем
сучасного уроку з української мови.
На цільових курсах особливого значення набуває педагогічний практикум, де
вчителі моделюють уроки, спостерігають і аналізують їх. Під час практикуму
особливу увагу слід привернути на вироблення у вчителів уміння робити аналіз і
самоаналіз уроків з мови. Для цього доцільно використати спеціальні програми
спостережень, аналізу та самоаналізу, звернути увагу на такі питання: визначення
навчальної, розвивальної та виховної мети; методи і прийоми актуалізації знань,
прийоми формування практичних умінь; засвоєння української термінології;
систему вправ, яка використовується на уроках; їх доцільність і ефективність;
взаємозв’язок роботи з української мови та читання; результат уроку з досягнення
поставлених цілей.
Однією з форм занять на курсах є конференція з обміну досвідом, мета якої –
аналіз досвіду, виявлення позитивного та поширення передового педагогічного
досвіду вчителів-новаторів. Важливо, щоб висвітлювався досвід учителів, які
прибули на курси, досвід певного району (області).
Зміст курсової підготовки вчителів складається з таких модулів: «Культура
української мови та мовлення», «Сучасні технології навчання учнів української
мови», «Концептуальні засади функціонально-комунікативної методики навчання
української мови молодших школярів», «Практичні проблеми вивчення української
мови молодших школярів».
Варіативність навчання забезпечується індивідуальними завданнями у процесі
проведення практикумів і практичних занять, трьома спецкурсами за вибором
слухачів.
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4

2
4

6

6

6
6

4
22
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2

Програма до проведення занять
Модуль І. Культура української мови та мовлення вчителів початкових
класів
1. Теоретико-методологічні засади професійного
педагогічного спілкування
1. Теорія мовленнєвої діяльності. Основні фази мовленнєвої діяльності:
орієнтація, планування, реалізація, контроль (О. Леонтьєв). Структура спілкування.
Взаємодія комунікативних, інтерактивних і перцептивних компонентів.
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Інформаційна складова мовленнєвої діяльності адресата спілкування. Засіб
організації вербального самовираження особистості внаслідок трансформації
індивідуального, суб’єктного соціально-комунікативного досвіду мовців.
Забезпечення можливостей кожної дитини передавати адекватну інтерпретацію
власної особистості. Генеральна стратегія абстрактної комунікації в підготовці
вчителя. Готовність до запровадження гнучких, варіативних тактик, які враховують
автентичні особистісні прояви молодших школярів, переважно соціально активних,
вербально контактних, емоційних.
2. Культура українського мовлення й вимоги
до мовлення вчителів початкових класів
1. Виявлення залежності між рівнем освіченості, загальної культури і рівнем
мовної культури людини, суперечності у трактуванні основних понять теми та
вироблення критичного і творчого ставлення як до власного мовлення, так і до
рівня культури мовлення у суспільстві. Літературна мова як складова національної
мови. Ознаки літературної мови. Мовні норми, сфери їх застосування. Засоби
кодифікацій мови. Мовленнєва культура як складова загальної культури. Спільне і
відмінне в поняттях «культура мови» та «культура мовлення». Втілення у
свідомість учителя тез про мову як першооснову нації; про співвідношення понять:
«культура мови», «загальний культурний і духовний рівень нації», про національну
самобутність, особливості українського менталітету. Духовна орієнтація учнів у
процесі підвищення грамотності та різнобічного мовленнєвого розвитку школярів.
Лінгвістичні та культурологічні чинники культури мовлення. Формування мовнонаціональної особистості.
3. Діалогічні методи навчання
Що таке діалог? Умови, яких треба дотримуватися в діалозі: визначення себе
рівноправним партнером спілкування; ставлення до іншого як до рівноправного.
Діалогічні методи навчання: коментування тексту, бесіда, дискусія, диспут,
дидактична гра. Поділ дидактичних ігор на рольові (ситуації, диспути, суперечки)
та ділові (турніри, вікторини, конференції). Система роботи з діалогічним текстом:
ознайомлення вихованців з діалогічним текстом; бесіда, спрямована на аналіз
мовленнєвої ситуації; з’ясування особливостей характеру дійових осіб, взаємин між
ними; розкриття на рівні дитячого сприйняття психологічного стану персонажів на
ту мить, коли відбувається дія; визначення несловесних способів усної комунікації
(міміка, жести), якими користуються дійові особи.
Основні риторичні закони: концептуальний, закон моделювання аудиторії;
стратегічний; тактичний; мовленнєвий; закон ефективності комунікації;
системноаналітичний. Комунікативні вимоги до мовлення: спілкування – як
активна взаємодія.
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Модуль ІІ. Сучасні технології навчання молодших школярів української
мови
4. Практикум культури українського мовлення
Мета мовного спілкування. Комунікативні цілі. Риторичні закони.
Комунікативні вимоги до мовлення. Функції спілкування. Комунікативна
спрямованість української мови. Культура спілкування. Мовленнєвий етикет.
Культура мовлення як аспект культури спілкування. Виявлення шляхів реалізації
комунікативно спрямованого курсу сучасної української мови у фаховій підготовці
вчителя початкових класів.
5. Цілі та структура сучасного уроку мови й мовлення
Сучасний урок рідної мови та мовлення (змістовий, мотиваційний і операційний
аспекти). Сукупність дидактичних цілей уроків мови та мовлення: розвиток усного
й писемного зв’язного мовлення; відпрацювання навичок грамотного й
каліграфічного письма; удосконалення опорних умінь – базисного компонента
програми; залучення нових знань у систему раніше вивчених; сприймання
наступного матеріалу.
6. Сучасні технології навчання української мови
Загальні положення моделі сучасної парадигми мовної освіти, технологічний
підхід до навчання мови. Основні вимоги до педагогічних технологій:
концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність.
Актуальні напрями технологічного підходу до навчання української мови.
Педагогічні технології, які використовуються для вивчення української мови.
7. Розвивальні технології навчання української мови
в початкових класах
Розвивальна технологія (Д. Ельконін – В. Давидов) передбачає, що основою
розвитку вчителів є їхня навчальна діяльність, спрямована на самозміну суб’єкта
навчання. Роль викладача полягає в тому, щоб організувати процес навчання так,
щоб слухач був спроможний знайти способи розв’язання будь-яких проблем у
різних життєвих ситуаціях. Основний елемент такої діяльності – навчальне
завдання. Алгоритм його виконання: аналіз умови – моделювання певних
відношень об’єкта (графічне або словесно-буквене) – контроль за виконанням дій –
оцінювання рівня засвоєння.
8. Сучасні вимоги до уроку української мови в початкових класах.
Структура та методика їх проведення
Класифікація уроків української мови. Типи, структура та методика їх
проведення. Технологія сучасного уроку й вимоги до нього: постановка мети;
визначення змісту; оптимальний добір організаційних форм, методів і засобів
навчання; розроблення структури і змісту уроку, спрямованих на ефективне
розв’язання навчальної, розвивальної та виховної мети; позитивна мотивація
навчальної діяльності; диференціація навчання; практична спрямованість
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навчального процесу; забезпечення україномовного середовища. Нестандартні
уроки, їх особливість.
9. Особливості технології сучасного уроку української мови
Технологія уроку. Розвивальний потенціал уроку. Оптимізація навчання мови.
Текстова основа уроків. Міжпредметні зв’язки на уроках мови. Нестандартні уроки
та методика їх проведення. Ознайомлення з інноваційними прийомами пізнавальної
діяльності учнів на уроках української мови, технологіями уроків, їх доцільність і
ефективність, формування вміння конструювати конспекти уроків. Інноваційні
прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови:
особисті асоціації, «блок-опора», «лови помилку», «слово грай», «чарівна
скринька», конструювання, «я так думаю», дидактична гра, мовні ігри: «Коректор»,
«Відшукай ключ», «П’ятий зайвий».
Класифікація комунікативних вправ: інформаційно-змістові; структурнокомпозиційні; лексико- та граматико-стилістичні, редагування.
10. Використання особистісно орієнтованих технологій
у навчанні української мови
Постійний зворотний зв’язок між викладачами і слухачами. Створення
сприятливих умов для розвитку творчості вчителів. Особистісно діяльнісна
спрямованість розвитку україномовної компетентності викладачів. Розвиток
індивідуальних здібностей учителів, реалізація їхніх потенцій, виявлення та
структурування суб’єктного досвіду, актуалізація їхньої діяльності на різних етапах
навчання, формування у них навичок уміння досліджувати мовні явища. Основна
одиниця — діалогічна методика.
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Модуль ІІІ. Концептуальні засади функціонально-комунікативної
методики навчання української мови молодших школярів
11. Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання
української мови в початкових класах
Мета навчання мови. Формування вмінь мовленнєвої діяльності в її основних
видах, формах. Комунікативний підхід до вивчення мови як складний
багатоплановий процес. Вивчення системи мови як засобу спілкування людей; як
сукупність єдності мови і мовлення; як мовленнєвого втілення мовної системи, яка
тільки через мовлення виконує своє комунікативне призначення; як засобу пізнання
та відображення дійсності, нерозривно пов’язаного з комунікативним принципом
мови. Комунікативна спрямованість навчання. Переваги практичних вправ над
лінгвістичним, навчання спілкування, створення таких умов на уроці, які б
спонукали учнів висловлюватися, розмовляти з однокласниками рідною мовою.
Культура спілкування – поняття багатоаспектне: психологічне, філософське,
етичне, лінгвістичне. Функціональний підхід до вивчення мови. Комунікативно
орієнтоване навчання мови. Функціональний підхід до навчання української мови.
Розгляд функціональної мовної одиниці в мовленні. Обґрунтування необхідності
запровадження функціонального підходу.
Комунікативні цілі:
пізнавально-комунікативні: інтелектуально-пізнавальні; естетично пізнавальні;
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інформативні: інтелектуально-інформативні; емоційно-інформативні;
прагматичні: спонукальні; емоційно-оцінні; емоційно-інформативні; естетичнорегулятивні;
мета встановлення контакту.
Некомунікативні цілі:
інтелектуальне самовираження;
емоційно-оцінне самовираження;
саморегулятивна ціль.
Значення мови в житті народу. Державність української мови: правова основа.
Суспільний статус мови. Феномен соціальної престижності мови. Мовні обов’язки
громадян. Мова як чинник самоідентифікації українців. Національно-культурний
компонент у системі формування сучасної мовної особистості. Сучасні підходи до
вивчення та принципи викладання української мови в початкових класах.
12. Теоретична база функціонального підходу до шкільного мовного
курсу. Співвідношення мовної теорії й мовленнєвої
практики на уроці мови
Теоретичні основи перебудови початкового курсу української мови.
Удосконалення змісту і структури курсу відповідно до Державного стандарту
початкової загальної освіти.
Реалізація функціонального підходу до шкільного мовного курсу.
Лінгводидактичні та психолого-педагогічні принципи навчання рідної мови,
розвиток мовленнєвої особистості.
Співвідношення мовної теорії й мовленнєвої практики на уроках української
мови.
13. Розвиток комунікативних умінь молодших школярів у процесі взаємодії
вчителя й учнів на уроках української мови
Мова і мовлення як продукт культури та невід’ємна її складова. Функції мови,
які практично реалізуються в мовленнєвій діяльності: мислительна, пізнавальна,
комунікативна, національно-культурологічна.
Мотивація комунікативної діяльності. Входження школяра в мовленнєву
ситуацію, визначення свого місця у ній. Особистісні якості, важливі для
комунікативної діяльності: вміння контактувати з товаришами, домовлятися про
завдання ситуації, місце її проведення, власну роль у ній; виконувати вимоги
товаришів, підкорятися їм, коли потрібно. Фази мовленнєвої дії (орієнтування,
планування, висловлювання, контроль і корекція висловлювання).Удосконалення
дитячої звуковимови, розвиток різних сторін мовного слуху, забезпечення
успішного аудіювання і правильного говоріння. Вплив на дитячу вимову
діалектного середовища. Опрацювання спеціального лексичного розділу, у якому
робота над окремими лексикологічними поняттями (багатозначність, синоніми,
антоніми, омоніми) зведена в систему.
14. Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвих умінь
молодших школярів під час вивчення граматичного матеріалу
Мета початкового навчання граматики, формування в учнів „чуття” мовної
форми, мовленнєво-комунікативна ситуація, прийоми створення мовленнєвих
ситуацій (природні та штучні ситуації). Умови, що спонукають молодших школярів
до вивчення граматичного матеріалу та їхнє мовлення; активізація мислительних
дій учнів для формування граматичних знань, умінь, навичок; розгляд
закономірностей функціонування мовних засобів у мовленні для засвоєння
граматичних категорій і форм; особливості мислительних процесів у дітей
молодшого шкільного віку (домінування конкретно-образного типу мислення,
більша спроможність до аналізу та специфіка мовного матеріалу); урахування
особливостей дитячої психології у процесі вивчення рідної мови (ігрові прийоми);
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забезпечення мотивів мовлення; процес спілкування на основі природних і
навчальних підходів у шкільній практиці; виявлення особливостей його реалізації
під час навчання мови; пропедевтичний характер вивчення мови; принципи
функціонально-комунікативного підходу (комунікативна спрямованість навчання,
компетентнісний підхід до формування мовних знань і мовленнєво-комунікативних
умінь, усвідомлення функціональності мовних одиниць, розвиток чуття мови).
15. Методика формування мовленнєвих умінь молодших школярів
на засадах функціонально-комунікативного підходу
Урахування педагогічних і психологічних положень про теоретичне мовлення
діяльності.
Лінгводидактичні
принципи
(комунікативна
спрямованість
функціонально-комплексного підходу до формування мовленнєвих умов розвитку
чуття мови). Лінгводидактична модель поетапного формування мовленнєвих умінь
молодших школярів під час вивчення граматичного матеріалу. Лінгвістичний аналіз
функцій граматичних категорій початкового курсу української мови, якостей мови
(правильність, точність, чистота, логічність, виразність, лінгвістичне багатство,
доречність, якість, емоційність).
Лінгвістична основа функціонально-комунікативного підходу до вивчення
граматичного матеріалу (поняття, значення, форма і функція). Способи вираження
граматичних значень (синтезуючий, аналітичний, аналітично-синтетичний або
змішаний). Основні функції граматичних категорій та їх граматичні ознаки. Роль
граматичних засобів у вираженні конкретних значень, відношень.
16. Методика удосконалення мовних умінь і навичок,
культури мовлення учнів початкових класів
Що таке методика? (Наука, що досліджує і визначає зміст, форми організації,
технологію застосування методів, прийомів і засобів навчання цього предмета в
умовах навчання рідної (державної) мови з її складним комплексом завдань).
Найголовніші завдання методики. Зміст, закономірності, принципи, методи і
прийоми засвоєння мови та мовлення, засоби формування комунікативних умінь і
навичок. Загальне поняття про методику української мови як науку і навчальну
дисципліну. Предмет і завдання методики української мови для початкових класів.
Зв’язок понять «методика української мови» і «лінгводидактика». Методи
дослідження в лінгводидактиці, забезпечення реалізації педагогічних принципів і
методів, зміст навчання, мовний матеріал, мовні, мовленнєві і комунікативні
уміння; діяльність учнів щодо засвоєння знань, формування мовної, мовленнєвої та
комунікативної
компетенцій.
Методика
загальна
–
методика
мови
(лінгводидактика) і часткова, конкретна (методика фонетики, методика граматики
тощо).
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17. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення
Способи організації мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках
рідної мови через інтеграцію тематично близьких текстів з різними видами
діяльності дитини. Методики побудови зв’язних висловлювань. Розвиток
граматичних і лексичних умінь на комунікативній основі (розв’язання мовленнєвих
завдань). Взаємозв’язок розвитку мовлення з розвитком мислення. Підготовка учнів
до самостійного написання міркувань за допомогою різноманітних вправ. Різновиди
підготовчо-тренувальних вправ: вправи на порівняння різних типів текстів; вправи
на спостереження за будовою міркувань; на спостереження над засобами зв’язку
між частинами міркувань; на відновлення деформованих міркувань; на поширення
частин міркувань; на побудову міркувань; на доповнення відсутніх частин
міркувань; вправи на побудову міркувань за даним початком мовлення: особливості
та методика. Розвиток зв’язного мовлення у зв’язку з орфографією. Збагачення
словникового запасу учнів. Загальнодидактичні та методичні принципи розвитку
зв’язного мовлення. Розвиток зв’язного мовлення на уроках словотвору і
морфології. Уроки розвитку зв’язного мовлення, їх особливості. Класифікація
методів навчання з урахуванням особливостей розвитку мовлення: теоретичні
методи (робота з лінгвістичними термінами для з’ясування відповідних понять:
повідомлення, бесіда, читання підручника); теоретико-практичні (робота з
окремими одиницями мови, формами для ідентифікації їх з відповідними
лінгвістичними термінами, а також для запам’ятовування традицій вживання їх у
мовленні (спостереження, розбір, диктант, видозміна, конструювання); практичні
(робота з текстами для запам’ятовування традицій вживання мовленнєвих одиниць
у мовленні з метою розвитку зв’язного мовлення: переказ, твір). Узагальнені уроки
з розвитку зв’язного мовлення. Розвиток творчої уяви учнів на уроках зв’язного
мовлення: творчі роботи, усунення помилок у мові учнів. Зв’язок розвитку мови
учнів з вивченням граматики.
18. Інтеграція уроків української мови і читання
Наукові засади: загальнодидактичні – науковість, систематичність, наступність,
перспективність, зв’язок теорії з практикою, наочність, свідомість, доступність,
міжпредметні зв’язки; специфічні: взаємозв’язок у навчанні споріднених і
неспоріднених мов, зв’язок у вивченні розділів курсу мови й читання.
Комунікативно-діяльнісний підхід, функціонально-стилістичне спрямування. Зміст
навчальних предметів «Рідна мова» і «Читання». Змістові лінії (комунікативна,
лінгвістична, діяльнісна, лінгвоукраїнознавча). Види навчальної діяльності на
уроках української мови й читання. Оволодіння мовними засобами, розвиток
мовленнєвих умінь, методи навчання, методи одержання знань, формування мовних
і частково мовленнєвих знань (тренування), розвиток мовленнєвих умінь на уроках
читання. Формування інтересу до мовних явищ через осмислення їх практичної
значущості. Розвиток нормативного мовлення вчителів і здатності послуговуватися
лінгвістичними знаннями з метою розвитку мовлення. Уроки розвитку зв’язного
мовлення.

78

Україна – освіта

Паламар Л.М. (Київ)
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ
РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті пропонуються шляхи вдосконалення та розвитку методики
викладання української мови на спеціальних факультетах вищих
навчальних закладів.
Закон Про мови в Українській РСР, прийнятий у 1989 р., сприяв
поліпшенню функціонування української мови у вищих навчальних
закладах. Довелося всім ввести у навчальні плани українську мову,
зосередити увагу на оволодінні студентами різних спеціальностей
державною мовою. Це була велика перемога освітян. Проте з часом цей
закон виявився недіючим, про що свідчить рівень знань студентів з
української мови. Але основною перемогою було те, що на всіх
факультетах вводиться курс державної мови у всіх ВНЗ, за винятком
окремих на Сході України. Це велике завоювання незалежної України, воно
має важливе значення для становлення і розвитку національної освіти.
Ще М. Грушевський у 1917 р. писав: “Поки мова не здобуде місце у
вищій школі, доки вона не служитиме органом викладання в університетах
та інших навчальних закладах, доти вона не стане знаряддям праці у
викладанні й літературі, доти суспільство, народність, що розмовляє цією
мовою, почуватиме себе на становищі нижчої, культурно неповноцінної
нації”1.
Сьогодні українська мова у вищій школі є тим домінуючим важелем, що
формує людину, впливає на її свідомість, поведінку і спосіб життя.
І тому перед викладачами постало питання навчання української мови,
а це вимагає докорінного вивчення таких питань: 1) мова й духовна
активність студента в групі та поза межами навчального закладу; 2) мова,
мислення, свідомість індивіда; 3) мова й поведінка; 4) мова й культура;
5) мова й суспільство та ін. Цими питаннями цікавляться і вивчають не
лише філологи, а й психологи, історики, соціологи та представники інших
дисциплін, підтверджуючи важливість даної науки.
Вивчення рідної мови стає не лише потрібним, а й необхідним. Не
випадково вчені лінгвісти Ф.О. Фортунатов, О.О. Шахматов та інші
неодноразово наголошували на обов’язковому вивченні рідної мови, бо
мова є одним із навчальних і наукових предметів; мова має загальноосвітнє
й виховне значення; вона є складовою всього духовного багатства народу й
тому сприяє культурному зростанню кожного, хто активно включається у
навчальний процес і суспільне життя країни.
1

Грушевський М.С. Звільнення Росії та українське питання. – К., 1917. – С. 17.
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Не можна поліпшити методику навчання мови, не вивчивши здібності
студентів до сприймання і засвоєння виділеного навчального матеріалу.
Кожна мовна особистість – це індивід зі своїми здібностями до мовної
діяльності. Це і темперамент, своєрідні риси національного характеру.
Д.С. Лихачов у свій час наголошував на врахуванні національного
характеру індивіда, що вчить мову. “Заперечуючи наявність національного
характеру, національної індивідуальності, – писав вчений, – означає
творити світ народів дуже сумним і сірим”1.
Сучасна
лінгводидактика
розглядає
мовну
особистість
як
багатоаспектний набір мовних здібностей, умінь того, хто вивчає мову.
Насамперед мовна особистість постає як така, що користується, чи має
здатність користуватися мовою на всіх рівнях.
По-друге, лінгводидактика орієнтується на генезис мовної особистості й
її розвиток пов’язує з усією її діяльністю, зокрема в центрі уваги є “повне і
правильне володіння мовою”2, що й є основним нашим завданням сьогодні,
бо українська мова стала обов’язковим предметом для студентів усіх
спеціальностей.
Враховуючи складну мовну ситуацію в країні, невтішний рівень знань
студентства з української мови необхідно переглянути насамперед не лише
зміст філологічних дисциплін, а й методику їх презентації в кожному
навчальному закладі з точки зору специфіки профілю навчання.
Основне завдання всіх викладачів вищої школи – зосередити увагу на
формуванні мовної особистості, розвиткові її інтелекту. Головне:
поліпшити грамотність, збагатити усне й писемне мовлення, без якого
неможливе успішне навчання у ВНЗ і активна участь у подальшій
професійній діяльності.
Завдяки мовній освіті студенти мають збагатити свої знання не лише з
граматики, а й сфери духовності. Всі ці завдання викладач успішно реалізує
за умови продуманого добору змісту навчального матеріалу та методів його
презентації. Це цілком можливо, бо саме мова є джерелом знань з багатьох
галузей науки: лінгвістики, логіки, психології, історії, соціології,
літератури тощо.
Мовна ситуація, що склалася в системі освіти ВНЗ, вимагає перегляду
програм з основних філологічних дисциплін насамперед з мови. Нові
програми включатимуть комплекс лінгвістичних, українознавчих та
методичних питань, добір яких залежатиме від фаху студентів, вікових
особливостей та особливостей контингенту курсу чи групи та форм занять
(лекція, практичні заняття, спецсемінар тощо).
Пропонується враховувати: а) загальний мовний і мовленнєвий рівень
знань студентів; б) психологічні особливості, готовність сприймати й
засвоювати граматичний матеріал, його доступність у кожній конкретній
аудиторії; в) майбутній фах студентів.

1
2

Лихачев В.В. Заметка о русском. – М, 1984. – С. 64.
Жайворонок В.В. Мова і духовний розвиток народу // Мовознавство. – № 3. – С. 21-31.
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Таким чином, уся діяльність викладача спрямована на поліпшення
мовно-мовленнєвої підготовки студентів. З метою успішної реалізації цієї
діяльності пропонується застосування особистісно-зорієнтованого підходу,
що програмує активне спілкування, народження думки в процесі співпраці
студентів із викладачем. Це дає студентові свободу учіння, а викладач
шукає й опановує способи підтримки й допомоги своєму учневі і, таким
чином, розвиває його словесну творчість.
Головна мета роботи викладача – описати і подати не лише
лінгвістичний матеріал для кожного контингенту мовців, а й визначити
його суть, значення кожної складової у навчальному процесі з погляду
придатності для активної комунікації, узгодження комунікативності з
системністю. Тому перед нами стоїть завдання насамперед організації
навчального процесу: забезпечити добір змісту, визначити межі активної і
пасивної граматики та словника, виявити співвідношення усного й
писемного мовлення на заняттях. Відсутність аргументованих відповідей
на виділені питання ускладнюють підготовку посібників та підручників з
української мови для ВНЗ.
Отже, зміст є однією з найдієвіших ознак навчального процесу, бо він
пов’язаний з метою, завданнями, методами і формами діяльності
викладача-філолога.
З метою ефективного засвоєння лінгвістичного матеріалу необхідні нові
методики його презентації. Сьогодні ведуться пошуки нових методів
комунікативного,
комунікативно-стилістичного,
дискурсивного,
інтерактивного, особистісно-зорієнтованого навчання мови.
Для визначення означених навчальних цілей перспективним є
особистісно-зорієнтований підхід до навчання рідної мови і мовлення1.
Метою особистісно-зорієнтованого навчання є вільний розвиток
особистості, її самобутність та гармонія з навколишнім середовищем. При
особистісно-зорієнтованому
навчанні
акцент
переноситься
з
інтелектуального розвитку на емоційний та соціальний.
Нові методи включають нові підходи, вимоги, бажання та пропозиції
студентів, що спонукають до активної співпраці, підвищують мотивацію
навчання.
Для вищої школи найбільш ефективним є комплексне застосування
старих загальнодидактичних методів навчання і нових, серед яких перевага
надається функціонально-комунікативному, який дає змогу і визначити
обсяг змісту навчального матеріалу з урахуванням специфіки студентів,
зокрема профілю їхньої підготовки, комунікативний підхід до організації
лінгвістичного матеріалу дає можливість подати мовні явища з будь-якого
розділу граматики як функціонуючі. Під час такого навчання ми маємо
змогу: ввести спостереження за взаємодією фонетики, синтаксису в процесі
комунікації; навчити добирати влучні мовні засоби. Цього можна досягти
на основі зв’язних текстів з урахуванням пізнавальних, розвивальних,
соціокультурних можливостей студентів.
1

Амонашвили Ш. Единство цели. Пособие для учителя. – М., 1987.
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За таким методом є можливість у обмеженому часі (в основному
виділяється 36 год на рік) зосередити увагу на структурно-комунікативних
одиницях мовлення та способах організації лінгвістичного матеріалу на
заняттях.
Важливим є структурування навчального матеріалу на основі
узагальнених предметних структур і узагальнених способів діяльності.
Рівень узагальненості знань визначає рівень проникнення в сутність
мовного матеріалу. Найчастіше пізнання лінгвістичного матеріалу
відбувається через розв’язання мовленнєвих завдань.
Прикладом реалізації означеного підходу є робота над вивченням
лексики. Виділені лексичні одиниці розглядаються з урахуванням їх
активності у функціонуванні. Такий же підхід застосовуємо і до розгляду
речення чи тексту, які є основними одиницями мовлення.
Вивчаючи мовні одиниці з погляду їх функціонування в різних стилях і
на різних рівнях граматичної системи: фонетики, лексики, морфології,
синтаксису використовують функціонально-стилістичний метод.
На основі комунікативних ситуацій виділяються вправи та завдання, що
сприяють успішному засвоєнню мовних одиниць.
Комунікативні завдання вимагають уже на початковому етапі навчання
у ВНЗ вироблення навичок правильної відповіді на питання, власні
висловлювання на запропоновані теми. Відповідь студента стає важливою
одиницею у сфері спілкування на навчальному, побутовому та
культурологічному рівні.
У своїй навчальній діяльності враховуємо й те, що кожен студент має
свої різнобічні можливості, які лише за оптимальних умов можуть
набувати певного розвитку. Це змушує викладача вивчати здібності
кожного, рівень орієнтації, яка залежить від багатьох суб’єктивних і
об’єктивних факторів. Все це ускладнює роботу викладача під час
аудиторних та позааудиторних занять.
У досягненні належного рівня знань з мови відводимо особливе місце
мотивації, що враховує інтереси і потреби студентів, зокрема
комунікаційні, які є найнеобхіднішими з перших днів навчання у ВНЗ.
Одним із шляхів ефективного застосування мотивації є впровадження
курсу “Українська мова за професійним спрямуванням”, де основна увага
звернена на роботу з окремими питаннями граматики, термінами мови
професій. Викладач-філолог стає активним помічником викладачів фахових
дисциплін, зокрема у питаннях тлумачення понять окремих термінів, їх
можливостей функціонування не лише в науковому стилі, а й інших стилях
у усному і писемному мовленні.
Одним із важливих компонентів методики навчання мови є
психологічні фактори. Праці психолога Л.С. Виготського, зокрема його
теорія діяльності людини, її психологічний розвиток, допомагають
зрозуміти взаємозв’язок мови і мислення в процесі організації навчання1.

1

Выготский Л.С. Мышление и речь (Психологические исследования). – М.; Л., 1934.
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Під час вивчення особистості та опису в психології в центрі уваги
дослідників є некогнітивні елементи, тобто емоційні характеристики, поля,
здібності. На перший план виступає інтелект, у якому інтенсивніше
проявляється мова. Чим багатша мовна особистість, тим яскравішими є
засоби інтелектуального самовираження.
Мова є акумулюючим явищем, у якому втілене соціальне й
індивідуальне, саме в мові відображається індивідуальний підхід до
сприйняття і використання всіх соціальних змін.
З метою радикального поліпшення мовної освіти у ВНЗ враховуємо дані
соціальних досліджень, що свідчать про сучасні умови суспільства і його
перспективи. Це дає можливість усунути ряд причин, які заважають
готувати мовну особистість у відповідному напрямку. До цих факторів
належать: а) особливості розвитку регіонів, звідки прибули студенти;
б) особливості їхньої мови; в) загальноосвітній рівень знань студентів;
г) національні особливості.
Отже, всі політичні, економічні й соціальні зміни в Україні впливають
на розвиток мовної особистості, бо мова є запорукою існування суспільства
і кожного індивіда. Враховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні фактори
впливу на особистість студента, ми маємо з великою відповідальністю
вершити свою справу.
Ось чому актуальною проблемою сьогодення є створення нової моделі
курсів вивчення державної мови для вищих навчальних закладів різного
рівня профілю.
Традиційна методика вже не може задовольнити потреби тих, що
вчаться. Вона побудована на засадах системно-описового підходу, орієнтує
студентів на засвоєння системи мовних засобів на прикладі окремих слів,
речень, що не сприяють розвиткові активних комунікативних дій.
Виділений лінгвістичний матеріал має забезпечити вільне володіння
українською мовою, творче використання набутих знань у всіх сферах
спілкування.
Серед першочергових завдань – всебічний розгляд об’єктивних
факторів, що забезпечують успішний розвиток особистості. Необхідно
з’ясувати: коли й як вони впливають на розвиток людини, як формують
риси, властиві ідеалу нашого суспільства.
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Бєлова І.І. (Кременець)
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
ВОЛИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ХІХ ст.
У статті розглянуто культурно-освітню діяльність Волинської
гімназії (ліцею) ХІХ ст. Автор подає рекомендації щодо використання
методів навчання і виховання Волинської гімназії в сучасних умовах.
Серед важливих педагогічних проблем і завдань, які висуває життя
перед сучасною школою є використання культурно-освітніх форм
організації навчання і виховання, розроблення нових педагогічних ідей
тощо. Проте актуальним є вивчення освітніх технологій минулого.
Тому, метою пропонованої статті є спроба простежити культурноосвітню діяльність Волинської гімназії ХІХ ст. Автор зосередила свою
увагу на вирішенні таких дослідницьких завдань: виявити особливості
культурно-освітньої праці Волинської гімназії; запозичення деяких форм
освітньої праці в сучасних навчальних закладах.
Науковий доробок вітчизняних дослідників із цієї проблеми є
незначним. Окремі аспекти діяльності Волинської гімназії (ліцею)
висвітлили у своїх працях С. Чуйко, С. Коляденко, Л. Кравчук,
С. Медвєдєв.
На невеликому пагорбі у центрі Кременця розташовані барокові будівлі
колишнього єзуїтського колегіуму, спорудженого за проектом Павла
Гижицького у 1731-1743 рр. У 1973 р. у зв’язку з розпуском ордену єзуїтів
колегіум був закритий. У 1776 р. була створена освітня комісія, яка взяла
на себе керівництво народною освітою. У великих кам’яних будівлях
колишнього колегіуму, за розпорядженням Варшавської народної освіти,
розмістилась окружна світська школа.
У 1805 р. у приміщеннях, де існував єзуїтський колегіум, відомий
польський просвітитель Тадеуш Чацький заснував вищу Волинську
гімназію, перейменовану в 1819 р. на Волинський ліцей, ця школа
відрізнялася від інших середніх шкіл того часу. Діяльність даного
навчального закладу призвела до визначних змін в освіті XIX, а пізніше й
XX ст.
На влаштування гімназії Т. Чацький з найближчим помічником Гуго
Колонтаєм, родом з Великих Дедеркал, що поблизу Кременця, зібрав
значну суму грошей – 45 720 злотих. Організатори ліцею мали на меті не
тільки створити освітній центр, а й осередок ополячення й окатоличення
українського народу.
У гімназії (ліцеї) особливо сильними були позиції фахової освіти.
Закладені Т. Чацьким традиції практично-трудової підготовки учнів
диктувалися вимогами часу та потребами краю. Головною педагогічною
метою засновника гімназії було поєднати у навчально-виховному процесі
загальноосвітню і професійну підготовку дітей, створити необхідні умови
для їх розумового, морального та фізичного розвитку, виховати нове
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покоління людей, відданих громадян і висококваліфікованих спеціалістів,
готових до служіння безпосереднім потребам краю1
Тому, згідно з проектом, що висвітлював структуру та організацію
навчально-виховного процесу, передбачалося відкриття фахових шкіл,
об'єднаних під одним керівництвом. Крім Волинської гімназії (ліцею), з
1805 до 1833 р. у різний період часу ще діяли такі навчальні заклади: у
1807 р. була відкрита школа механіків і геометрів, того ж року розпочали
свою діяльність школи землемірів, садівників, семінарія для сільських
учителів, а в 1817 р. – школи хірургії та ветеринарії, учительська семінарія,
функціонувала астрономічна обсерваторія, а також був закладений
ботанічний сад. Планувалося також відкриття школи гувернанток та
закладеним при ній пансіону для шляхетних дівчат2. Славилась і
бібліотека, яка нараховувала понад 32 тис. книг, серед яких рідкісні –
інкунабули, видрукувані до 1500 р., видання ХVІ-ХVІІІ ст., пергаментні
документи. Першим бібліотекарем працював Павло Ярковський – один з
перших книгознавців і викладачів бібліографії в Україні.
Серед вихованців ліцею були згодом відомі письменники, громадські
діячі, вчені. Після поразки Польського визвольного руху 1830-1831 рр., у
якому брали активну участь кременецькі ліцеїсти, цей заклад було закрито,
а обладнання та бібліотеку передано створеному у 1834 р. Київському
університетові ім. Св. Володимира (з 1939 р. – університет носить ім’я
Т.Г. Шевченка). Приміщення ліцею стали власністю Волинської державної
семінарії.
Звернемо увагу, що на початку XX ст. Кременецький ліцей продовжує
давні традиції, зокрема, відроджує ідею Т. Чацького про надання школам
практичного характеру. Отже, одне з головних завдань, яке постало перед
новоствореним закладом у 1920 р., було „виховання людини нового типу,
працівника необхідного для Волині”3.
Необхідно додати, що в період з 1920 до 1939 рр. під юрисдикцією
Кременецького ліцею у різний час функціонувало 30 навчальних закладів4.
В основі організації навчального процесу Волинської гімназії (а згодом
і ліцею) були розроблені Г. Колонтаєм шкільний статут і програми. Це був
заклад загальноосвітнього типу, у якому передбачалося 10-річний курс
навчання на базі елементарної школи або рівноцінної домашньої освіти5.
Курс навчання в гімназії був поділений на 7 класів, з яких перші були
дворічними. Тут викладали: природознавство, польська, російська,
французька, грецька, латинська мови, креслення, архітектура, політична
економія, топографія, музика, фехтування, плавання. За своєю програмою
ліцей прирівнювався до Віленського університету.
1
Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej (1920-1935) // Źycie Krzemienieckie. – 1937. –
№ 18. – S. 340.
2
Чуйко С. Ліцеї України (ХІХ-ХХ ст.). – Тернопіль: Ліком, 1996. – С. 34.
3
Czarnocki S. Znaczenie Liceum Krzemienieckiego dla Wolynia // Czarnocki S. Artykuly i
przemowienia: 1932-1939. – Londyn, 1986. – S. 117.
4
Чуйко С. Ліцеї України (ХІХ-ХХ ст.). – Тернопіль: Ліком, 1996. – С. 61-62.
5
Danilewiczowa M. Testament naukowy dawnego Liceum Krzemienieckiego // Zycie
Krzemienieckie. – 1938. – № 12. – S. 276.
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Визначною новаторською педагогічною ідеєю була диференціація
навчального процесу в гімназії, до якої вступали діти віком 8-9 років.
Волинська гімназія поділялася на два відділи: нижчий (4 однорічні класи) і
вищий (3 дворічні курси). Навчання у нижчих класах присвячувалося
„вправам пам’яті”1. У них вивчали такі іноземні мови, як польська,
російська, французька, німецька та латинська. Також відбувалися заняття з
арифметики, основ моралі, загальної географії2. Серед творців та
керівників закладу існувало переконання, що в дитячому віці людина має
найкращі задатки до запам’ятовування3.
Після закінчення 4 нижчих класів діти, віком до 13 років, переходили на
курси вищого відділу. Навчання на цих дворічних курсах присвячувалося
„вправам для роздумування”, де вивчали математично-природничі, правові
та гуманітарні дисципліни: хімія, право, природознавство та література4.
Одночасно учні поглиблювали свої знання з латинської та згаданих вище
іноземних мов. Бажаючі могли додатково вивчати грецьку, англійську та
італійську мови. До речі, італійську мову вивчали, поєднуючи з музикою5.
Окрім того, велику увагу творці Волинського навчально-виховного
закладу звертали на викладання історії та географії. Г. Колонтай зазначав,
що у викладанні історії треба уникати бездумного запам'ятовування. Учень
має сприймати матеріал розумом, а не механічно6. Також при здійсненні
освітньо-виховного процесу на вищих курсах гімназії враховували
здібності дітей. І з цього приводу були створені надобов’язкові предмети,
що розвивали таланти учнів: мінералогія, бібліографія, архітектура,
військове будівництво7.
Отже, навчально-виховний процес у XX ст. організовувався з
урахуванням педагогічних ідей Волинської гімназії. Наприклад, звернемо
увагу на освітній процес у „школі вправ”, що діяла при учительській
семінарії Кременецького ліцею у 1924 р., а згодом при педагогії у 1935 р., і
складалася з 7 класів. Перших чотири роки навчання відбувалося за єдиним
планом, де найважливішими уроками були читання і писання8. А наступні
V-VII класи поділялися на два відділи: „а” і „б”. До класів „а” входили
„нормальні” діти, а до класів „б” – здібні9. Тут також велику увагу звертали

1
Wplyw dawnego Liceum na źycie dielnicy // Zycie Liceum Krzemienieckie. – 1931. – № 7. –
Cz. II. – S. 4.
2
Чуйко С. Ліцеї України (ХІХ-ХХ ст.). – Тернопіль: Ліком, 1996. – С. 131.
3
Danilewiczowa M. Testament naukowy dawnego Liceum Krzemienieckiego // Zycie
Krzemienieckie. – 1938. – № 12. – S. 276.
4
Wplyw dawnego Liceum na źycie dielnicy // Zycie Liceum Krzemienieckie. – 1931. – № 7. –
Cz. II. – S. 4.
5
Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). –
Житомир, 2003. – С. 54.
6
Там само. – С. 55.
7
Там само. – С. 60.
8
Beaupre-Stankiewicz I. Garstka wspomnień z Ćwiczeniǒwki // Zycie Krzemienieckie.
Pǒlrocznik spoleczny. – 1991. – № 12. – S. 13-14.
9
Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej (1920-1935). Opracowanie zbiorowe. – Krzemieniec,
1935. – S. 30.
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на вивчення географії й історії, як у Волинській гімназії, і на розвиток
обдуманого, а не механічного запам’ятовування.
Диференціація навчання відбулась і в гімназії ім. Т. Чацького, яка
входила до складу Кременецького ліцею, у зв’язку з реформою
шкільництва. З початком 1937/1938 навч.р. 8-класна загальноосвітня
гімназія була реорганізована в 4-класну гімназію нового типу та 2-класний
загальноосвітній ліцей із фізико-математичним і природничим відділами1.
Відзначимо, що як і у Волинській гімназії, так пізніше у навчальних
закладах Кременецького ліцею XX ст., а саме в гімназії ім. Т. Чацького,
учительській семінарії, згодом педагогії, пріоритетним було вивчення
іноземних мов, яке, на їхню думку, найбільш сприяє розвитку пам’яті
вихованців.
Варто зауважити, що в цьому освітньому закладі велику увагу
приділяли розвитку культури мовлення учнів. У Волинській гімназії (ліцеї)
у нижчих класах учнів навчали мовлення і письма, вивчали основні
положення граматики і стилістики, далі – курс „Вимова і поезія”2. Цією
проблемою на початку XIX ст. займалися такі викладачі:
Ю. Корженевський, Е. Словацький, А. Фелінський. А. Фелінський вважав,
що основна мета навчання – досягти грамотності письма й опанувати
вміння висловлювати власну думку, що, між іншим, актуально і в контексті
сучасного навчально-виховного процесу. До того ж, уроки мови та
літератури мають сприяти розвиткові літературних здібностей талановитих
учнів.
Що ж до другого періоду діяльності Кременецького ліцею, то в 1929 р.
у „школі вправ”, гімназії та учительській семінарії було впроваджено науку
дикції під керівництвом І. Куницької, артистки театру „Редута”3.
Організація освітньо-виховного процесу не може не вражати своєю
багатопредметністю як на першому, так і на другому етапі діяльності цього
навчального закладу. У ньому, на нашу думку, знайшла своє відображення
давня мрія Т. Чацького: перетворення своєї школи на університет.
Необхідно підкреслити, що у Волинській гімназії, а згодом і у
відновленому Кременецькому ліцеї, винятково дбали про навчальноматеріальну базу, розуміючи, що за допомогою її можна зробити
навчальний процес ефективним і цікавим для учнів.
Наприклад, у Волинській гімназії (ліцеї) функціонували різноманітні
навчальні кабінети. Куплений у 1805 р. у Парижі фізичний кабінет
нараховував 175 навчальних предметів, серед яких були машини, що
демонстрували рух Землі та систему Коперника. У цьому ж кабінеті були
розташовані невелика обсерваторія та метеостанція. Поряд знаходився
кабінет малюнків і картин. Тут зберігалася невелика колекція графіки та
портретів, 172 малюнки з колекції Ю. Дшевицького та подарована Яном
1

Чуйко С. Ліцеї України (ХІХ-ХХ ст.). – Тернопіль: Ліком, 1996. – С. 61.
Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). –
Житомир, 2003. – С. 52.
3
Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej (1920-1935). Opracowanie zbiorowe. – Krzemieniec,
1935. – S. 34.
2
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Терновським колекція гіпсових копій та класичних статуеток.
Найціннішим було 60 малюнків „італійської школи”, серед яких один
портрет вважався роботи Леонардо да Вінчі. У фондах нумізматичного
кабінету зберігалися 18 682 монети, у тому числі близько 8000
давньогрецьких і давньоримських, а також велика колекція польських
медалей. У мінералогічному кабінеті нараховувалося понад 12000
мінералів. Тут же знаходилася колекція коштовного каміння, подарована
Г. Колонтаєм1.
А в XX ст. відзначимо устаткування окремих лабораторій для кожного
навчального предмета в гімназії та семінарії, яке вимагала дальтонська
система. Це було місце, де діти експериментували, вільно працювали над
своїми завданнями. У кожній лабораторії була бібліотечка з даного
предмета, укомплектована підручниками та різноманітною допоміжною
літературою. При відновленому Кременецькому ліцеї були добре
обладнані шкільні майстерні зі столярним, слюсарним і ковальським
відділеннями. У них мали обов’язкові заняття учні гімназії, крім того, у
другій половині дня тут відбувалися заняття для бажаючих2.
Отже, така кількість приладів, навчального знаряддя, наочного
матеріалу та наявність спеціально обладнаних кабінетів давала змогу
викладачам ліцею урізноманітнити навчальний процес.
Не можна не згадати про важливість бібліотеки у житті закладу. В
1804 р. Т. Чацький закупив 15 800 томів із королівської бібліотеки
Станіслава Августа, які були найдорогоціннішою частиною книжкового
фонду гімназії. В подальшому бібліотечні фонди постійно поповнювались.
У 1807 р. граф Адам Ржевуський дарує збірку з 12 000 томів, а київський
митрополит Серафим – оригінал першодруку „Біблії Острозької”3.
Вивезення у 30-х XIX ст. кременецьких книжкових багатств до Києва
виявилося непоправною втратою для відновленої майже через сто років
бібліотеки Кременецького ліцею. І все ж вона також відігравала важливу
роль у житті молоді. Бібліотека ліцею у XX ст. була чисто науковою і в її
фондах не було шкільних підручників4. Основний фонд цієї наукової
бібліотеки почав формуватися з 1924 р.5, а у 1938 р. до бібліотеки вже
надходило 90 різних часописів6. Документи минулого свідчать, що Ватикан
періодично надсилав до Кременецького ліцею подарунки – цінну
літературу7.
1
Кравчук Л., Медвєдєв С. Ліцей. Короткий нарис з історії виникнення і розвитку в
біографіях його випускників // Діалог. – 1992. – № 84. – С. 2-3.
2
Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej (1920-1935). Opracowanie zbiorowe. – Krzemieniec,
1935. – S. 34-35.
3
Кравчук Л., Медвєдєв С. Ліцей. Короткий нарис з історії виникнення і розвитку в
біографіях його випускників // Діалог. – 1992. – № 84. – С. 2-3.
4
Bibljoteka Liceum Krzemienieckiego // Zycie Krzemienieckie. – 1932. – № 3. – S. 42-43.
5
Фонди Кременецького краєзнавчого музею (далі – Фонди ККМ), од. зб. LXXXIII, 9,
спр. 1061, арк. 15.
6
Там само, од. зб. LXXXIII, 10, спр. 1062, арк. 75.
7
Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej (1920-1935). Opracowanie zbiorowe. – Krzemieniec,
1935. – S. 36.
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У XIX та XX ст. користуватися бібліотекою мали право не лише
викладачі та учні, а й громадськість міста та приїжджі. Бібліотека даного
навчального закладу була завжди центром поширення знань і культури.
Варто відзначити, що при Волинській гімназії (ліцеї) існувала,
заснована Н. Глюкебергом у 1811 р., друкарня. Тут друкувалися
підручники для вихованців, написані викладачами закладу, світські книги,
а також приватні замовлення і часопис „Наукові справи”1.
Наслідуючи традиції Т. Чацького, у Кременці на початку XX ст. було
відкрито друкарню, яка стала видавничим закладом і забезпечувала
друкованою продукцією сам ліцей.
Ще однією новизною, характерною для Волинської гімназії (ліцею),
була організація поїздок кращих учнів для навчання за кордон. Ініціатором
таких подорожей або, як тоді називали, наукових вояжів, у які за кошт
закладу відправляли претендентів на викладачів ліцею, був князь
А. Чарторийський. До таких поїздок залучалися т.зв. „учні медальові”, які
походили з убогих шляхетських родин і вирішували присвятити себе
педагогічній діяльності. Так, майбутній професор логіки кременчанин
М. Вишневський здобував освіту за кошт ліцею в шотландському
Едшбурзі, кандидат на професора агрономії М. Фричинський отримав
стипендію на трирічне навчання в „рільничій школі” професора Тхаера в
Мьогеліні біля Берліна2.
У XX ст. керівництво ліцею теж багато уваги приділяло педагогічним
кадрам. Для того, щоб викладачі вивчали передовий досвід, збагачувалися
знаннями і дізнавалися про нові методи роботи, Кременецький ліцей
організовував закордонні поїздки – курси. На таких курсах у 1934 р. у
Данії, Швеції та Німеччині побував один із учителів сільськогосподарської
школи3. Значно частішими були поїздки викладачів до Варшави.
Як бачимо, ще однією притаманною рисою діяльності Кременецького
ліцею були заходи, спрямовані на забезпечення високого рівня своїх
викладачів.
Аналізуючи педагогічне новаторство Волинської гімназії (ліцею)
потрібно згадати про курси малярства та каліграфії, теоретико-практичної
агрономії, гігієни. Крім цього, у вільний час учні могли займатися
додатково музикою, верховою їздою, гімнастикою, фехтуванням,
плаванням, танцями4. Наприклад, художні студії проводилися 3 рази на
тиждень по 1 год. Поступово вони стали називатися школою малюнків.
Учні сягали в малюванні такого рівня майстерності, що багато з них потім
працювало вчителями в школах округу. Найбільшого визнання як маляр
здобув Ян Ксаверій Канєвський, котрий став видатним літографом XIX ст.5
1
Кравчук Л., Медвєдєв С. Ліцей. Короткий нарис з історії виникнення і розвитку в
біографіях його випускників // Діалог. – 1992. – № 84. – С. 3.
2
Чуйко С. Ліцеї України (ХІХ-ХХ ст.). – Тернопіль: Ліком, 1996. – С. 40.
3
Фонди ККМ, од. зб. LXXXIII, 3, спр. 1055, арк. 12.
4
Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). –
Житомир, 2003. – С. 60.
5
Там само. – С. 61.
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Функціонування Кременецького ліцею у XX ст. теж не обмежувалося
лише освітньою мережею. Одним із напрямів його роботи була організація
культурних установ, діяльність яких поширювалася на всю територію
Волині. Наприклад, існували спеціалізовані курси в селах, які поширювали
знання про основні види сільськогосподарських культур та методи їх
вирощення. Навчання на курсах було безкоштовним і тривало три місяці1.
Ще під керівництвом Кременецького ліцею діяли такі культурно-освітні
заклади: музичний осередок канікулярний у Кременці (1929-1939);
географічний методичний осередок (1933-?); курси городництва в Лідихові
(1935-1938); рисунковий осередок канікулярний у Кременці (1936-1938), у
1938-1939 рр. – у Вишнівці; осередок суспільної праці в краї у
Білокриниці2.
Волинський навчальний заклад славився також тим, що в його
діяльності вміло поєднувалися й розвивалися наукова, навчальна, виховна,
практично-трудова та громадська сторони шкільного життя. В межах
закладу кипіло справжнє студентське життя: відбувалися традиційні
зібрання, проводилися численні вечори, функціонували різноманітні
гуртки і товариства. У 1818 р. було створене „Товариство молоді для
навчання в ораторстві та письменництві”. Одночасно за ініціативою учня
та поета ліцею Т. Заборовського редагувався літературний розділ часопису
„Наукові справи”3. Одним із перших також почало функціонувати
„Товариство доброчинної молоді гімназії Волинської”, яке після смерті
Т. Чацького перетворилося в таємний „Клуб письменства”, що складався із
7 членів (в т.ч. Ю. Коженьовський і Т. Заборовський), де молоді поети й
письменники ліцею презентували свої твори. Існувало також організоване
ще Т. Чацьким „Товариство молодих любителей наук вільних”, після
закриття якого візитатор Ф. Плятер створює нове „Товариство приятелів
наук у Кременці”. В основному ці товариства носили літературномистецький характер4.
Інноваційний характер організації позакласної діяльності учнів
Волинської гімназії вплинув і на життя вихованців навчальних закладів
Кременецького ліцею в XX ст. Воно теж було цікавим і різноманітним.
Зокрема, серед молоді гімназії та семінарії (пізніше обох ліцеїв) діяли такі
учнівські об'єднання: Братня допомога – організація, яка за рахунок своїх
членських внесків надавала матеріальну допомогу учням, які опинялися в
скруті; кооперація „Течія” – популяризувала ідеї кооперації та вела
невелику торгову діяльність на теренах ліцею; краєзнавчий гурток ім.
М. Бессера – нараховував 80 учнів, які збирали пам’ятки народного
промислу Кременецького повіту, організовували екскурсії та підготовку
екскурсоводів; гурток живого слова – присвячував свою діяльність
1
Rada Pedagogiczna Liceum Krzemienieckiego // Zycie Krzemienieckie. – 1937. – № 18. –
S. 338-339.
2
Чуйко С. Ліцеї України (ХІХ-ХХ ст.). – Тернопіль: Ліком, 1996. – С. 61-62.
3
Кравчук Л., Медвєдєв С. Ліцей. Короткий нарис з історії виникнення і розвитку в
біографіях його випускників // Діалог. – 1992. – № 84. – С. 3.
4
Чуйко С. Ліцеї України (ХІХ-ХХ ст.). – Тернопіль: Ліком, 1996. – С. 41.
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підготовці художніх частин святкових програм і урочистостей, які
відбувалися в межах закладу; спортивний гурток – об’єднував секції
спортивних ігор, легкоатлетичну, великого та настільного тенісу,
ковзанярську, хокейну, лижну та санну. У „школі вправ” були організовані
природничий та полоністичний гуртки, а в рільничій школі – гуртки
лісників, рільників, спортивний, науковий та розважальний. Час від часу
працював і театральний гурток1.
Як і в старі часи, у Кременецькому ліцеї бережно ставилися до своїх
традицій. Так, з метою зміцнення єдності між молоддю всіх закладів, що
належала до ліцею, та громадськістю Кременця і його околиць, щороку
організовували ліцейне свято на Мацьковій Долині (біля Білокриниці), яке
супроводжувалося урочистою Службою Божою, художніми номерами та
забавами2.
Отже, і в XIX та XX ст. програма Волинського (Кременецького) ліцею
передбачала не лише навчання та виховання учнів, а й значну увагу
приділяла організації позакласної та позашкільної діяльності. Керівництво
ліцею організовувало гуртки, осередки, курси, товариства різного
спрямування, що давало можливість удосконалювати знання вихованців,
розвивати їхні здібності. Багато було зроблено для того, щоб відпочинок
молоді був змістовним і повноцінним.
Таким чином, система організації навчання і виховання Волинської
гімназії (ліцею) носила інноваційний характер. До найважливіших
новаторських педагогічних ідей, здійснених у цьому навчальному закладі в
XIX ст., належать:
здійснення не лише загальноосвітньої підготовки, а й професійної;
диференціація навчального процесу;
поглиблене вивчення 5 іноземних мов у 4 нижчих однорічних класах;
парне викладання предметів (італійська мова та музика);
введення до навчального плану окремих предметів: історії та географії;
формування культури мовлення у вихованців;
наявність надобов’язкових предметів, що розвивали здібності учнів;
створення відповідної навчально-матеріальної бази та її постійне
вдосконалення як засобу навчання і виховання учнів;
зв’язок із педагогічним досвідом європейських країн;
досконала різноманітна організація позашкільної та позакласної
діяльності вихованців.
Після проведеного дослідження діяльності Волинської гімназії (ліцею) у
першій третині XIX ст. можна з певністю стверджувати, що педагогічне
новаторство даного освітнього закладу в цей період помітно вплинуло на
організацію навчально-виховного процесу Кременецького ліцею в XX ст.

1

Там само. – С. 68-69.
Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej (1920-1935). Opracowanie zbiorowe. – Krzemieniec,
1935. – S. 36.
2
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Клименко Н.П. (Київ)
З ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА
В ПОШИРЕННІ ЗНАНЬ
ПРО УКРАЇНУ Й УКРАЇНСТВО
У статті досліджено педагогічну діяльність І.П. Крип’якевича в 19091925 рр. Висвітлюються особливості викладання І.П. Крип’якевичем
історії України в українських гімназіях (Рогатинській, філії Академічної
гімназії), обставини створення ним програми з історії України.
Стверджується, що у своїх учнів І.П. Крип’якевич розвивав глибокий
патріотизм, любов до рідного краю, до народу, культури.
В умовах розбудови державності України, коли один із найважливіших
обов’язків освітян є плекання національного патріотизму, значення
українознавства важко переоцінити. По – перше, завдяки йому ми зможемо
подолати почуття своєї меншовартості, відродити ідею самоцінності,
виховати синівські почуття до батьківської домівки, пісні й мови, до
традицій і обрядів. По – друге, виховний потенціал українознавчого
матеріалу полягає в його конкретності, наочності і переконливості,
стимулює самостійну пошукову роботу, формує вміння робити висновки і
здійснювати практичні дії, допомагає визначити місце свого краю в історії
України, світовій історії, відчути себе, як писав І. Франко, «живим і
свідомим членом свого народу»1.
Розвиток українознавства немислимий без глибокого вивчення й
осмислення досвіду його організації нашими попередниками, відродження
кращих його традицій.
Предметом нашої студії є педагогічна діяльність Івана Петровича
Крип’якевича у Галичині (1909-1925 рр.). Цей життєвий етап вченого
характеризується його роботою в Рогатинській гімназії, філії Академічної
гімназії м. Львова; активною діяльністю в Українському педагогічному
товаристві та публікаціями в педагогічних журналах. Девізом його
учительської роботи стала популяризація історії України, поширення знань
про українство. Не випадково початок його підручника «Малої історії
України» був таким: «Кожний українець повинен знати історію свого
народу. Кожен повинен знати, як жили наші діди й прадіди, за що вони
боролися, як добували собі ліпшу долю»2. Цим ваговим першим реченням
Іван Крип’якевич поставив дуже важливу мету для всіх українців.
Відомий дослідник Любомир Винар зазначав, що «під час польської
окупації Галичини Іван Крип’якевич активно включився в розбудову

1
Франко І. Галицьке краєзнавство // Франко І. Збірання творів у 50 тт. – Т. 46. – Ч. 11. –
С. 116.
2
І.К. Мала історія України. – Львів, 1921. – 32 с. (Історичні листки, ч. 9).

92

Україна – освіта
1

українського шкільництва» , адже початок XX ст. характеризується в
Галичині важливістю шкільного питання серед національних справ.
Створення національної школи стає, за висловом М. Грушевського, „одною
з найсильніших запорук національного відродження”2. Але реалізувати це
завдання було надзвичайно важко.
Шкільництво в Галичині в ІІ пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст.
врегульовувалося австрійськими державними законами, які надавали право
нагляду за ним крайовим, повітовим (окружним) і місцевим шкільним
радам. Відповідно до закону 26 червня 1867 р. керівництво шкільництвом у
Галичині було передано Крайовій шкільній раді, яку було створено 22
червня 1867 р. Складена в своїй більшості з поляків, вона здійснювала
методичний плановий похід на знищення української народної школи та
гальмування розвитку української середньої школи. Про це свідчить звіт
Крайової шкільної ради, у якому зазначено, що «на 1871 р. українських
народних шкіл є лише 572, польських 902, а утраквістичних – 787»3.
Необхідно зазначити, що Львівська Крайова шкільна рада законом від
1905 р. отримала значно ширшу компетенцію за ту, що її мали інші крайові
шкільні ради. Вона мала право встановлювати навчальні основи і шкільні
порядки для всіх шкіл, підлеглих раді; обговорювати крайові
законопроекти в шкільній справі; призначати шкільних інспекторів і
середньошкільних професорів, за винятком професорів торговельних і
промислових шкіл; схвалювати підручники для всіх шкіл, підлеглих раді.
Склад Львівської Крайової шкільної ради був такий: 14 членів від уряду, 19
урядовців та лише 2 члени, яких вибирали громадяни, – один представляв
м. Львів, а другий – м. Краків, причому вони не могли бути учителями,
підлеглими Львівській шкільній раді4. Фактично Львівська Крайова
шкільна рада складалася майже повністю з поляків.
Тож вирішення справи щодо українізації середньої школи в Галичині
залежало від самих українців, які використовували різноманітні методи
боротьби за створення українських гімназій, у тому числі й парламентську.
Однак за ухвалу сейму щодо заснування української гімназії, політичні
діячі цілими роками вели важку боротьбу, приносячи великі жертви, йдучи
на поступки полякам. Не дивно, що перед Першою світовою війною
українці мали лише 6 українських гімназій (у Львові, Перемишлі, Коломиї,
Тернополі, Станіславові і філію гімназії у Львові) та паралельні класи при
польських гімназіях у Бережанах та Стрию. В той же час поляки мали 39
гімназій і 11 реальних шкіл, а німці – гімназію у Львові5.
Коли виявилося, що поширення українських державних шкіл
неможливе, українська громадськість взялася до організації власного
1
2

5.

Винар Л. Іван Крип’якевич [Некролог] // Український історик. – 1967. – Ч. 1-2. – С. 75.
Грушевський М. Що ж далі // Літературно-Науковий вісник. – Львів, 1905. – № 1. – С. 1-

3
Федорович К. Українські школи в Галичині у світлі законів і практики. – Львів, 1924. –
С. 114.
4
Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 530.
5
Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1995. – Т. 3. – С. 929.
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приватного шкільництва, в основному гімназій і учительських семінарій,
менше народних шкіл. Організувати приватне шкільництво взялося
Українське педагогічне товариство (до 1912 р. Руське педагогічне
товариство) – УПТ, що згодом у 1926 р. прийняло назву «Рідна школа», а
від 1910 р. також Крайовий шкільний союз із представників центральних
товариств і політичних партій (на чолі з М. Грушевським і І. Кивелюком).
Необхідно зазначити, що М. Грушевський вперше підняв у пресі питання
про те, щоб організувати приватні українські гімназії, «а не вичікувати
здобуття її з ласки галицького сейму, та ще до того з принесенням
українцями великих жертв у компенсацію за кожну гімназію, здобуту
таким шляхом»1. Вже у 1908 р. були організовані приватні українські
гімназії в Копичинцях і Яворові, а в 1909 р. – у Городенці й Рогатині.
Серед перших приватних гімназій, заснованих українцями, була
Рогатинська українська гімназія Українського педагогічного товариства.
Саме в ній у 1909 р. розпочинає свій педагогічний шлях Іван Крип’якевич.
„Досить несподівано став я учителем гімназії в Рогатині. Це був час, коли
звернено особливу увагу на творення інтелігенції, а що державних гімназій
було мало, то Українське педагогічне товариство почало засновувати
приватні: до мене віднеслась делегація з Рогатина, парох о. Кудрик
(старший) і директор Михайло Галущинський, пропонуючи мені посаду в
новоутвореній гімназії” – згадував І. Крип’якевич2.
Свої спостереження з учительської гімназійної педагогічної практики
він узагальнив у двох статтях: «Враження з Рогатинської гімназії (1910)» та
«З життя приватної гімназії (З нагоди звіту гімназії в Рогатині)» (1912). В
них І. Крип’якевич із захопленням описував навчальні кабінети, які
відповідали всім санітарним та методичним вимогам: просторі й чисті
кабінети, обладнані картами для географії й історії, приладами до геометрії
й рисунків, нотами для співу, картинами з української історії, портретами
національних діячів. В той же час Іван Петрович зазначав, що «всюди
панував зразковий порядок, не відчувалася атмосфера примусу і страху,
між вчителями і учнями встановилися щирі і теплі відносини»3.
Директор гімназії, тоді ще молодий Михайло Галущинський, з великим
завзяттям і енергією, сповнений запалу, швидко організував та поставив на
високий рівень нову гімназію. Вона містилася в одноповерховому будинку
серед просторої площі, де був спортивний майданчик, пришкільна ділянка,
де працювали учні. Функціонувало 3 класи і 4 паралелі, у яких навчалося
200 учнів. Педагогічний склад налічував 7 учителів. Були створені
природознавчий і фізичний кабінети, функціонували 2 бібліотеки для учнів
і вчителів4.
1

5.

Грушевський М. Що ж далі // Літературно-Науковий вісник. – Львів, 1905. – № 1. – С. 1-
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Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія) // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці,
суспільстві / Редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін. – Львів, 2001. – С. 103 (Україна: культурна
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Viator. Враження з Рогатинської гімназії // Діло. – 1910. – Ч. 41-42. – 24-25 лютого.
4
Там само.
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У гімназії І. Крип’якевич викладав історію, мав 18 год педагогічного
навантаження, про що свідчать записи в особовому листі з обліку кадрів
Львівської шкільної кураторії1. Розклад занять був складений так, що він
працював 3 дні на тиждень (понеділок, вівторок, середа), оскільки
доїжджав зі Львова. Рогатинська гімназія дуже скоро здобула собі
заслужену славу, і це не випадково, адже в ній працювали такі відомі своєю
науковою і громадською діяльністю викладачі, як І. Крип’якевич,
М. Гірняк, А. Лотоцький, Г. Мартинець, А. Борис та ін. Завдяки їм гімназія
переймала найкращі національні традиції, що склалися в навчальних
закладах краю. Тут утверджується система роботи, метою якої стало
виховання національно свідомих українців, готових до практичної
реалізації української національної ідеї. Особливо дружні стосунки Івана
Крип’якевича склалися з Михайлом Галущинським, з яким він не раз
здійснював екскурсії околицями. Організовували вони також прогулянки і
для учнів до Чортової Гори під Рогатином, вивчали краєвиди, розповідали
про вигляд цих земель у минулому, про ліси, що вкривали землю, про
тваринний та рослинний світ, одяг, звичаї, обряди.
Наукова праця, спільні педагогічні погляди, етнографічні зацікавлення
об’єднували Івана Крип’якевича з Володимиром Шухевичем, учениметнографом, дійсним членом НТШ, дідом Романа Шухевича. Випускник
Львівського університету як і І. Крип’якевич, В. Шухевич працював
учителем у Львові, був хоронителем музею Дідушицьких (1902-1908), у
якому заснував відділ природничих наук та етнографії2. Під їх
керівництвом були організовані екскурсії учнів до Львова, які відвідали
музей Дідушицьких, картинну галерею, Промисловий музей, друкарню,
побували на Високому Замку, звідки оглянули Львів, відвідали кінотеатр
тощо3. Впровадження екскурсій як форми навчання в Рогатинській гімназії
дало можливість урізноманітнити навчальний процес: оживити сюжети
історичних оповідань, наблизити їх до сучасності. Використовуючи таку
форму активного пізнання як навчальна екскурсія, І. Крип’якевич так
популяризував методи самостійної роботи, що стимулювали творчий підхід
до вивчення історії.
Навчально-виховний процес у гімназії був на високому рівні, про що
свідчать публікації в таких часописах як «Діло», «Наша школа». В них
вміщувалися рекомендації щодо використання досвіду Рогатинської
гімназії. Саме І. Крип’якевич у своїх статтях в газеті «Діло» звернув увагу
на обладнання навчальних кабінетів, комплектування бібліотек,
використання сучасних методів і засобів навчання (наприклад, „світляні

1
Центральний державний історичний архів України у м. Львові (даді – ЦДІА України у
м. Львові), ф. 179, оп. 7, спр. 13263, арк. 72.
2
Довідник з історії України (А-Я): Посібн. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / За заг.
ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-е вид., доопр. і доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 1100.
3
Серкіз Я. Іван Крип’якевич і Рогатинська приватна гімназія // Рогатинська земля: історія
та сучасність: Матеріали першої наукової конференції. – Львів, 1995. – С. 203.
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образи” – діапозитиви тощо), екскурсії учнів з метою вивчення рідного
краю, мистецтва, архітектури, відвідування театру тощо1.
Оцінюючи діяльність гімназії, І. Крип’якевич виділяє такі складові її
досвіду:
1. Національне і моральне виховання – цікаві форми відзначення
національних свят, у т.ч. 100-річчя народження М.Шашкевича і річниці
смерті Т.Г.Шевченка, вшанування своїх меценатів тощо.
2. Організація самоосвіти гімназистів – діяльність „Наукової читальні”,
зібрання для читання часописів, користування книжками з учительської
бібліотеки учнями, заслуховування й обговорення рефератів, бесіди на
різноманітні теми у формі публічних зборів, екскурсії.
3. Залучення учнів до найпростіших форм кооперативного руху –
організація ощадних кас, передача учнівських грошей під проценти до
„Руської бесіди”; заощаджені гроші учень одержував при закінченні або
залишенні гімназії; одноразові збирання грошей, книг для шкільної
бібліотеки.
4. Учнівське самоврядування – організація „судейських лав”, контроль
за відвідуванням занять, вирішення деяких дисциплінарних справ, обрання
в кожному класі „судейської лави”2.
Крайова шкільна рада знаходила різноманітні причини, щоб
затримувати розвиток українського приватного шкільництва: по-перше,
відмовляла деяким українським приватним гімназіям у наданні офіційного
статусу (права прилюдності); по-друге, в тих місцях, де були українські
приватні гімназії, відкривали приватні польські гімназії та відразу надавали
їм офіційного статусу; по-третє, почали відкривати утраквістичні класи при
польських гімназіях.
Під пильне око Крайової шкільної ради потрапила і Рогатинська
гімназія, успіхи якої стали відомі в усій Галичині. Така увага Шкільної
ради виявилася в ретельній перевірці навчального закладу. Відвідували
уроки, перевіряли шкільну документацію. І. Крип’якевич з цього приводу
згадував: „Я вчив історії, багато прикладаючи уваги до історії культури і
добув за те похвалу інспектора Майхровича, що візитував гімназію”3.
Незважаючи на позитивні результати перевірки, влада докладала чималих
зусиль, щоб не дати офіційного статусу українській гімназії. Вона вдалася
навіть до того, що підтримала наклеп на І. Крип’якевича про те, що він
працював у гімназії тільки під час інспектування навчального закладу.
Підтвердженням цього є лист директора гімназії М. Галущинського до
І. Крип’якевича, у якому він повідомляє його про «справу» проти гімназії,
наголошуючи, що: «Хтось з Рогатина задекціонував нашу гімназію в Раді
Шкільній Крайовій, що Ви були лише підставлені для обдурення Ради
Шкільної Крайової, і що тільки, як інспектор Майхрович, покінчив
1

Viator. Враження з Рогатинської гімназії // Діло. – 1910. – Ч. 41-42. – 24-25 лютого.
Серкіз Я. Іван Крип’якевич і Рогатинська приватна гімназія // Рогатинська земля: історія
та сучасність: Матеріали першої наукової конференції. – Львів, 1995. – С. 204.
3
Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія) // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці,
суспільстві / Редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін. – Львів, 2001. – С. 103.
2
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візитацію, Ви виїхали, щоби більше не повернутися. Рада Шкільна хоче
ставити перепони в справі признання для нас прилюдності. Подаю Вам до
відома. Одночасно маю вислати урядове ствердження до Ради Шкільної
Крайової, що воно так не є»1.
З перших років своєї педагогічної діяльності І. Крип’якевич стає членом
та активним діячем Українського педагогічного товариства (УПТ),
допомагаючи «Рідній школі». У 1913 р. у серійному видавництві «Письма з
Просвіти» опублікував свою статтю «Бібліотека Українського
педагогічного товариства», в якій познайомив учителів «Рідної школи» з
бібліотечними фондами Галичини.
Для досягнення поставленої мети УПТ мало такі завдання (на підставі
статуту): «скликати конференції з відчитами змісту педагогічного,
наукового й у справах «руського шкільництва», предкладати у дотичних
властей меморіали і петиції в справі публічного виховання і руських шкіл,
а також уділяти властям свої гадки, єслі того зажадають; займатися
видавництвом книжок і видавати часопись, обговорюючи справи руских
шкіл і виховання; уладжувати прилюдні виклади і відчити»2.
І. Крип’якевич неодноразово виступав з лекціями перед учителями на
різні педагогічні теми. Він знайомив їх з історією української освіти,
особливостями братського руху, зупинявся і на проблемі причин занепаду
школи в Україні. В приватному архіві І. Крип’якевича збереглися
запрошення УПТ до нього на зустрічі та конференції, чернетки виступів.
Так доповідь «Шкільне життя в давні часи», яку І. Крип’якевич виголосив у
Львові і Перемишлі перед учителями в 1912 р. знайомила їх з історичним
документом «Пересторога». Характеризуючи його, Іван Петрович
наголошував на тому, що ще в давні часи автор «Перестороги» вважав
школи найвищою культурною зброєю, а в недостатку шкіл бачив причину
занепаду Української держави. Таким чином, підкреслював І.Крип’якевич,
«давня руська держава упала тому, що не подбала про народну просвіту – а
тепер коли хочемо піднести народ з занепаду мусимо взятися до організації
шкільництва»3.
З початком педагогічної діяльності І.Крип’якевич розумів важливість
педагогічних журналів, які б стали реальним інструментом, методичним
посібником для вчителів у навчально-виховному процесі. Тому молодий
учений-педагог на сторінках часопису «Наша школа» публікує низку
статей, присвячених шкільній тематиці, а почав він з огляду українських
педагогічних журналів за 1910 р. Характеризуючи такі журнали як
«Каменяр», «Учитель», «Світло», І. Крип’якевич відзначає, що вони стали
цікавішими, більше відповідають своїй меті, та наближені до школи, а
редакція журналу чимраз ясніше накреслює план і програму4. Відзначивши
1
Родинний архів І. Крип’якевича, папка № 310, лист М. Галущинського до
І. Крип’якевича, 1910 р.
2
Ясінчук Л. 50 літ Рідної школи. – Львів, 1931. – С. 13.
3
Родинний архів І. Крип’якевича, папка № 191. «Школа в Україні XVI – XVIII ст.».
4
Крип’якевич І. Наші педагогічні і учительські журнали і часописи в 1910 р. («Учитель»,
«Каменярі», «Правпор», «Світло») // Наша школа. – 1911. – Кн. 1 – С. 59.
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статтю Д.О. Іванчука «Проблеми націоналізації нашого виховання», Іван
Петрович підкреслював, що національне виховання має ґрунтуватися не на
досвіді іноземного шкільництва, а на пізнанні культури, характеру,
природи, традицій виховання й потреб самого народу. А йти до цього
пізнання необхідно дорогою, якою йшли інші народи – дорогою
всестороннього аналізу всіх умов життя народу. «Відповідно до вимог нації
– підкреслював І. Крип’якевич – треба розглядати кожне педагогічне
питання, теорію і практику; необхідно вивчати психофізичну
індивідуальність нашого народу, нашої дитини спеціально»1.
Іван Петрович розумів, що поширення педагогічного досвіду має
неабияке значення в освітньому процесі, тому наголошував на публікуванні
саме практичних статей. З цього приводу він схвально відзначає статтю
А. Алиськевича «Повторювання в школі», де подані методичні
рекомендації щодо узагальнення знань, умінь і навичок. І. Крип’якевич
наголошує, що «науку треба вести з початку малими, потім чимраз
більшими методичними одиницями, так що повторюване зв’язується в
природну цілість з новими відомостями; улекшують повторюванє також
нові комбінації старого матеріалу, письмені вправи і ін.»2.
І. Крип’якевич і сам був дописувачем шкільних часописів. Він
висвітлював на їх сторінках не тільки різноманітні нагальні питання
освітянської галузі, а також вивчав і описував стан освіти в Галичині.
Цікавими та практичними були статті з сучасного шкільництва.
Наприклад, «Народна просвіта і Т. Шевченко» (1912), «Про виклади з
історії України», «В школі ім. Грінченка», «Школа ім. короля Данила»
(1912), «Шкільні традиції Володимира Волинського» (1933), «Дещо із
звичаїв у Львівській школі та бурсі» (1934), «350-ліття середньої школи у
Львові» (1931) та «У Ново-Яричівській школі» (1945).
І. Крип’якевич досліджував історію галицького шкільництва,
починаючи з Львівської братської школи. На сторінках різних видань –
«Українська школа», «Рідна школа», «Життя і знання» він друкував цікаві
розвідки з цієї тематики: «Про давні наші школи у Львові» (1912),
«Львівська братська школа XVI – XVII ст.» (1925), «В старій школі» (1927),
«Братська школа у Львові» (1933), «З історії галицького шкільництва XVII
– XVIII ст.» (1933), «Початкова школа в давні часи» (1933) тощо, у яких
високо оцінив досягнення української педагогіки.
Популяризуючи історію українського шкільництва І. Крип’якевич
сподівався, що «є надія, що наше міщанство піде слідами своїх прадідів і
приверне до життя давні руські школи»3. Розуміючи, що успіх науки і
розвиток школи залежить від учителя, І. Крип’якевич у статті «Найстарший
устав української школи» публікує для ознайомлення вимоги, висунуті
Братством для вчителя. Він писав: «Школа жадає від учителя щоби був
розважливий, умів панувати над собою, був лагідний і здержливий,
негнівливий, щоби вів життя моральне, не був жадний до гроша і не шукав
1
2
3

Там само. – С. 60.
Там само.
Крип’якевич І. Про давні наші школи у Львові // Діло. – 1912. – 6 червня.
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хабаря, щоби не був зависний ані інтригант, щоби умів удержувати повагу
свого звання». Підсумовуючи, він підкреслив, що тоді «школа мала на меті
не тільки дати знання учням, але і виробити в ученика громадянське
почування. Вчити виконувати обов’язки перед Богом і людьми»1.
У 1906 р. українці здобули дозвіл на відкриття філії найстарішої
Академічної гімназії у Львові. Академічна гімназія, яка була заснована ще
у 1784 р., була створена як складова частина Львівського університету
(Академії), мала назву «Академічна». Випускники гімназії зараховувалися
до університету без вступних іспитів. Мовою викладання до 1849 р. в
Академічній гімназії була латинська, згодом – німецька. З 1867 р. у
початкових класах, а з 1874 р. у всіх класах викладання велося українською
мовою. Високий рівень гімназійної освіти і виховання визначався
старанним добором професорсько-викладацького складу. Викладачі
обиралися на посади на конкурсній основі. До участі в конкурсі
допускалися особи із закінченою вищою освітою (переважно випускники
філософського відділення університету). Конкурс оголошувався в
«Урядовому щоденнику» і, крім того, розсилався ще окремий список
вакантних посад по всіх середніх школах2. Учителів приватних середніх
шкіл добирав і переміщував Крайовий шкільний союз, а іменували їх
професорами.
У 1912 р. І. Крип’якевич був запрошений у філію Академічної гімназії у
Львові, де працював до 1925 р. Це особливий період у його житті, адже там
він сформувався як блискучий педагог, методист, автор підручників та
посібників з історії України. Педагогічний колектив філії складався з
досвідчених педагогів високого рівня, яких характеризував рівень знань та
загальна ерудиція, широке поле діяльності на ниві суспільно-політичної,
громадської, просвітницької, наукової та методичної роботи, свідомість
своєї національно-культурної місії.
У філії Академічної гімназії І. Крип’якевич викладав з 1-го по 8-мі
класи і мав такі години історії та географії: в 1912/1913 – 21 год; в
1913/1914 – 20 год; 1915/1916 – 18 год; 1916/1917 – 18/20 год; 1917/1918 –
20/24 год3.
Велику увагу в гімназії приділяли іспитам, які проходили вимогливо,
тому учні мали добре підготуватися до них. І. Крип’якевич приділяв
чимало зусиль, щоб підготувати учнів – випускників. Готував їх,
починаючи з першого уроку в VIII класі, обговорював з ними всі питання,
тому учні під час іспитів показували блискучі знання. Л. Огаренко, один із
випускників Академічної гімназії, згадував уроки Івана Петровича так:
«Виклади проф. І. Крип’якевича вражали зорганізованістю, великим
патріотизмом і знанням предмета»4.

1

Крип’якевич І. Найстарший устав української школи // Рідна школа. – 1927. – С. 3-4.
Курляк І. Українська гімназійна освіта у Галичині (1869 – 1918). – Львів, 1997. – С. 29.
ЦДІА України у м. Львові, ф. 179, оп. 7, спр. 13263, арк. 72.
4
Огаренко Л. Спомини з моїх літ у головній гімназії. Ювілейна книга Української
Академічної гімназії у Львові. – Філадельфія; Мюнхен, 1978. – С. 461.
2
3
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Відсутність у середніх навчальних закладах Східної Галичини окремого
навчального предмета «Історія України» та відповідних програм спонукали
І. Крип’якевича до створення авторських програм, а пізніше підручників та
посібників з історії України. В домашньому архіві І. Крип’якевича
збереглися чернетки рукописних лекційних планів 1918 – 1919 рр.
(Синтетичні нариси до іст[орії] Укр[аїни]), лекційні плани (1923),
рукописні тексти і плани (1924), тези і плани «Нарис історії України»
(Головні лінії), план Історії України (для вищих клас середніх шкіл
гімназій), написаний 11 червня 1919 р. Під ІV темою «Слов’яни» написано:
«Розпочато підручник від слов’ян»1. У своїх спогадах І.Крип’якевич
наголошував: «У своїх лекціях в середніх школах я звертав особливу увагу
на історію і географію України, і мої учні добре ці ділянки знали; з часом
зібрав я матеріал до підручників (Оповідання з історії України і Огляд
історії України: Репетиторіум)»2.
Незвичайна ерудованість І. Крип’якевича, знання свого предмета до
найточніших деталей, який подавався ясно і переконливо, викликали
захоплення та повагу до нього. Колишній учень Микола Колеса згадував:
«Він був прекрасним лектором, прямо заворожував нас і примушував дуже
уважно слухати. У своїх учнів професор Крип’якевич розвивав глибокий
патріотизм, любов до рідного краю, до народу, культури. Ідейність і
працьовитість все стояли на першому місці. Опитував він учнів уважно і
спокійно, не переривав і не був схильний сипати двійками. А ми, його учні,
старалися все добре засвоювати, добре готуватися, щоб потім не
припускатися помилок»3.
Під час Першої світової війни І. Крип'якевич продовжував учителювати
у філії львівської Академічної гімназії (за винятком перерви в
1914/1915 н.р.). Війна, безумовно, позначалася на навчанні. Від грудня
1915 р. у гімназистів появився ще один предмет – «наука муштри». У
1916/1917 н.р. Кіш Українських січових стрільців скерував в українські
гімназії Львова чотирьох стрільців, які два рази на тиждень вели заняття з
окремими групами гімназистів. Цей курс навчання був справді необхідним,
адже багато хто з учнів, навіть не закінчивши навчання, йшли на фронт.
Однак незважаючи на воєнні обставини, матеріальні нестатки, Академічна
гімназія й її філія знову стали осередками українського громадського
життя. З весни 1916 р. відновлено традиційні Шевченківські вечори.
Гімназисти брали участь у подіях львівського громадського життя: у
похороні Івана Франка 31 травня 1916 р., у привітанні митрополита Андрія
Шептицького, котрий повернувся у вересні 1917 р. із ув'язнення з Росії.

1
Родинний архів І. Крип’якевича, папка № 344. (ІІІ) Історія України – шкільні підручники,
І, 1920; папка № 345 (ІІІ) Історія України – шкільні підручники, ІІ, 1920; папка № 348 (VІІ)
Історія України – шкільні підручники, ІІІ, 1918-1935.
2
Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія) // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці,
суспільстві / Редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін. – Львів, 2001. – С. 107.
3
Колеса М. Спогад учня // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві /
Редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін. – Львів, 2001. – С. 934.
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Відновлювалися учнівські гуртки, що існували перед війною: «Український
спортивний кружок», «Пласт», «Відродження»1.
Головним завданням школи І. Крип’якевич вважав виховання в учнів
високих почуттів любові до рідного краю, його безцінних багатств,
глибокої пошани до віковічних традицій свого народу. На його думку, мало
любити свій край – його ще треба знати. Знання рідного краю не просто
збагачує і звеличує людину, воно служить своєрідним містком, що єднає
покоління. Пошана до традицій давньої культури та славного минулого
стає основою сучасності, й є запорукою майбутнього. У статті „Про вагу
місцевої історії” І.П. Крип’якевич зазначав: „Коли ... розсипані останки
минулого зберемо, пояснимо їх і навчимо шанувати – історія України не
буде чимсь далеким і тільки святочним, а стане живою частиною
світогляду й основою національних почувань”2.
У зв’язку з цим, він наголошував на необхідності використання
краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі і практично поклав
початок практиці шкільного краєзнавства в Галичині.
Блискучі педагогічні здібності І.П. Крип’якевича, любов до свого
предмета, толерантність, палкий патріотизм, спонукали учнів шостого
класу філії Академічної гімназії до глибшого вивчення історії України та
Львова. У березні 1917 р. було організовано історичний гурток під
керівництвом І. Крип’якевича. Програма гуртка на 1917 р. включала
різноманітні форми позашкільної роботи: лекції, дискусії, підготовку
учнями рефератів, збирання стародруків та монет для українських збірок,
екскурсії. Для поглиблення знань з рідної історії, програмою було
передбачено ознайомлення з такими темами: «Княжі часи»; «Історія
Львова»; «Пам’ятки штуки і старини»3.
Бажанню навчити дітей історії Львова не могли перешкодити навіть
воєнні лихоліття. У гуртку було 14 учнів, які, немовби у мирний, спокійний
час оглядали пам’ятки львівської архітектури, пограбованих під час
російської окупації, дискутували над історією заснування Львова. Всього за
півроку, протягом якого діяв гурток (він припинив свою діяльність через
мобілізацію учнів-старшокласників, у тому числі й голови гуртка Іллі
Барана), відбулося п’ятнадцять його зібрань.
На першому засіданні історичного гуртка І. Крип’якевич познайомив
учнів з основною метою, завданням та програмою його роботи. Як
свідчать записи одного з членів гуртка, І. Крип’якевич надавав пріоритет
вивченню своєї рідної історії4. На засіданнях він розповідав гімназистам
про Княжу добу історії України (закордонну політику та торгівлю
Київської держави), пам’ятки старовини (рукописи, стародруки, гравюри,
медалі, монети, печатки тощо) та найбільше про історію Львова, його
1

роки.

Див: Звіти дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові, що виходили друком у воєнні

2

Крип’якевич І. „Про вагу місцевої історії” // Український голос. – 1927. – № 5. – 30 січня.
Звіти дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові, за шкільний рік 1916-1917. – Львів,
1917. – С. 35-36.
4
Родинний архів І. Крип’якевича, папка № 148. «Історичні гуртки».
3
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культуру, стилі в архітектурі. Серед тем засідань гуртка були такі: «Про
початки Львова», «Львів у середніх віках», «Українське міщанство у
Львові XVI ст.», «Татарський набіг на Львів 1695 р.», «Львів 1809 р.»
тощо1.
Учні також знайомилися і з Всесвітньою історією. Були розглянуті такі
теми: «Французька революція», «Наполеон» тощо. І. Крип’якевич,
проводячи заняття, наголошував на тому, що особливе значення при
вивченні історії мають інші дисципліни, такі як малювання, іноземні мови,
археологія. Іван Крип’якевич писав у той час: «щоби пізнати історію
іншого народу мусимо вчити ряд чужих мов бо на нашій мові нема
відповідних підручників. Для того повинні ми класти велику вагу на науку
чужих мов а се німецької, французької, англійської, італійської та інших.
До історії також потрібна наука рисунків. При помочі рисунку можна
представити розвиток культури і штуки якогось народа. Рисоване може
заступити також фотографія»2. Однак найважливіше значення –
наголошував І. Крип’якевич – має вивчення місцевої історії, оскільки вона
підготовлює учнів до загальної історії. «Коли чоловік добре пізнав давній
вигляд і устрій свого міста, легше буде йому зрозуміти про оповідання про
Київ; коли бачив який небудь замок. Легше уявить собі, як виглядала
давніше війна, татарські напади, козацькі форти і ин.» – писав він3.
Велику увагу надавав І. Крип’якевич екскурсіям, які були ретельно
продумані та введені в річний план. Пізнання місцевого матеріалу в
поєднанні з історією українського народу, на його думку, мало довести
молоді її тісний зв’язок, а знання минулого допоможе розвинути почуття
любові до рідного краю і народу, гордість за належність до нього, пошану
до його традицій та дати елементарну підготовку до виконання в
майбутньому громадянських обов’язків.
Одного разу учні на чолі з І. Крип’якевичем спільно оглянули центр
міста – здійснили екскурсію через площу Ринок, Руську, Вірменську,
Краківську і Жовківську вулиці. Він наголошував учням, що про історію
міста можна дізнатися, навіть не маючи ніякої писаної історії, – матеріал
для оповідання дає саме місто, – його вулиці, площі, укріплення, будови та
інші історичні пам’ятки. «Вже сама назва вулиці часто містить в собі
історичну пам’ятку. Імена, як «Замкова вулиця», «Валова», «Вали»,
«Підвалє», «Підзамче» вказують на давніші фортифікаційні міста; «Старий
Ринок» означає, де був найдавніший центр міста; улиці «Кравецька»,
«Шевська», «Гончарська» се ремінісценції давнього цехового устрою;
«Вірменська», «Руська», «Сербська» свідчать про поділ давнього міста на
національні дільниці» – наголошував І. Крип’якевич4. Він також звертав
увагу учнів на те, що для пізнання історії великого значення має збирання
1
Звіти дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові, за шкільний рік 1916-1917. – Львів,
1917. – С. 35-36
2
Родинний архів І. Крип’якевича, папка № 148. «Історичні гуртки».
3
Крип’якевич І. Про виклади з історії України // Письмо з Просвіти. – Львів, 1912. – Ч. 10.
– С. 301.
4
Там само.
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монет, ілюстрацій, старих книжок, портретів, документів. Цій формі роботи
надавав І. Крип’якевич важливого значення, оскільки, «коли взяти ті
історичні пам’ятки разом, обговорити їх систематично, віднайти в тих
дрібницях їх загальне значення, – перед слухачем отвориться новий
широкий світ, якого він дотепер не знав»1.
Підготовка рефератів, опрацювання історичної літератури, виступи з
ними учнів, ще один із видів роботи гуртка. Це стало предметом другого
засідання, де Іван Петрович давав поради учням щодо форми та змісту
реферату, його мету, завдання, етапів його написання, давав рекомендації
щодо опрацювання літератури. Він наголошував, що «відчит повинен
зачинатися описом границь сеї країни про котру реферуется. Дальше треба
звернути увагу на положення власти і заграничну політику того народу.
Треба зважати на культуру, яку описуваний нарід витворив. До культури
зачисляемо релігійне життя, шкільництво і штуку». Перший реферат
підготував і прочитав учень Трильовський про Ярослава Мудрого2.
Учасники історичного гуртка готували реферати на історичні теми, список
яких був складений та запропонований І. Крип’якевичем. Історичну
літературу він щедро роздавав зі своєї бібліотеки для опрацювання її
учнями вдома. Так були підготовлені і виголошені такі реферати як:
М. Грушевський – «Про Богдана Хмельницького» (читав Турвив);
С. Томашівський – «Похід Хмельницького до Галичини» (читав Гупало);
М. Костомаров – «Українська історія в життєписах» (читав Григорів);
В. Антонович – «Виклади про козацькі часи» (читав Григорів) тощо3.
Багато зусиль доклав І. Крип’якевич до виховання підростаючого
покоління. Залюблений в історичну науку, він прищеплював любов до неї і
своїм учням, використовуючи весь свій блискучий арсенал методичних
прийомів і засобів. Щоб історія була близькою й зрозумілою, він широко
використовував читанки, різноманітні оповідання, легенди, сам писав
белетризовані історичні твори. Збереглися чернетки поурочних планів
І. Крип’якевича, де він фіксував використання необхідної літератури до
відповідних тем уроку. Так, до теми «Слов’яни» помічено оповідання
«Серед пущі», а до теми «Християнство» – «Стародавні монастирі». Майже
до кожної з 32 тем відмічена додаткова література для читання4.
Для практичної допомоги учителям І. Крип’якевич розробив курс з
історії України в 20 лекціях та методичні рекомендації до них. У
методичних порадах зазначалося, що вчитель має ретельно підготуватися
до лекції: прочитати поданий зразок лекції, вибрати з рекомендованих
підручників і читанок відповідні тексти, підібрати потрібні ілюстрації,
карту. Важливе значення приділяв І. Крип’якевич початку уроку, який, на
його думку, мав починатися зі вступних питань, на які мають відповісти
учні. Наприклад, до першого уроку «Слов’яни» він рекомендує такі вступні
запитання: «Де живуть українці? Показати на мапі. Хто є слов’янами? Які
1

Там само.
Родинний архів І. Крип’якевича, папка № 148. «Історичні гуртки».
Там само.
4
Там само, папка № 348 «(VII) Історія України – нариси, лекції. ІІІ, 1918-1935».
2
3

103

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

знаєте слов’янські народи? Де вони живуть, як говорять? Що спільного
мають слов’янські народи?»
План уроку має бути коротко записаний на «таблиці», з якої учні
переписують його в свої зошити. В методичних порадах приділяв увагу
І. Крип’якевич і домашньому завданню, як обов’язковому елементу уроку.
«На домашню працю визначити до вивчення уступи з підручника і
питання, на які учні мають усно відповісти. Вказати книжки до читання, з
котрих можна ближче пізнати часи, про які іде лекція»1.
І. Крип’якевич у своїх спогадах писав: «Молодь з жаром училася історії
і географії України, яку я викладав за давньою моєю програмою»2. Однак
наступні політичні події вщент зруйнували надії щодо української
державності, українізації шкіл та й загалом розбудови української освіти.
Незважаючи на відвертий опір українського населення окупаційній
владі, 14 березня 1923 р. Рада послів великих держав визнала Східну
Галичину частиною Польської Республіки. Першим кроком польської
влади на території Галичини була ліквідація тих інституцій, які
забезпечували статус Галичини як окремої адміністративної одиниці.
Наступ на українство тривав і в політиці повної централізації й полонізації
шкільництва. Здійснювалося це різними шляхами – централізацією
шкільної адміністрації й усуненням громадських впливів, введенням
польської мови викладання й обмеженням української, заміною
українських учителів польськими, нарешті, наданням школам польського
духу.
У червні 1925 р. було видано розпорядження для директорів усіх типів
шкіл з непольською мовою навчання про викладання історії, географії й
науки про Польщу виключно польською мовою3. Це розпорядження
свідчило про подальше обмеження прав і можливостей української школи в
Польщі.
У контексті цих рішень, під пильним спостереженням стала Академічна
гімназія та її філія, у якій з 1912 р. до 1925 р. працював учителем історії
І. Крип’якевич. На перевірки та випускні екзамени стали приїжджати
польські інспектори, які почали звинувачувати гімназію в тому, що вона
ігнорує Польську державу. Особливо критикували навчання історії, тому
Львівська кураторія почала інтенсивно переводити українських істориківучителів до польських навчальних закладів: О. Терлецького до VII
польської гімназії, І. Брика до IX гімназії, Д. Коренця до ІІІ гімназії,
І. Крип’якевича до І гімназії, О. Панейка до Тернополя, С. Шаха до Соколя.
Хоча в Академічній гімназії до 1929 р. працював єдиним українським
істориком М. Кордуба, та коли він переїхав до Варшавського університету
в Академічній гімназії не було вже до 1939 р. жодного українського
історика. Не залишилося жодного професора історії, хоч то був один із
1

Там само.
Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія) // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці,
суспільстві / Редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін. – Львів, 2001. – С. 117.
3
Dziennik Urzedowy Kuratorjum okregu szkolnego Lwowskiego R. 1925. – Lwow, 1925. –
S. 312.
2
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найважливіших предметів у вихованні молоді. В українських школах та
гімназіях викладання історії почали віддавати в руки надійних для
Польської держави учителів1.
І. Крип’якевич вважав, що чи не найважливішою справою
національного відродження є питання української книжки. Воно було
настільки пекучим, що І. Крип’якевич не тільки ставив його в першу чергу
серед учительських та наукових кіл для розгляду, а й сам активно працював
над створенням українського підручника з історії.
Серед аспектів педагогічної діяльності І. Крип’якевича поряд з
викладацькою роботою, заняттями з учителями народних шкіл,
теоретичними розробками з питань створення національної школи
необхідно
виділити окремо підготовку підручників та посібників2.
Новостворені підручники на національній основі і для української школи
були вагомим внеском як у методику навчання, виховання багатьох
поколінь західноукраїнської молоді, так і в українську історію. Педагогпросвітитель, укладаючи українські підручники, посібники, програми,
керувався неабияким досвідом підготовки такої методичної літератури для
україномовного навчання.
Педагогічна діяльність І. Крип’якевича допомогла йому побачити
потреби тогочасної школи, можливості в опрацюванні історичного
матеріалу учнями середньої школи, гімназії, кандидатів на вчителів, та й
тих, хто прагнув більше дізнатися про історію своєї Батьківщини. В
часописі «Письмо з Просвіти» І. Крип’якевич писав: «Історія має не тільки
теоретичне значіння як наука для науки, але й дуже велику практичну
вартість, коли поставити їй за ціль пояснювати теперішність. В Західній
Європі вже давно зрозуміли се завдання історії і пишуть у відповідний
спосіб підручники»3.
Досить вдало історик Я. Дашкевич помітив у великій науковій спадщині
вченого «дві лінії творчості – дослідницьку і популяризаторську, які не
суперечили, а навпаки доповнювали одна одну»4. Безумовно, одним із
напрямів популяризаторської роботи були підручники історії різного рівня,
розраховані на певні категорії населення. Це й історія для початкових
класів гімназії, і для старших класів гімназії, й історія України для народу,
для самоосвіти. Це те, на що спирається популяризація, не тільки освіта, а й
самоосвіта. І, врешті, фундаментальні підручники: «Історія України»,
«Велика історія України», «Всесвітня історія», «Історія українського
війська», «Історія української культури» та ін.
Підсумовуючи, відзначимо, що, незважаючи на важкі часи української
бездержавності, І. Крип’якевич активно працює на педагогічній ниві,
1
Ювілейна книга Української Академічної гімназії у Львові. – Філадельфія; Мюнхен,
1978. – С. 227.
2
Дашкевич Я. Іван Крип’якевич – історик України // Крип’якевич І.П. Історія України /
Відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – Львів: Світ, 1990. – С. 15-20.
3
Крип’якевич І. Виклади з історії України // Письмо з Просвіти. – 1913. – Ч. 9. – С. 260.
4
Дашкевич Я. Іван Крип’якевич – історик України // Крип’якевич І.П. Історія України /
Відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – Львів: Світ, 1990. – С. 5.
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докладає неабияких зусиль для розбудови українського шкільництва.
Працюючи в українських гімназіях (Рогатинській, філії Академічної
гімназії), І. Крип’якевич викладає історію України за своєю програмою, яка
пізніше стала основою для майбутніх підручників та посібників.
Використовуючи таку форму активного пізнання як навчальна екскурсія,
Іван Крип’якевич намагався довести, що історія України не є чимось
далеким, вона є живою частиною світогляду й основою національних
почуттів.
Як активний член Українського педагогічного товариства, дописувач
шкільних часописів, І. Крип’якевич став блискучим популяризатором
історії українського шкільництва, а робота з молоддю характеризувала
вченого як природженого педагога-наставника, поширювача історичних
знань, блискучого лектора. У своїх учнів професор І. Крип’якевич розвивав
глибокий патріотизм, любов до рідного краю, до народу, культури.
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УКРАЇНА – МОВА

Федотова О.О. (Київ)
ДОСЛІДЖЕННЯ МИЛОЗВУЧНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається стан вивчення милозвучності української
мови, уточнюються поняття евфонічності та співзвучності. Автор
вказав на перспективи подальшої розробки окресленої тематики.
Питання милозвучності української мови становить значний інтерес для
сучасних учених. Поняття благозвучності, евфонії існувало ще в
Стародавній Греції. Деяких аспектів мелодійності звучання в роботі «Про
милозвучні й немилозвучні літери» торкався Демократ. Існує точка зору,
що пізніше його евфонічне вчення використав Платон1. На уникнення
варіантів збігу голосних між словами також одним із перших звернув увагу
Ісократ2.
Знаний дослідник античної естетики професор О. Лосєв писав, що,
зокрема філософи-атомісти «займались і естетикою мови» у своїх
евфонічних теоріях, аналізуючи різні звуки та їх комплекси з точки зору
краси звучання3.
Вітчизняний учений І. Чередниченко евфонічністю мови називає
«здатність її фонетичної будови до мелодійного звучання й до створення
звукозображення у висловлюванні відповідно до його змісту й художнього
призначення»4. Приємне акустичне оформлення мови переконує в багатстві
її виражальних засобів.
1
Меликова-Толстая С.В. Античные теории художественной речи // Античные теории
языка и стиля. – СПб., 1996. – С. 165.
2
Там само. – С. 335.
3
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Ранняя классика. – М., 1994. – С. 442.
4
Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К.: Рад.
школа, 1962. – С. 199.
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У перекладі з грецької мови евфонія (від гр. еuрhоnіаеu – добре та рhоnе
– звук) означає приємне звучання. Тобто це наука, що вивчає звукові
особливості, багатство й красу мовлення.
Власне, твердження, що українська мова характеризується особливою
милозвучністю, було відомо з давніх часів, про що безпосередньо свідчать
як усні, так і писемні джерела. Виразна вимова голосних і приголосних у
сильних і слабких позиціях, порівняно невелика кількість збігів кількох
приголосних, плавна акцентно-ритмічна структура слова, наспівна
мелодика тощо завжди виступали своєрідними ознаками краси нашої мови.
Для української мови також природним є уникання складного для
вимови нагромадження звуків. Зазвичай збігаються два приголосні звуки,
що не створює для говоріння й читання серйозних перешкод. У свою чергу,
у мовному потоці завдяки органічному поєднанню звуків створюється
плавне, мелодійне мовлення.
Цікаво, що в довідковій та науковій літературі термін милозвучність,
синонімом якої виступає евфонія, має два значення. Так, у першому
випадку вона розуміється як приємне (згідно з фонетичними й лексикостилістичними нормами) звучання окремих мовних елементів –
звукосполучень, слів і словосполучень. Інший підхід передбачає
визначення милозвучності як звукових засобів, спрямованих на підсилення
виразності мови художнього твору через досягнення гармонійного добору
звуків у тексті.
Отже, перше трактування милозвучності має відношення до мови з
точки зору сприйняття її звучання та вимагає співставлення й порівняння
досліджуваної мови з іншими. На відміну від попереднього, інше
визначення розглядає милозвучність як стилістичний прийом, в основі
якого лежить використання звукових засобів у окремому художньому творі
певної мови.
З погляду на існуючі концепції можна зробити висновок, що більшість
сучасних
дослідників
(наприклад,
О. Ахманова,
Д. Розенталь,
М. Теленкова) бачить згадану дефініцію лише в стилістичному контексті1.
На нашу думку, цілком підставним було б застосування в першому варіанті
поняття милозвучності, тоді як для іншого значення більш логічним є
термін співзвучність.
Якщо співзвучність на матеріалі конкретних художніх творів вивчалася
досить ґрунтовно, то дослідження милозвучності, як наукового поняття,
майже не провадилися.
На виключну музикальність української мови вказував свого часу
відомий російський мовознавець І. Срезневський, котрий визначав її як
одну з найбагатших слов’янських мов, порівнюючи з богемською щодо
«рясноти слів та виразів», польською щодо барвистості, сербською щодо
приємності. Даючи їй надзвичайно високу оцінку, учений зауважував, що
це мова, яка навіть і в необробленому вигляді може конкурувати з мовами
1
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969. – С. 522; Розенталь Д.Е.,
Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М., 1976. – С. 533.
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обробленими своєю гнучкістю, синтаксичним багатством, поетикою,
музикальністю, мальовничістю.
З наукових позицій деякі аспекти згаданої теми розглядалися в праці
відомого українського поета В. Самійленка «Дбаймо про фонетичну красу
української мови», у якій він спробував дослідити мовну проблему
врівноваження вокалізму з консонантизмом. Саме в цій роботі автор
компетентно зазначив, що «вкраїнська мова своєю доброзвучністю займає
одне з перших місць (може, третє або четверте) між усіма європейськими
мовами»1. Цей факт, на його думку, пояснювався фонетичними
властивостями української мови. За свідченням поета, та обставина, коли
українська мова «не займає першого місця по евфонічності» виникає через
те, що вона «порушує фонетичну рівновагу в бік консонантизму трохи
частіше, ніж мови італійська й іспанська»2.
На сучасному етапі, за твердженням провідного фахівця з фонетики
української мови професора Н. Тоцької, «поняття «милозвучність» у
мовознавстві по-справжньому не визначене й не вивчене3.
Так само досі не розроблене наукове доведення більшої чи меншої
милозвучності – немилозвучності кожної окремої мови або її місця за цією
ознакою в ряду мов.
Н. Тоцька сформулювала ряд завдань щодо вивчення милозвучності
української мови:
1) установити конкретні фонетичні параметри, які сприяють милозвучності;
2) з’ясувати, чи однакові ці критерії для носіїв різних мов;
3) визначити, чи можна вважати милозвучність суто науковим поняттям, чи
естетичним або тим і тим одночасно;
4) дослідити, чи існує загальнолюдське розуміння милозвучності.
З метою визначення милозвучності мови слід звернутися до аналізу ряду її
показників, що безпосередньо характеризують українську мову як мелодійну.
Для цього можна застосувати ті характеристики, які благозвучно сприймаються
слухачами в музиці.
Цілком логічно розглянути поняття вокалічності, яка, залежно від участі
голосу в творенні звуків, характерна й для голосних, і приголосних. Отже,
вокалічність мови, за результатами досліджень В. Ветвицького, визначається
кількістю голосних звуків порівняно з приголосними в мовному потоці4. За
даними ученого, на кожні 100 звуків припадає:
1) у фінській мові – 51 голосний і 49 приголосних;
2) в італійській – 48 голосних і 52 приголосні;
3) у російській – 42 голосних і 58 приголосних;
4) у німецькій – 36 голосних і 64 приголосних.

Слід зазначити, що в системі української мови голосні становлять
15,8%, приголосні – 84,2%. До речі, у народнопоетичному мовленні, яке
1

Самійленко В.І. Дбаймо про фонетичну красу мови. – К., 1917. – С. 3.
Там само.
Тоцька Н.І. Засоби милозвучності української мови // Українське мовознавство. – К.,
2000. – Вип. 22. – С. 3.
4
Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание (Фонетика, имя существительное). – М.; Л.,
1966. – С. 19.
2
3
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найбільш зберігає національні основи української мови, голосних – 45-46%.
Таким чином, можна зробити висновок, що українське народнопоетичне
мовлення насичене голосними, й за рядом показників майже наздоганяє
італійську мову. Однак, як зауважує Н. Тоцька, у літературному мовленні
українська мова певним чином втратила властиву їй вокалічність: кількість
голосних становить 42%, а приголосних – 58%1.
Безпосередній вплив на вокалічність української мови мають також
сонорні приголосні (разом із голосними вони складають 70%) та дзвінкі
приголосні (якщо враховувати незначне оглушення дзвінких звуків
наприкінці слова, а також у середині перед глухими). Указані звуки
називаються голосовими.
Суттєво регулюють вокалічність мовлення такі розвинені в українській
мові паралельні лексичні й граматичні форми типу: у - в, і - й, у - в - уві - вві,
від - віді - од - оді, з - із - зі, ся - сь, мо - м, ти - ть, би - б, же - ж. Саме такі
форми дають змогу чергувати голосні й приголосні в мовному потоці.
Останнє дає можливість уникати зайвого збігу як приголосних, так і
голосних звуків. Найбільш зростає кількість подібних паралельних форм у
тому разі, якщо слова починають на і або й, у або в. Оскільки їх досить
багато, то це суттєво сприяє врівноваженню вокалізму з консонантизмом.
Повертаючись до аналізу поняття милозвучності зазначимо, що його
забезпечує також вокальна гармонія (або гармонія голосних). Це особливий
вид асиміляції голосних у суміжних складах, який полягає в тому, що
попередній голосний більше чи менше уподібнюється до наступного
голосного.
Гармонійна асиміляція властива, передусім, ненаголошеним голосним е,
и, о. Так, ненаголошений е перед наступним складом із голосним високого
підняття й, и або в більше наближається до й, ніж у позиції перед
обниженими голосними. У свою чергу, ненаголошений и перед голосними
нижчого творення, особливо перед а, е, – більше наближається до е.
Ненаголошений о перед складом із наголошеним у також набуває відтінку
у. Така асиміляція тісно пов’язана з редукцією голосних, оскільки,
накладаючись, посилює або послаблює її, коли напрям дії обох явищ
виявляється протилежним.
Своєрідна вокальна гармонія, характерна для голосних, сприяє
плавності переходів між звуками. Варто вказати на те, що проблемі впливу
дистантної асиміляції голосних в українській мові присвячені роботи
М. Жовтобрюха, Н. Тоцької, М. Наконечного тощо2.
Всебічно досліджував акцентно-ритмічну структуру слова також
В. Богородицький, який вивів спеціальну формулу на основі сприйняття
співвідношення наголошеного й ненаголошеного складів. Згаданий метод
добре ілюструє помірний розподіл вокальної енергії в українській мові. Це
1
Тоцька Н.І. Засоби милозвучності української мови // Українське мовознавство. – К.,
2000. – Вип. 22. – С. 3.
2
Наконечний М. Орфоепічні норми та їх значення // Українська мова в школі. – 1958. –
№ 1. – С. 5; Жовтобрюх М. Слово мовлене. – К., 1969. – С. 36; Тоцька Н. Засоби
милозвучності української мови // Українське мовознавство. – К., 2000. – Вип. 22. – С. 3.
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пояснюється неконцентрованим словесним наголосом, що виявляється в
рівнозначному (через 1-2 склади) посиленні й послабленні звуків та
тривалості голосних.
Загальні умови для формування сильної редукції (утворення звуків типу
ъ, ь) забезпечує ослаблення й скорочення всіх наголошених складів, що
властиве, наприклад, для російської вимови. На відміну від неї, українські
мовні норми передбачають, передусім, відсутність явно вираженої редукції
голосних звуків.
Вивчаючи поняття плавності українського мовлення, дослідник
О. Пилипенко порівнює його з інтонацією англійської мови1. На підставі
цього науковець зробив висновок, що в українській мові переважно рівний
розподіл часу звучання між основним наголошеним голосним та сусідніми
складами, а також менш виражені різкі частотні інтервали обумовлюються
властивою для української мови більшою плавністю мовлення.

Отже, ритмічна структура українського слова зближує його з ритмом
музичним, пісенним і природно пояснює, чому українська мова сприймається
як особливо музикальна. Більше того, цей факт веде нас до розуміння
прихованого зв'язку між мовленням і музикою в широкому плані.
Нарешті, українське мовлення характеризується широким мелодичним
діапазоном зі своєрідною, зосередженою на кінцевому (особливо відкритому)
складі та на посилених, що регулярно чергуються з непосиленими, складах
наспівною мелодикою, зі своєрідними перепадами висоти тону. Щоправда,
українська мелодика в плані її суто національного музикального характеру ще
й досі не досліджена точними методами.
На підставі свідчень музикознавців, саме в мовній мелодиці, що
накладається на специфічну вимову звуків (передусім, голосних), закладено
основу національного співу: природно поставлена вимова, супроводжувана
оригінальною мелодикою, сприяє глибокому, розлогому, вільному,
спрямованому в далечінь звучанню. Отже, «секрет» музикальності української
вимови слід шукати в її зв'язку з українською піснею. А сама пісня,
неперевершена, чудова, вийшла з мови. Власне, українські пісні такі мелодійні
й звучні тому, що в основі їх лежить така сама мова.

На початку ХХ ст. провадилися певні дослідження милозвучності
існуючих мов. Так, 1928 р. у Парижі відбувся міжнародний мовний
конкурс. Основним критерієм оцінки виступав показник милозвучності.
Найвідоміші спеціалісти-мовознавці та лінгвісти мали визначити, яка з мов
світу наймелодійніша. Форум проходив у декілька етапів. Однією з
номінацій передбачалося зачитування текстів мовами світу. Українська
мова була репрезентована найкращими фрагментами художніх творів
національного письменства, зокрема поезіями Тараса Шевченка.
Виразність і мелодійність української мови належно оцінили члени
журі. Лінгвістичні авторитети континенту серед сотень мов українській
віддавали то друге, то третє місця (інколи й перше) поряд з італійською,
французькою, іспанською. Серед чотирьох переможниць українська мова

1
Пилипенко О.Ф. Интонация неместоименного вопроса и связанного с ним ответа в
современном английском языке: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – К., 1963. – С. 10-11.
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посіла третє місце, поступившись французькій та італійській і залишивши
після себе мову фарсі (перську).
У 1934 р. у Парижі пройшов другий конкурс на мелодійність.
Найкращою з мов світу цього разу була визначена французька, друге
здобула фарсі, а третє місце знову посіла українська мова. Результати
роботи наукових форумів публікувалися в західній пресі. У радянських
органах друку (через відомі причини) така інформація не обнародувалася.
Дослідження милозвучності мов тривало також протягом 70-х рр. В
Україні над цією проблемою за сприяння ЮНЕСКО працював видатний
академік С. Глушков, який вивчав мовні особливості за допомогою засобів
ЕОМ. За свідченням відомого письменника С. Плачинди, згаданий учений
в інтерв’ю для журналу «Вітчизна» (1978 р.) розповідав, що основними
параметрами для оцінювання рейтингу мов світу окреслювалися
милозвучність, багатство лексики та образність. Проте наслідки цих робіт
не були оприлюднені в СРСР.
На сьогодні офіційно відомо, що відповідно до класифікації ЮНЕСКО
українська мова посідає третє місце серед мов світу за такими параметрами:
1) точність передачі образу;
2) чіткість відображення дії;
3) мелодійність.

За кількістю носіїв українська мова займає друге місце серед
тринадцяти живих слов’янських мов, чотирнадцяте серед декількох тисяч
світових мов. На підставі наведених даних учасники ІІІ Всесвітнього
форуму українців у серпні 2001 року визнали українську мову світовою.
Втім, як бачимо, питання милозвучності в мовознавстві практично не
розроблене. Саме розуміння цього терміна залишається на рівні
естетичного сприйняття приємності – неприємності (або немилозвучності)
звучання певної мови1. Відсутні й наукові критерії щодо обґрунтування
милозвучності – немилозвучності конкретної мови або групи мов.
Зрозумілим убачається також той факт, що через незнання чужої для
нас мови, основна увага акцентується суто на естетиці її звучання. Тобто
такі показники можна вважати цілком суб’єктивними. Тут міститься й
певна суперечність, оскільки, як зауважують деякі вчені, мова, вироблена й
виплекана певним народом відповідно до його власного історичного
досвіду та світорозуміння, логічно виступає для нього найкрасивішою та
наймилозвучнішою серед усіх мов світу. Якщо відштовхуватися від такої
теорії, виходить, що всі існуючі мови – гарні.
Між тим, саме милозвучність, що характеризується чіткими
лінгвістичними чи акустичними показниками, набуває ознак наукового
поняття. За результатами здійсненої розвідки можна стверджувати, що
об’єктивні параметри оцінки існують у кожній мові. Інша річ, що залежно
від носіїв даної мови, такі оцінки значно різняться.
Отже, серйозне наукове вивчення окресленого питання тільки
розпочинається.
1

Калашник В.С. Немилозвучність // Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000. – С. 376.
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Плотникова Л.Ф. (Київ)
МОВА І ДУХОВНИЙ СВІТ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Стаття присвячена осмисленню і розкриттю ролі української мови як
універсального чинника самопізнання і самотворення українського народу і,
зокрема, формуванню світогляду, свідомості та культури народу.
Тепер уже як аксіома сприймається твердження, що для того, щоб
пізнати людину, необхідно побачити й усвідомити особливості її
матеріального і духовного життя, у якому все взаємопов’язане й взаємодіє
між собою. Процес самопізнання людини й спільноти відбувається на
основі загальних методологічних підходів, коли людина, пізнаючи
навколишній світ, пізнає й саму себе, як невід’ємну частинку Природи, з її
законами та принципами розвитку. Принципово важливим у цьому
контексті бачиться й положення про те, що пізнати ціле (людину,
спільноту, народ тощо) лише за окремими складовими життєдіяльності не
можна, як не можна пізнати світ, не враховуючи всього багатоманіття його
складових та їх взаємодії. Та поєднання складників цілого відбувається не
механічно, не відособлено, а в сутнісному прояву, незалежно від того, в
якій би сфері дії суб’єкт не проявлявся.
Серед чинників, які забезпечують цю єдність, виключно важлива роль
належить мові.
Як стверджують філософи, лише в мові і через мову відкривається
людині істина буття. У своїх філософсько-мовознавчих працях такі видатні
вчені, як В. фон Гумбольдт і О. Потебня звертали увагу на те, що мова
вбирає в себе всі нюанси людського буття, самобутності народу, оскільки
виходить з найпотаємніших схованок духу і серця людини. Відповідно і
«поки дух народу з його живою самобутністю продовжує і діяти сам, і
впливати на мову, цей останній вдосконалюється і збагачується, що в свою
чергу надихає дух»1.
Тож цілком правомірно можна стверджувати, що мова є універсальною
формою втілення народної душі, носієм духовності народу, його
особовості.
Духовний світ українського народу – це весь ціннісний досвід нації, її
світогляд, власне сприйняття навколишнього світу. Так само, як кожна
людина є індивідуальною, неповторною, так і кожна нація відрізняється від
інших національно-обумовленим поглядом свого народу на світ і життя.
Різноманітні чинники впливають на формування людини як окремого
індивідуума, так і на формування нації. Найперше – це природа, клімат,
довкілля А це визначає спосіб життя, світосприйняття, філософію,
культуру, мову кожного народу. К. Ушинський писав: «Слов’янин у його
1

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 164.
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первісній формі... був корінним мешканцем малоросійської рівнини…
Світлий малоросійський ландшафт, з нескінченним краєвидом, із цілим
морем пишного колосся, з прозорою, тихою річкою, і все це зігріте жарким,
але ніколи не пекучим, промінням сонця, перейняте якимось світлим
супокоєм, – ось тип малоросійської рівнини. Цей ландшафт... відбиває в
собі, як у дзеркалі, всю душу первісного слов’янина»1.
Природа України – це поєднання безмежних степів, лісів, рівнин,
пагорбів, гір з річками, озерами, морями. Наші предки, щоб вижити, мали
згармонізувати свої відносини з природним оточенням: це і відповідний тип
житла, одягу, форми способу життя, умінь, навичок, взаємовідносин між
членами колективу. З умов цього буття з часом формувалися і певні риси
характеру українців. Як зазначає П. Кононенко: «У центральному регіоні
України переважають характери хоч і емоційно-бурхливого, однак зовні
більш розважного, стриманого темпераменту, прихованої лукавим гумором
глибокої філософічності; люди ж гірських регіонів вражають імпульсивною
рішучістю, гордістю та мужністю, сказати б – індивідуальною
незалежністю; а люди степів, перехресних історичних шляхів та
південного сонця – вибуховістю темпераменту й динамічною мінливістю
психічних станів»2.
Багатство і різноманітність природи. Унікальність природи України
полягає в тому, що тут ми бачимо ледь не всі природні типи Землі;
багатство природних ресурсів; зручне географічне розташування, з одного
боку, а також суспільно-історичні обставини різних періодів життя
українського народу, як ще один фактор, обумовлювали не лише форми
діяльності і поведінки наших предків, а й сприяли формуванню певного
світогляду: релігійного, культурного, філософського, що відобразилось на
ментальності нашого народу, його моральних, духовних, естетичних,
етичних цінностях та орієнтирах.
Якщо Київська Русь формувала людей з державницьким світоглядом,
виявленою волею, то часи козаччини, як зазначає П. Кононенко, виробили
тип воїна-філософа, який поєднує індивідуальну свободу з готовністю
самопожертви заради Вітчизни, віри та побратимів. Зовсім інші риси
формує епоха бездержавності – це прагматизм, терплячість,
пристосованість, інтровертивність.
Слід підкреслити, що ментальність складає переважно психологічний
рівень духовності людини, тобто систему настанов – відчувати, мислити,
діяти певним чином. Цей психологічний шар ментальності формується
разом з мовою ще в часи міфологічного світогляду, трансформуючись
пізніше в духовний феномен етносу. Він і є унікальною «душею культури»,
можна сказати і «душею народу».
Мова народу є основним носієм і могутнім ретранслятором культурних
цінностей, соціальних значень, ментальності етносу, його духовності,
відбиває його долю. Поняття, значення, думки, якими оперує людина,
1
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несуть на собі відбиток особливостей національної культури, своєрідності
національної мови.
Духовність як простір буття людини і народу виявляє дотичність до
таких сфер діяльності як філософія, релігія, мистецтво (культура). Наш
народ мав свою філософію, релігію та культуру, як свідчать найдавніші
пам’ятки ще до доби Київської Русі. Тобто духовність нашого народу
формувалася протягом віків не лише природним, а й культурним
середовищем, яке він творив власною діяльністю, і викристалізувалася в
державності і культурі Київської Русі.
Уже в первісних пам’ятках можемо прослідкувати цю єдину
універсальну систему української духовності, – бо релігія, філософія і
мистецтво на цьому етапі єдині, – яка виражена в ідеях, уявленнях,
інтересах, що несли в собі глибину та інтенсивність почуттів, роздумів,
прагнення формування ідеалу, волі, самосвідомості етносу. Вивчаючи
прадавні літописи, історичні твори, такі як «Велесова книга», «Літопис
Аскольда», народну творчість, можемо відзначити, що в них відображено
мислення наших предків з їх культом Землі, Неба, Сонця, Місяця, вірність
справам славних предків-батьків, віри яких потрібно дотримуватися,
готовність до боротьби за право на життя, покладання на свої сили.
Приваблює в них надзвичайна поетичність, людино-природна
взаємозалежність і символічність, пов’язана з рідною українською
природою.
Етнонаціональний міф – «Велесова книга» – свідчить, що вже в другій
половині першого тисячоліття н.е. існувала надзвичайно багата,
романтично-поетична руська мова, якою автор висловив величність
помислів і діянь наших предків, їх устремління, вірування. У безкінечних
війнах за право бути народом, за свободу своєї землі, за свою віру, –
визріває переконання: за себе, свою долю потрібно боротися, слід шанувати
своїх предків, їхні традиції, віру. «Даремно забули доблесні наші старі часи,
бо куди йдемо – не відаєм. А так озираємось назад і речемо: «Невже ми
устидилися Наву, Праву, Яву знати і навколишнє відати й думати?»1. У міфі
осмислюється буття і становлення свідомості поколінь у величезному
часовому вимірі. Ми відчуваємо багатство внутрішнього життя наших
далеких предків, світогляд, сформований навколишньою природою,
життєдіяльністю.
На дошці 14 читаємо: «Се бо мали наказ на часи наші, аби не хибно
діяли й Отцям почесті справляли. Не бездіяльні персти товкли о дерево, а
щоб руки наші утрудились о рала наші, а мечами добували незалежність
нашу»2. Автор переконує: потрібно пам’ятати свій рід, своє коріння,
триматися за свою землю, волю, берегти їх. «І те Боги вам речуть і дали
Орієві завіти: любіть світ зелений і життєдайний! Любіть друзів своїх і
будьте мирними між родами!»3 «Се старі родичі казали, що приймали
клятву на вірність і тримали її аж до смерті: самі маємо помирати, а Русь
1
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визволяти. Розказують, якщо хтось не хотів іти до бою, а тікав до дому
свого, і уймали уди його, і мали давати будь-кому з греків, як вола
робітного. Кара його буде тяжка, і рід його ізвержений, і з жалю не оплаче
його, імя його забуде. А самі витязі прославлені будуть від родів до родів
наших»1.
Таким чином, у рядках «Велесової книги», в тих діяннях, устремліннях,
віруваннях праукраїнців, які ми пізнаємо з цього твору, з молитов,
проповідей, що звучать закликами-зверненнями до князів і воїнів землі
Руської, у прагненні осмислення своїх діянь, свого життя спостерігаємо
давні глибокі традиції нашого народу, основи його духовності –
миролюбність, самопожертву і разом з цим героїзм, як прояв найвищої волі,
справедливість, свободолюбство, працелюбність, турботу і вболівання за
свій рід, за свою землю, пошану до старших. Ці первісні ідеали, вірування,
прагнення, помисли й устремління глибоко відбилися у системі
філософсько-світоглядних уявлень нашого народу, стали основою релігії,
філософії та мистецтва українців і знайшли відображення в подальших
етапах розвитку культури.
Князі русичів створили могутню, миролюбну державу, а її народ
відзначався мудрістю, високою освіченістю, самобутністю. Про це свідчать
всі культурні та духовні пам’ятки тогочасся, а вони є цілісними. Та сама
Софія Київська виступала не тільки архітектурним, мистецьким шедевром,
а ще була осередком віри, освіти, науки. Осередками культури були й
монастирі. Серед ченців було багато освічених людей, які навчали грамоти,
співу, вчили мозаїчної справи. Ярослав Мудрий всі закони і права зібрав в
одну книгу, яка стала збіркою письмових законів слов’янською мовою
«Руська Правда». З неї видно, що наші предки цінували людську честь, мали
добре серце, шанували старших, не любили злодіїв і вбивць. У
найдавніших писемних пам'ятках «Літописі Руському», «Ізборнику
Святослава» відчуваємо не лише богословські, а, може, в першу чергу
морально-повчальні роздуми про пошук життєвої правди, збереження
досвіду поколінь, прагнення побудувати духовне життя згідно з завітами
Христа. Спираючись на книжні знання, люди не тільки здобували якусь
істину, а й мали керівництво у власному житті. Наприклад, наведені далі
вислови з давніх літописів розкривають високу духовність, етичність,
культуру мислення наших предків: «А коли добре щось умієте – того не
забувайте, а чого не вмієте – то того учітесь, так же, як отець мій. Удома
сидячи, він зумів знати п’ять мов, – а за се почесть єсть од інших країв.
Лінощі ж – усьому лихому мати», – повчав Володимир Мономах. «Велика бо
користь буває людині од учення книжного. Книги ж учать і наставляють нас
на путь покаяння, і мудрість бо, і стриманість здобуваємо ми із словес
книжних, бо се є ріки, що напоюють всесвіт увесь. Се є джерела мудрості,
бо є у книгах незмірна глибина. Ними бо в печалі ми втішаємось, вони є
уздою стриманості… ...Якщо бо пошукаєш ти в книгах мудрості пильно, то
знайдеш ти велику користь душі своїй», – вчить «Літопис Руський».
1
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«Добре, братове, читати книжки... Скажу тобі: узда коневі керма і
поздержка, а праведникові читання книг. Не збудується корабель без
гвоздів, але і праведник без читання книжок... Прикраса воїну оружжє, а
кораблю вітрила, так само праведнику читання книжок, – наставляє
«Ізборник Святослава»1.
Під настановою вчитися і читати йшлося, без сумніву, не просто як про
звичайні дії, адже і воїн не задля краси має зброю, а корабель – вітрила.
Йшлося про книжне слово як про джерело освіти, духовності, а також
самосвідомості народу. Це слово формувало етичну свідомість людини.
Культ слова, книжності, а саме написання книг, пошана до слова
уподібнюється в культурі Київської Русі розбудові і впорядкуванню
держави. Як пише Данило Заточник у своїх «Моліннях», припадаючи як
бджола до квітів, до книжкової мудрості, людина збирає «сладость
словесную и разум»2.
Освіченість, пізнавальна діяльність, духовність, – усе це акумулювалося
в Слові, – визначало державницькі орієнтири київських князів, їхні
міжнародні зв’язки, виходячи з інтересів рідної держави, і розвиток освіти,
науки, і виховання своєї світської і духовної еліти, і затвердження
моральних норм поведінки, що відбито в «Руській правді», надання великої
ваги таким чеснотам як честь, слава, хоробрість, відвага, мудрість,
милосердя. («Повчання» Володимира Мономаха, «Слово о полку
Ігоревім»). Ярослав Мудрий надавав освіті величезного значення у сферах
як державного будівництва, так і духовності народу.
Як зазначав російський філософ В.Соловйов, християнство зовсім не
витіснило язичництва: найдавніші вірування, виражаючи одвічні людські
запити, ввійшли в плоть середньовічної культури, і цей заміс різних
культурних установок забезпечив своєрідність середньовіччя Київської Русі3.
Тому всі літописи і давньоруські пам’ятки ввібрали в себе риси як
християнства, яке в Київській Русі частіше сприймалося як моральне
вчення, як прагнення побудувати духовне життя згідно з завітами Христа,
як пошук життєвої правди, так і язичницькі духовні традиції, які були
вкорінені на рівні свідомості. Язичництво формувалося тисячоліттями і
мало яскраво виражений народний характер і тому найдавніші пам’ятки
несуть у собі особливості етнопсихології, духовного світу народу («Слово о
полку Ігоревім», «Повчання Володимира Мономаха»).
Тож можна констатувати, що вже в Київсько-Руську добу слово (мова)
відігравало величезну роль в утвердженні духовної культури, було
джерелом самосвідомості народу, сприяло розвитку законотворчості й
укріпленню держави. В свою чергу універсалізм та самобутність духовної
культури наповнювали мову емоційністю, почуттями великих діянь і
стремлінь; філософічністю поглядів і світоуявлення; інтелектуалізмом і
раціоналізмом набутого досвіду. Цей взаємовплив обумовлював морально-
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етичну основу життєдіяльності і творчості народу, що дуже яскраво
виявився у фольклорі і писемній творчості.
Відомий дослідник народної творчості Ф.М. Колесса писав: «Народні
пісні, так само як мова, є органічним витвором народного духу: вони
живуть і розвиваються у тісній зв’язі із духовним життям народу, як його
найсильніший вислів. Тому українські народні пісні дають невичерпні
засоби до пізнання характеру й душі українського народу, його історії й
культурного розвитку»1. Дослідник стверджував, що давні обрядові пісні,
колядки, щедрівки, гаївки, веснянки, купальські, обжинкові, весільні пісні –
сягають своїм початком ще до передхристиянських часів і в них знайдемо
багатий матеріал для розуміння звичаїв, вірувань, світогляду наших давніх
предків. Не випадково, що і національне відродження українці почали саме
зі збирання і вивчення фольклору, народних пісень. О. Потебня вважав, що
необхідно пізнати свою рідну мову, українську пісню, бо все пізнання
національного живе в українській пісні та його мові. М. Гоголь зазначав,
що пісня в Малоросії – все: і поезія, і історія, і батьківська могила, тобто в
ній завжди відображається світогляд і життєва філософія народу.
В. Бєлінський в статтях про народну поезію писав: «Малоросія була
органічно-політичним тілом, де кожна окрема особа усвідомлювала себе,
жила і дихала в стихії свого суспільного існування і тому знала добре
справи своєї батьківщини, так близькі її серцю і душі. І тому народна поезія
була вірним дзеркалом її історичного життя. І як багато поезії в цій поезії!»2
Додамо від себе – а також енергії почуттів і мислення. Німецький поет
Ф. Боденштедт, який в 1840-1845 рр. подорожував по Україні, захоплено
говорив про українські пісні: «У ніякій країні дерево народної поезії не
видало таких великих плодів, ніде дух народу не виявився в піснях так
живо і правдиво, як серед українців. Який захопливий подих туги, які
глибокі, людяні почування в піснях, що їх співає козак на чужині. Яка
ніжність у парі з мужеською силою пронизує його любовні пісні»3.
Відомі українські вчені: М. Максимович, П. Чубинський. П. Куліш,
М. Драгоманов, О. Потебня, С. Єфремов, М. Грушевський, досліджуючи
фольклор, мову, виходили на пізнання ментальності народу, його
духовності, адже мова колядок, пісень, казок, прислів’їв ввібрала в себе не
лише історію розвитку народу, його досвід, а й власне відчуття та
сприйняття навколишнього світу, народну етику, естетику, психологію,
тобто певну систему символів, духовності, характерних для нашого народу,
яка формувалася віками і закодована в мові.
Кожне слово з найдавніших часів має певне наповнення. Великий
український вчений О. Потебня називав це внутрішньою формою слова, яке
доповнюється з часом за багато віків додатковими смислами, відтінками,
відчуттями, що передаються від покоління до покоління. Тому кожна пісня
– це цілий комплекс символів, відчуттів, настанов, цінностей, що є основою
національної духовності.
1
2
3

Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 24.
Белинский В. ПСС. – М., 1954. – Т. 5. – С. 435.
Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992. – С. 215.
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Скажімо, ті пісенні обрядові й календарні величання, – вони були не
просто поетичними прикрасами, а були магічними закляттями на щастя, на
здоров’я, яке спиралося на віру в чудодійну здатність слова. Словом можна
відвернути бурю, град, посуху, зберегти рідне обійстя від зла і нещастя, –
були переконані наші предки. Розуміючи магічний характер обрядових
пісень слов’ян, маємо зауважити, що наші пращури прагнули своїм
життям, діями, словом жити в гармонії з природою, навколишнім
середовищем, убезпечити себе від різних небезпек.
Цей зв’язок з природою, з землею, на якій працювали наші предки і яка їх
годувала і разом з тим формувала їхню вдачу, впливає на зародження в
українцях глибокого відчуття краси природи й естетичне відчуття взагалі. З
присутністю поезії в душі, з відчуттям краси і здатністю зрозуміти її, тісно
поєднано пізнання моральності, добра, – писав М. Костомаров1. Красу
природних форм, гармонію барв, їх різноманітність, оригінальність мотивів
прагнуть вони затримати і відобразити у своєму повсякденному житті, в
речах, що їх оточують, відповідно це відбивається і в мові. Більшої звучності
надавало словам повноголосся, усна народна творчість передавала образи
природи і водночас настрої, бажання, відчуття людини, між якими існував
міцний асоціативний чи аналогічний зв’язок. В природі діється щось подібне,
як у душі або в житті людини, – стверджувалося в поетичній мові пісень,
сповнених поетичними образами, порівняннями, метафорами, епітетами, за
допомогою яких передавалися найрізноманітніші відтінки духовного життя
народу.
В українському фольклорі простежується глибинний історичний
духовний зв’язок поколінь, на основі якого формувався національний
характер з внутрішнім багатством та інтелектуальним потенціалом нації.
Багатий духовний світ, сформований разом з мовою, у якій відбиті
морально-етичні символи народу, відображається в шаноблививому
ставленні до батьків, їх вірувань, до народних традицій. Високий статус
родини, жінки сприяв формуванню таких рис, як взаємоповага, душевна
єдність, гідність, працелюбність. Такі дослідники і видатні діячі культури,
як Г. Сковорода, Т. Шевченко, М. Гоголь, М. Костомаров, П. Куліш,
П. Юркевич, Д. Чижевський звертали увагу на такі риси української вдачі,
як ліричність і емоційність, які пов’язують із самобутнім світосприйняттям
нашого народу – «філософією серця».
Поетична, емоційна мова українських народних пісень пронизана
гуманістичними і волелюбними ідеями, філософською вдумливістю,
лицарством, відвагою, відчуттям краси, близькістю до природних форм, –
добре ілюструє висновки вчених. Згадаємо ідеї В. фон Гумбольдта, О. Потебні
про мову як творчу діяльність: «Мову можна порівнювати з мистецтвом. Як
картини живописця, мова може бути більшою або меншою мірою вірною
природі, приховувати або, навпаки, виявляти прийоми майстерності, зображати
свій предмет у тих чи інших відтінках основного кольору»2.

1
2

Костомаров Н. Две русские народности. – К.; Харьков, 1991. – С. 61.
Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. – С. 379.
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Сила і краса слова в усі часи була одним із найважливіших складників
культури, який виконував духовний зв'язок між поколіннями, а також
забезпечував тяглість національно-культурних традицій. Вся класична
українська література спиралася на міфопоетичну та фольклорну символіку
народної творчості, на світоглядні уявлення українців, вбирала в себе
архетипні образи-символи та високодуховні риси, притаманні нашому
народові. І на цьому тлі створила художньо-поетичні образи високого
мистецького рівня, що відображали специфіку і глибину народного життя. В
цьому переконують як зміст творів, так, навіть, і назви творів чи збірок:
«Кобзар» Т. Шевченка, «Веснянки» І. Франка, «На крилах пісень» Лесі
Українки, «Лебеді материнства» В. Симоненка, «Пісня про рушник»
А. Малишка, «Два кольори» Д. Павличка тощо. І. Нечуй-Левицький писав:
«Українська література виявила в собі національний український дух та
характер: широку гарячу фантазію, глибоке ніжне серце, тиху задуму, сміх з
слізьми, гумор. Все се виявилось в народних українських піснях, в їх
мотивах, зачіпаючи самі глибокі струни серця»1.
Образне, емоційне рідне слово в усі часи духовно збагачує людину, дає
інформацію, усвідомлення причетності до історії, традицій, культури, що
так важливо для самопізнання народу. А мова лежить в основі формування
світогляду, мислення, організації людського буття за законами природи і
відповідно їх осмислення й використання в процесі творення культури як
матеріальної, так і духовної, поведінки та дії в усіх сферах життя.
Мова допоможе зробити вдалий вибір словотвірної моделі, відшукати
відповідні художні прийоми і засоби для вираження думки, але вона ще
допоможе сформувати характер мислення, світоглядні, моральні,
психологічні, ментальнісні установки, а отже, й відповідні дії людини в
єдиній системі людського буття, орієнтири розвитку, щоб не втратити свою
самобутність, духовність, не загубитися в сучасному глобалізаційному світі.
Однак, як це не прикро, у нашому суспільстві не припиняються намагання
ігнорувати значення мови в суспільному й державному житті,
проштовхуються в людську свідомість думки про неважливість вибору мови
спілкування, а далі і про непрестижність, конкурентну неспроможність
української мови в сучасному світі, а через це – необхідність двомовності,
надання російській мові державного статусу. Такий підхід до розв’язання
справді не простого питання є недалекоглядним і примітивним. Оскільки,
звертаючись у минуле, бачимо, що мова ніколи не була й не може бути
сторонньою чи нейтральною в людському житті. І завжди постає як
духовний витвір народу, його сутність, як чинник думки, мислення і
творення. Тому якщо ми хочемо мати квітучу, міцну державу, то маємо
всіляко оберігати, захищати мову народу від найрізноманітніших посягань,
пам’ятаючи, що саме з мови починається пізнання світу, своєї сутності, а
також самотворення людини.

1

Нечуй-Левицький І. Сьогочасне літературне прямування. – 1878. – Т. 2. – С. 20.
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Рогоза О.М. (Харків)
УКРАЇНОМОВНА ПОЛІТИКА
ЗЕМСТВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
СВІТОГЛЯДУ
У статті автор робить спробу дослідити діяльність земств
українських губерній, як органів місцевого самоврядування, стосовно спроб
запровадити навчання в початкових школах українською мовою, з’ясувати
причини, що спонукали земських діячів порушувати це питання перед
урядовими інстанціями, рівень підтримки цієї ідеї в земському середовищі,
аргументацію прихильників і противників використання національної мови
як навчальної.
Мова, як один із найважливіших елементів національної та культурної
самоідентифікації в сучасному глобалізованому світі з його
багатомовністю, прагненням до уніфікації, спілкуванням за допомогою
професійного сленгу, потребує підтримки з боку держави і суспільства. Це
ввійшло в повсякденну практику європейських країн, які намагаються
протистояти найменшому скороченню сфери використання своїх
національних мов. Найбільше потребують такої підтримки ті мови, які в
силу історичних чи політичних обставин тривалий час мусили існувати в
атмосфері зневаги, ігнорування чи штучного обмеження вживання. Саме в
таких умовах опинилася українська мова під час перебування України в
складі Російської імперії. Збереження мови як живого елементу української
культури не могло відбуватися без навчання рідною мовою. Тому часто
зусилля небайдужої, національно свідомої частини українського
суспільства були спрямовані саме на те, щоб навчальною мовою в
"народній" початковій школі й була б саме "народна", тобто рідна
українська мова. Спротив владних інституцій у цій сфері був величезним.
Його подолання вимагало часу, наполегливості, поступовості і
непохитності позицій, а головне – хоч якогось офіційного статусу, щоб
мати можливість звертатися з клопотаннями до вищих адміністративних
установ. Такий статус у ІІ пол. ХІХ ст. у Російській імперії мали лише
земства – всестанові органи місцевого самоврядування. Саме земці
українських губерній і взяли на себе клопіт відстоювати на державному
рівні права української мови.
Роль органів місцевого самоврядування щодо запровадження навчання
українською мовою вже звертала на себе увагу окремих дослідників. Так,
зокрема, цю тему досить широко висвітлили Н. Калениченко та
Ж. Ільченко1; цієї теми торкався А. Гуз у своєму дисертаційному
1
Калениченко Н., Ільченко Ж. Роль земств у впровадженні навчання рідною мовою в
народній школі України // Український історичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 72-82.
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дослідженні "Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні
(1864-1914 рр.)"1. Однак автори не зосереджували уваги на тих причинах,
що спонукали земців виступати з ініціативами щодо використання
української мови як навчальної, не вказали на рівень підтримки цієї ідеї
виконавчими та розпорядчими земськими органами, не навели аргументації
противників, не підкреслили, що земці усвідомлювали необхідність
підтримки української мови й як культурного феномену, й як механізму
соціально-побутової адаптації.
Стаття є спробою частково висвітлити це питання, доповнивши вже
існуючі дослідження з цієї проблеми.
До кола компетенції земств відносилася, зокрема, народна освіта.
Земські діячі, зіштовхнувшись із низькою результативністю навчання
сільського населення, намагалися з’ясувати причини такого явища,
створювали комісії, скликали вчительські з’їзди, щоб визначити, що
перешкоджає бажаному розвитку освіти селянства. В результаті земці та
освітяни українських губерній дійшли висновку, що серед усього загалу
проблем, які заважали освіті селян мати ефективні наслідки, доволі
впливовим чинником було те, що навчання у початкових сільських школах
проводилося виключно російською мовою. У внутрішній політиці, і в освіті
зокрема, уряд Російської імперії керувався відомим принципом, свого часу
сформульованим міністром освіти графом Уваровим: "Самодержавство,
православ’я, народність". Однак під "народністю" насправді крився
великоросійський шовінізм. Тому й "Положення про початкові народні
училища" 1864 р. хоч прямо і не забороняло викладати в них іншими
мовами, однак ст. 4 однозначно вказувала, що "В начальных народных
училищах преподавание совершается на русском языке"2; фактично ж
навіть пояснення зрозумілою учням мовою незнайомих слів та понять не
допускалося3. Однак скоро з’ясувалося, що це заважає нормальному
засвоєнню матеріалу тими учнями, які не були представниками "титульної"
нації. Чи не вперше питання про застосування української мови для
викладання в початкових школах було порушено в Чернігівському
повітовому земському зібранні 1880 р. гласним Константиновичем, який
запропонував "клопотатися перед урядом щодо прав місцевого наріччя при
викладанні в школі". У народних училищах, вказував він, "починають
викладання з російської мови, зовсім майже незрозумілої для наших
селянських хлопчиків". Відповідаючи на зроблені йому заперечення,
гласний Константинович пояснив, що "він зовсім не бажає шкіл
неросійських, він хоче тільки, щоб при викладанні був застосований
правильний педагогічний прийом – прийом переходу від відомого до
невідомого... у нас навчання восьмирічних хлопчиків починається з
1
Гуз А.М. Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.):
Автореф. дис. … канд. іст. наук / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
2
Положение о начальных народных училищах 1864 г. – Харьков: Университетская
типография, 1866. – С. 3.
3
Журналы заседаний Черниговского губернского земского собрания XXXVI очередной
версии 1900 года. – Чернигов: Тип. губернского земства, 1900. – С. 185.
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великоросійських байок, котрі для них цілком незрозумілі... необхідно
навчати російської літературної мови, виходячи з місцевої говірки"1.
Повітове земське зібрання, погодившись з пропозицією Константиновича,
визнало необхідним клопотатися перед урядом у вказаному ним сенсі.
Порушене Константиновичем питання було прийнято до уваги і
Чернігівським губернським земським зібранням: у 1881 р. було створено
земську "шкільну комісію", яка, зокрема, визнала, що "для користі самої
справи" бажано, щоб "при організації шкіл були прийняті до уваги як
етнографічні особливості населення, при вирішенні питання, якою мовою
має вестися викладання, так і особливості місцевого побуту і природи, при
складанні матеріалу для навчальних книг". Окрім того, комісія звернула
увагу і на соціально-психологічні наслідки використання чужої для
населення мови: "Навчання в школі, якщо воно ведеться літературною
мовою, котра не вживається в сім’ї учня і не завжди в подробицях йому
зрозуміла, приводить, по-перше, до труднощів навчального характеру та,
по-друге, встановлює певний розлад між сім’єю та школою і збільшує в
місцевості ту шкоду напівосвіти, котра відображається на усякому, хто,
прийнявши чужі сім’ї та звичному середовищу нові форми, не наповнить їх
новим змістом. Усунути це можна... лише тим, щоб поставити літературну
мову не як засіб, а як мету елементарної освіти таким чином, щоб учні,
починаючи навчання зрозумілою їм усіма відтінками мовою, поступово і
свідомо доводилися до розумного знання мови літератури і держави... Слід
починати навчання з малоросійських прислів’їв, приказок... необхідне
видання місцевою мовою книг для читання, читанок... навчання повинне
починатися не тільки рідною мовою, але й з рідного підгрунтя, оскільки
лише за цієї умови воно зробиться живим". Тому комісія, посилаючись на
авторитет видатних педагогів ХІХ ст. Ушинського, Дістервега, Весселя, "в
числі... необхідних... заходів у справі розвитку народної освіти в губернії,
запропонувала звернутися до уряду з клопотанням про допущення місцевої
народної мови у шкільне викладання і про дозвіл видання підручників,
складених відповідно до потреб народною мовою"2. Противники ж
вважали, що це "скоріше зашкодить справі: починати навчання місцевою
мовою, а потім переходити на літературну – означає... переучувати і
переробляти, що пов’язано з подвійною тратою часу і величезними
незручностями", і натомість пропонували клопотатися про зняття заборони
робити пояснення малоросійською мовою та про дозвіл видавати
малоросійські книжки"3. Чернігівське губернське земство висловилося "на
користь використання місцевої народної мови в народних школах",
порушивши клопотання перед урядом про допущення при викладанні в
школах народної мови4. Однак позитивних наслідків це клопотання не
мало.
1

Там само. – С. 182.
Журналы заседаний Черниговского губернского земского собрания XXXVI очередной
версии 1900 года. – Чернигов: Тип. губернского земства, 1900. – С. 183-184, 185.
3
Там само. – С. 185.
4
Там само. – С. 182.
2
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Аналогічної думки, причому тоді ж, дійшли й земці Херсонської
губернії. Земська комісія з народної освіти Херсонського губернського
земства 1880 р. вважала, що ст. 4 положення про народні училища
необхідно доповнити приміткою про те, що пояснення уроків, особливо
при початковому навчанні, можуть робитися і місцевою мовою. З’їзд
учителів Херсонської губернії, що відбувся 1881 р., постановив просити
Херсонське губернське земство прийняти до уваги, що, на думку з’їзду,
"невідворотньо необхідно, щоб було дозволено, з метою кращого вивчення
російської мови, використання в інородчеських та малоросійських школах
місцевих наріч, для поступового лише переходу до літературної
загальнодержавної російської мови"1. Херсонська губернська управа
знайшла корисним порушити таке клопотання перед міністерством
народної освіти, і міністр народної освіти навіть запропонував попечителю
Одеського навчального округу визначити, узгодивши з Херсонським
губернатором, у яких саме місцевостях губернії та за яких умов може бути
допущене в початкових училищах вживання місцевих наріч як допомоги у
вивченні російської грамоти. Однак справа згасла у нетрях губернської
бюрократичної машини.
Проблема використання народної мови в навчальних закладах, хоча б у
сенсі поступової адаптації до школи і російської мови викладання, була
актуальною не лише для українців; так, у Таврійській губернії того ж таки
1881 р. землевласник Мустафа-Заде порушив перед Таврійським
губернським земським зібранням питання про те, що "татарським дітям
майже неможливо здобути освіту... внаслідок труднощів для них, погано
знайомих з російською мовою, при проходженні гімназичного курсу". Під
час обговорення було зауважено, що "на підставі положення про народні
училища в останніх заборонено викладання іншої мови, окрім російської, і
внаслідок цього татарське населення цурається цих шкіл, і якщо б у них,
нарівні з російською, дозволено було б викладати і татарську мову, то,
імовірно, й татари почали б відвідувати народні училища". Зібрання
постановило клопотатися перед урядом про дозвіл викладати в народних
училищах Кримського півострова, для бажаючих татарську мову2.
Таким чином, на початку 80-х рр. ХІХ ст. у ряді земств українських
губерній постало питання про допущення використовувати українську
мову для викладання в початкових навчальних закладах. Заслуговує на
увагу те, що ініціатори підняття цієї проблеми переймалися проблемами
національної самоідентифікації та збереження української мови як
найважливішого етноутворюючого елементу культури. Але, передусім,
прихильники використання "народної мови" як навчальної керувалися
перш за все практичними міркуваннями: полегшити учням, більше 80%
яких було українцями, процес залучення до освіти взагалі і засвоєння
1
Систематический свод постановлений Херсонского губернского земского собрания 18651888 гг. (23 очер. сессии 1865-1887 гг. и 14 чрезвычайных 1865-1888 гг.). – Одесса: Тип.
"Одесских новостей", 1888. – Т. 1. – С. 339.
2
Прения и постановления Таврического губернского земского собрания ХV очередной
сессии заседания 10-28 января 1881 года. – Симферополь: Тип. Спиро, 1881. – С. 56, 58.
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російської мови як "мети, а не засобу" початкового навчання, оскільки для
українського населення російська мова була майже іноземною.
Красномовним свідченням тому може бути наступний приклад: під час
проведення соціологічного дослідження серед сезонних робітників у
1881 р. М.П. Ползінов вказував: "говорив з ними простою, зрозумілою
мовою, з малоросами – малоросійською. Бували випадки, коли на декілька
разів запропоноване питання "Ты женат?" мені відповідали мовчанням, а на
запитанння "У тебе жінка є?" негайно давав стверджувальну чи заперечну
відповідь"1.
В останнє десятиліття ХІХ ст. питання щодо використання тією чи
іншою мірою в процесі початкової освіти української мови знову було
піднято в ряді земств. На Чернігівщині ініціатором повернення до ідеї
використання української мови в народній школі виявився не хто інший, як
Ілля Людвигович Шраг, у майбутньому – видатний український
громадський і політичний діяч, заступник голови Союзу автономістів, один
із засновників Товариства українських поступовців, депутат І Державної
думи та Центральної ради, а тоді – гласний Чернігівського губернського
земського зібрання. В чергову сесію 1893 р. він вніс доповідь про
допущення "місцевої народної мови" в народну школу (одночасно було
подано й аналогічне клопотання Борзненського повітового земства), у якій,
зокрема, говорилося: "в цілях кращої організації початкової народної освіти
в губернії запропоновано цілу низку заходів та клопотань... губернська
управа не торкнулася питання, що має суттєве значення у справі
правильної постановки народної освіти в нашій губернії – питання про
мову, якою ведеться викладання у школах і якою викладаються думки,
допущені до вживання при шкільних заняттях, якою написані книги,
призначені для шкільних бібліотек". І.Л. Шраг переконував: "Тільки тоді
наша школа буде поставлена на шлях живої, народної школи, коли перед
усім в ній буде допущене викладання народною мовою, і тільки тоді вона
зможе цілком виправдати затрати, що робляться на неї земством. Разом з
тим необхідне видання читанок та підручників місцевою мовою". Тому
Шраг пропонував губернському земському зібранню звернутися до уряду з
клопотанням: 1) про допущення місцевої народної мови в шкільне
викладання в нашій губернії; 2) про дозвіл видання підручників та книг
народною мовою; 3) про допущення таких книг до шкільних бібліотек".2
Хоча на перший погляд пояснення й аргументація І.Л. Шрага лежали в суто
практичній площині і виглядали далекими від політики, однак, враховуючи
його національно-політичні переконання, можна припустити, що
навчально-педагогічні проблеми були не тільки метою, а й способом
замаскувати намагання національно свідомого громадянина зберегти
1
Отчет об исследовании отхожего промысла между Харьковом и Таганрогом по КурскоХарьковско-Азовской железной дороге от 15 до 31 мая 1881 г. – Харьков: Тип.
И.М. Варшавчика, 1882. – С. 13.
2
Стенографический отчет заседаний Черниговского губернского земского собрания
ХХХVI очередной сессии 1900 г., состоявшейся с 10 по 27 ноября 1900 г. – Чернигов: Тип.
губернского земства, 1901. – С. 490-491, 500.
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народну мову, а отже і механізм національної самоідентифікації.
Чергова земська комісія з питань народної освіти поділяла переконання
земця: "Дозвіл використовувати в початковій школі місцеву народну мову
при поясненні незрозумілих слів і виразів мови книжної, літературної,
викликаний, можна сказати, самою силою обставин. Не кажучи вже про те,
що вельми багато слів... нашої літературної мови мають цілком інший зміст
в мові, що використовується більшістю населення нашої губернії, що
багато мовних зворотів... зовсім не властиві, а в деяких випадках навіть
незрозумілі сільському хлопчику без пояснення близькою йому рідною
мовою, – використання в необхідних випадках цієї останньої... може мати
високе виховне значення на учнів саме у народній школі. Воно буде
слугувати рятівною противагою проти того більш чи менш зневажливого
ставлення до свого рідного, котре, на жаль, помічається у наших сільських
школярах, усуне певне відчуження між ними і старшими членами сім’ї, що
розмовляють мовою своїх батьків та дідів, навчить цінувати та поважати
цю мову як національне надбання, як стихію народного духу... Лише за
допомогою народної мови будуть як слід засвоєні правильні поняття, що
полягають у багатьох словах та виразах мови літературної"1. Побоювання
щодо
етнокультурного
розриву
і
викривлення
національної
самоідентифікації були небезпідставними: за даними Херсонського земства
1905 р., "величезна кількість малоросів, котрі засвоїли російську мову та
отримали освіту вищу від початкової, схильні вважати себе не малоросами,
"простими хохлами", а... росіянами"2.
Чернігівська губернська земська управа зазначила, що "з великим
задоволенням... цілком поділяє погляд гласного Шрага на важливість для
правильної постановки шкільної освіти на селі допущення в народну школу
місцевої мови", оскільки переконана, що "завдання виховання полягають не
в тому, аби всіма способами витравлювати особливості тієї чи іншої
народності, і не в тому, щоб штучно нівелювати властиві їй характерні
риси, зводячи їх до одного спільного шаблону", і що особливо згубним є
подібне ставлення до мови, бо "слово є не просте сполучення звуків, а
уявляє собою живий організм... результат духовної діяльності людини"3.
Управа навела й приклад такого "витравлювання усіма способами",
зауваживши, що "не може не зупинитися на одному вражаючому, на її
думку, співставленні. За звітом біблійного товариства за 1889 р., Святе
Письмо розповсюджується у даний час між різними націями і в усіх
частинах Російської імперії 70 мовами та наріччями, у тім числі:
Вогульською, Вотянською, Зирянською, Калмицькою, Латиською,
Лапландською, Литовською, Осетинською, Пермською, Словенською,
1

Там само. – С. 503.
Народное образование в Херсонской губернии за 1905 год, с очерками грамотности
населения губернии по данным всеобщей переписи 1897 г. – Херсон: Типо-литография
О.Д. Ходушиной, 1907. – С. 32.
3
Стенографический отчет заседаний Черниговского губернского земского собрания
ХХХVI очередной сессии 1900 г., состоявшейся с 10 по 27 ноября 1900 г. – Чернигов: Тип.
губернского земства, 1901. – С. 490, 503.
2
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Фінською, Естонською, на 4-х наріччях татарської мови, на єврейськонімецькому та на єврейсько-польському та ін. – немає його лише
малоросійською (українською) мовою"1. Подібний факт красномовно
свідчив про свідому політику штучного усунення української мови з
народного вжитку.
Тому Чернігівська губернська земська управа вкотре пропонувала
клопотатися: "1) Про відміну заборони використовувати при навчанні в
школах Чернігівської губернії місцеву народну малоросійську мову і про
дозвіл вчителям народних училищ використовувати її при поясненнях у
класі; 2) про відміну обмежень для видання книг педагогічного, науковопопулярного та художнього характеру малоросійською мовою; 3) про
допущення таких книг у шкільні та сільські бібліотеки на загальних
підставах", тим більше, що, як констатувала земська комісія з народної
освіти, "безумовна для вчителів необхідність пояснювати значення
невідомих малоросійським дітям слів літературної великоруської мови
через посередництво знайомих їм малоросійських слів, змушує вчителів
постійно порушувати існуючу заборону вживати малоросійську мову для
пояснень2. Ця пропозиція була підтримана і земською комісією з народної
освіти 1899 р. У 1900 р. чергова комісія знову пропонувала Чернігівському
губернському земському зібранню клопотатися "про допущення в
Чернігівській губернії місцевої народної мови та книжок цією мовою, як
допоміжного засобу для виховних цілей та для більш успішного
усвідомлення учнями літературної мови"; а в проекті статуту учительської
семінарії в Чернігові передбачався пункт, який зобов’язував учнів семінарії
вивчати білоруську та малоросійську мови, з огляду на те, що "в
майбутньому... їм необхідно буде вдаватися до пояснень цими мовами"3.
На сесії губернського земського зібрання розгорнулася гаряча дискусія, де
противники української мови самовпевнено намагалися переконати, що
"народною мовою у справжній час зробилася російська мова, як мова
культурного народу, котрий своєю культурою поглинув інші народи, як і
малоросійський. Вона має першість, і це єдина в нас пануюча мова...
малоросійська мова мала значення колись, як національна мова, але коли
вона увійшла в спільну культуру великого народу, то цілком загубилася".
Втім приводилися і більш суттєві зауваження: "Якби... учні стали навчатися
малоросійською мовою, то це заступило б їм подальший шлях до всього,
тому що хлопчики, що знають предмети лише малоросійською мовою, в
подальшому ... не змогли б поступити ні в міські училища, ні в
сільськогосподарські, ні в яку іншу школу, де викладання відбувається
російською мовою"4. Та якщо для противників української мови це було
переконливим аргументом, то для прихильників – приводом замислитися
про
подальше
розширення
використання
української
мови,
розповсюдження дозволу викладання нею не тільки на початкові, а й на
1

Там само. – С. 501.
Там само. – С. 503, 502.
Там само. – С. 504, 509.
4
Там само. – С. 505.
2
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середні навчальні заклади.
Використанням української, "народної" мови переймалися й земці
Полтавської губернії, хоча у своїх побажаннях вони не заходили занадто
далеко. Так, 1894 р. деякі з членів шкільної комісії підняли питання "про
необхідність порушити від імені Полтавського губернського земства
клопотання перед урядом про допущення до використання в шкільних та
народних бібліотеках та читальнях для позакласного читання книг
малоросійською мовою"1.
Подібні факти свідчили, що зацікавленість вживанням національної
мови в навчальних закладах була непоодиноким явищем, яке відображало
точку зору окремих ентузіастів, що ідея використання народної мови не
тільки захопила частину суспільства, а й розглядалася як необхідність, як
ціль, якої варто і слід добиватися. Однак для того, щоб державне
керівництво, яке завжди дотримувалося "охранительных", консервативних
поглядів на внутрішню політику і на такий важливий її елемент як народна
освіта, змінило їх на більш ліберальні, необхідні були серйозні зсуви, які
змусили б піти на поступки. Буремні події початку ХХ ст. у Російській
імперії, буржуазно-демократична революція, постання національних
політичних партій, паростки демократичних свобод зробили громадських
діячів дещо сміливішими. Необхідність запровадження української мови в
систему початкової освіти вже не викликала заперечень; дискусії велися
щодо ступеня її використання. Так, нарада з народної освіти Херсонського
губернського земства 2-4 жовтня 1905 р. "висловила бажання встановити
наступні принципи для роботи комісій з організації початкової освіти:
"викладання в усіх школах Херсонської губернії має вестися народною
мовою учнів (стосовно малоросійських поселень ця пропозиція наради
прийнята 15 голосами проти 12)", та "викладання російської мови має бути
забезпечене в усіх земських школах, але вивчення його не має бути
обов’язковим"2. Але далеко не всі земці були готові на такі радикальні
кроки. Так, Херсонська губернська земська управа вказувала: "Не можна
погодитися з можливістю необов’язковості вивчення російської мови у
школах, утримуваних громадським коштом в Херсонській губернії.
Російська мова, на думку губернської управи, має залишатися мовою
державною, об’єднуючою... знання якої має бути обов’язковим для
кожного російського громадянина, тим більше, що ... російська мова є
могутньою культурною зброєю в руках тих, що оволоділи нею. Губернська
управа має честь запропонувати зібранню визнати бажаним встановлення
наступних принципів для роботи комісій з вироблення програм для шкіл,
утримуваних громадським коштом: а) викладання має вестися місцевою
мовою; б) російська мова має бути обов’язковою"3. У тому ж дусі, але
1
Журналы Полтавского губернского земского собрания очередного ХХХ созыва 1894
года. – Полтава: Тип. Л. Фришберга, 1895. – С. 223.
2
Постановления Ананьевского уездного очередного земского собрания сессии 1907 года
(с приложением докладов и отчетов управы). – Ананьев: Тип. Е.Н. Макаревича и
А.А. Коняхина, 1907. – С. 126.
3
Там само. – С. 126-127-128.
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більш категорично висловилися земці Ананіївського повіту Херсонської
губернії: на думку Ананіївської повітової управи, "в поселеннях з суцільно
інородчеським населенням викладання рідною мовою може бути допущене
лише у молодших відділеннях, у старших же викладання повинне вестися
обов’язково російською мовою; російська мова має бути визнана
центральним предметом, засвоєння якої і уміння ясно висловлювати нею
думки, повинне бути наріжним каменем школи"1. Очевидно, виявляючи
таку обережність, земці Херсонської губернії керувалися тими ж
міркуваннями, що й гласний Чернігівського губернського земства
Максимовський: "Якщо вчителю можна буде пояснювати незрозумілі слова
малоросійською мовою, то... учителя скористаються цим правом і будуть
переважно викладати малоросійською мовою. Тоді російська мова
цілковито відійде на другий план"2.
Таким чином, земства українських губерній були чи не першими, хто
намагався відстоювати права української мови на державно-регіональному
рівні. Велику роль у цьому відіграли окремі особистості, які ініціювали
підняття мовного питання, наполегливо добивалися його розгляду
земськими установами, докладали зусиль, щоб воно не згасало у вирі
земських проблем. Керуючись практичними міркуваннями, бажаючи
полегшити учням народних шкіл включення в навчальний процес,
забезпечити зв’язок останнього з умовами природного та соціального
середовища, земські діячі намагалися подолати заборони й перешкоди,
створювані урядом для використання народних мов, і перш за все –
української. Тим самим вони – хто свідомо, хто несвідомо – сприяли
відродженню української мови як засобу спілкування та культурного
феномену, як визначальної складової українського генотипу, котрий
необхідно було зберегти як самобутнє й самоцінне явище. Не можна
виключати, що окремі земці – національно свідомі українці – змушені були
маскувати прагнення відродження національної мови практичними,
навчально-педагогічними потребами. Ідея використання української мови
як навчальної у початкових народних школах незмінно користувалася
підтримкою земських зібрань різних губерній України, які кожного разу,
коли поставало це питання, ухвалювали рішення про порушення
відповідних клопотань перед урядом. Цікавим видається той факт, що
керувалися земці при цьому не лише практичними міркуваннями, а й
соціально-психологічними, прагнучи не тільки забезпечити потреби
педагогічного процесу, а й зберегти здоровий духовний клімат у
селянських родинах. Великою заслугою земських діячів було те, що вони,
як представники чи не єдиної в Російській імперії громадської інституції,
яка мала можливість діяти на офіційному рівні, не дали згаснути тим
іскрам національної свідомості, що жевріли в селянському середовищі,
намагалися не просто навчити грамоти, а й розвивати селян, прагнучи при
1

Там само. – С. 118.
Стенографический отчет заседаний Черниговского губернского земского собрания
ХХХVI очередной сессии 1900 г., состоявшейся с 10 по 27 ноября 1900 г. – Чернигов: Тип.
губернского земства, 1901. – С. 505.
2
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цьому зберегти зв’язок із національним корінням. Після скликання
Державної думи захист прав української мови перемістився до цього
паростка парламентаризму, серед депутатів якого було чимало земців. Це
вже був інший рівень, інші можливості, інші терміни вирішення питання.
Однак можна стверджувати, що саме земства заклали підвалини боротьби
за використання української мови як навчальної для українського народу.
Зусилля земств, що вони докладали у цьому напрямі, безумовно,
полегшили народним школам перехід на навчання українською мовою в
період визвольних змагань та українського відродження 20-х рр. ХХ ст.

Кушнірова Л.В. (Суми)
ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ
ТА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ
В.І. МАСАЛЬСЬКОГО
У статті досліджуються питання філології та навчання української
мови у науковій спадщині В.І. Масальського. Авторка переконана, що праці
вченого збагатили вітчизняну науку і сприяли розвитку української мови
та методики її навчання.
Дослідження вітчизняної наукової спадщини залишається актуальним.
Ще недостатньо вивчено багатий доробок відомого українського вченогометодиста і лінгвіста Володимира Івановича Масальського (1896-1979),
професора, доктора педагогічних наук, який мав широке коло наукових
інтересів.
Кілька десятиліть тому на окремі праці В. Масальського написали
рецензії А. Островський, М. Миронов, М. Дорошенко, В. Коптілов,
Є. Регушевський тощо. Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність
ученого досліджували М. Павлович і Л. Березівська. Оскільки
В. Масальський працював доволі давно, у двадцяті – сімдесяті роки ХХ ст.,
деякі положення його робіт, що відповідали тодішній ситуації в
суспільному житті й науці, потребують перегляду і вдосконалення.
Учні і колеги Володимира Івановича згадували про нього як про
людину високої культури, справжнього інтелігента, вченого-патріота. Все
своє життя він присвятив освітянській справі і науці.
Мета даної статті – показати дослідження В. Масальським широкого
кола питань філології та навчання рідної мови, довести, що праці вченого
збагатили вітчизняну науку і сприяли розвитку української мови та
методики її навчання.
В. Масальський започаткував дослідження у напрямі розвитку мовлення
учнів, формування культури мовлення школярів. У планах науковця було
створення циклу стилістичних нарисів на синтаксичні теми, дослідження
проблем мови і стилю художніх творів. У тридцяті роки ХХ ст. вийшли
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друком статті “За культуру мови в середній школі”, “До питання про
стилістичне застосування різних типів речень у сучасній українській
літературній мові (Сурядність і підрядність як стилістичні засоби в “Пісні
трактористки” П.Тичини)”, “На аванпостах художнього слова” тощо. У
статті “За культуру мови в середній школі” йдеться, зокрема, про елементи
стилістики в школі – “опанування учнем основних норм граматичноправильної й, принаймні певною мірою, стилістично-упорядкованої
літературної мови”1. В. Масальський планував дати наукову перспективу
для ширших висновків диференціації узагальнень у питаннях стилістичної
граматики, вужче – синтаксису, сучасної української літературної мови в її
наявних жанрах2.
Монографія В. Масальського “Мова і стиль поезій Т.Г. Шевченка”
(1940) отримала високу оцінку вчених. Поява цієї праці стала значною
подією в українській науці.
У книзі В. Масальського “Мова і стиль творів М. Коцюбинського”
(1965) по-новому поставлено і розв’язано низку питань розвитку мови та
стилю М. Коцюбинського. Цікавими є приклади розгляду мови художніх
творів, міркування вченого про дальший розвиток такої галузі філології, як
лінгвостилістика. Автор віддавав перевагу працям, які використовували
сучасні методи вивчення мови художньої літератури: “Кращі зразки
лінгвістичних досліджень художнього слова відображають успіхи
застосування методів функціонального аналізу, що перемагає (усуває)
суб’єктивізм оцінок, та структурного – у поєднанні з порівнянням і
класифікацією явищ, іноді – зі статистичним методом, зіставленням різних
словників творів тощо”3.
Досліджуючи питання філології, В. Масальський аналізував теоретичне
висвітлення проблеми слова і мовної практики, лексичні паралелі у
слов’янських мовах на матеріалі славістичних досліджень, синтаксис
художніх творів. Слід зазначити, що в працях ученого, як і в роботах
більшості науковців того періоду, є певні ідеологічні канони, але то була
данина часу.
До VII Міжнародного з’їзду славістів вийшов збірник “Взаємовплив
слов’янських мов і літератур”, відповідальним редактором якого й автором
кількох статей був В. Масальський. Збірник відкривається його статтею,
присвяченою теоретичному висвітленню проблеми слова і мовної
практики4. На думку вченого, наше мовознавство базується на положеннях
діалектичного матеріалізму про зв’язки розвитку мови з розвитком
суспільства, мови і мислення, мови та мовлення як засобів спілкування, про
діалектичну єдність загальномовного та індивідуального в мові, про
1
Масальський В.І. За культуру мови в середній школі // Мовознавство. – 1935. – № 3-4. –
С. 62.
2
Масальський В. До питання про стилістичне застосування різних типів речень у сучасній
українській літературній мові (Сурядність і підрядність як стилістичні засоби в “Пісні
трактористки” П. Тичини) // Мовознавство. – 1935. – № 6. – С. 73.
3
Масальський В.І. Мова і стиль творів М. Коцюбинського. – К.: Рад. школа, 1965. – 124 с.
4
Масальський В.І. Теоретичне висвітлення проблеми слова і мовної практики… //
Взаємовплив слов’янських мов і літератур. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1972. – С. 3-16.
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значення
історизму
в
дослідженні
й
пізнанні
мови.
Мовознавствовисвітлило питання про мову як суспільне явище,
виникнення її в процесі праці, зв’язок мови з розвитком мислення, її
змінювання та різне її використання залежно від характеру людського
суспільства на різних історичних етапах його розвитку.
Проаналізувавши погляди відомих учених, В. Масальський робить
висновок, що, з точки зору філософії, поняття – дуже складна категорія,
одне поняття може включати кілька понять простіших, близьких. Окремі
самостійні поняття можуть пов’язуватися між собою за своєрідним
“синонімічним” принципом, будучи близькими, своєрідними; ще
складнішими є взаємини логіко-філософських категорій з лінгвістичними,
взаємини поняття зі словом. Про це говорить і В. Ващенко, чию працю
вказує В. Масальський1.
У процесі наукових лінгвістичних дискусій, як зазначає
В. Масальський, окреслюються нові завдання, методи соціолінгвістичних і
психолінгвістичних
досліджень.
Висвітлення
питань
сучасного
мовознавства має значення для характеристики наукових основ
дослідження мови, зокрема лексики. На думку Ф. Філіна, як пише В.
Масальський,
головною
загальнолінгвістичною
проблемою
є
“співвідношення структури мови, мовних символів з позначуваним
змістом, реальною дійсністю…”, а також питання про ступінь
самостійності системи мови, мовних знаків, про відношення
внутрішньомовних факторів в існуванні та розвитку мов, інакше кажучи,
про соціально-історичну зумовленість мови, про мову й суспільство,
характер системності мови тощо. В. Масальський викладає погляди В.
Абаєва, який, зокрема, спинявся на послідовному переборенні радянським
мовознавством вульгарно-соціологічних і вульгарно-матеріалістичних
маррівських помилок, на теорії М. Марра про єдиний глотогонічний процес
типологічного стадіального становлення всіх мов (через ряд ступенів –
кореневий, аглютинативний до флективного), теорії надбудовності і
класовості мови. Більшість радянських мовознавців поділяла деякі сталі
ідеї – це погляди на мовознавство як на суспільну науку, щільно пов’язану
з іншими науками; ідея про те, що розвиток мови невіддільний від розвитку
суспільства; визнання історизму як важливого методу пізнання мовних
явищ2.
Вітчизняне мовознавство, як констатує В. Масальський, стало на шлях
поширення міжнародних наукових контактів, широкого обміну думками,
використання даних інших наук (наприклад, психології), різних робочих
методів і окремих методик дослідження (математичних методів,
лінгвістичної статистики, структурно-типологічного аналізу). Розглядаючи
слово як елемент системи і компонент структури, тобто взаємопов’язаність
слів у системі та функції лексичних компонентів у структурі як єдності –
внутрішній організації єдиного цілого, ми можемо усвідомлювати,
1
2

Там само. – С. 6.
Там само. – С. 7.
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розглядати слово й як елемент системи, й як компонент структури
співвідносних, хоч і різних, понять. В. Масальський, як і О. Мельничук,
вважає, що не можна “розуміти під структурою слова тільки сітку чистих
відношень в абстрагуванні від співвідносних елементів”, оскільки
“співвідносні елементи разом з їх відношеннями необхідно урахувати не
тільки в системі, а й у структурі”; відзначає, що цей автор науково
осмислює компоненти змістової структури слова, тобто аспекти мови і
слова (знак, лексичне поняття, денотат, смисл), конотацію змісту слова1.
Викладено також думки мовознавців щодо формалізованих методів
одержання даних. Щоб підкреслити те спільне, що об’єднує вітчизняних
лінгвістів у їх теоретичному пошуку нових шляхів у мовознавстві та на що
треба особливо зважити при розгляді принципу науковості у вивченні
мови, В. Масальський наводить судження А. Щербака: “Розрив
виражальної сторони і змісту, тобто відокремлення мови від мислення, а
мислення від мови, не відбиває внутрішньої природи ні мови, ні мислення”.
Є висловлення про критичні судження В. Абаєва з приводу антиісторизму,
формалізованих структуралістичних схем, абстракціонізму в мовознавстві.
В. Масальський погоджується з точкою зору А. Щербака відносно того, що
підхід до аналізу мови з боку форми не означає ігнорування змісту;
основною метою структурної лінгвістики є не просто логічно
несуперечливий опис або моделювання виражальної сторони мови, а
дослідження її як засобу передачі змісту2.
Складність
визначення
об’єкта
лінгвістичного
дослідження
пояснюється бататоплановістю і багатосторонністю мови. Визначення
зв’язку між змістом мислення, мовним значенням і об’єктивною дійсністю,
на думку В. Масальського, має принципове теоретичне значення. Лінгвіста
також може цікавити і психологічний аспект дослідження мови. Необхідно
вказати на значення психологічних досліджень для розв’язання ряду
завдань, зокрема для обґрунтування найбільш ефективних методів
порівняльного дослідження мов, їх лексики3.
У структурному аналізі мови, як вважає В. Масальський, не можуть
цікавити лише відношення між мовними явищами без урахування того, що
вони виражають; структурний аналіз мови може багато дати для пізнання
слова, якщо пов’язувати вивчення формальних ознак мовних фактів із
виявленням їх значень як одиниць комунікативного процесу. “Дослідження
лексики, моделей мови, предикативних, означальних, додаткових,
обставинних зв’язків і відношень відкривають нові шляхи пізнання мови і
мовлення, різних мовних рівнів та їх взаємозв’язків”4.
Не можна недооцінювати вивчення на філологічних факультетах
університетів, педагогічних інститутів історії мови, діалектології,
старослов’янської
мови;
необхідне
створення
для
ґрунтовних

1

Там само. – С. 8.
Там само. – С. 9.
Там само. – С. 10-11.
4
Там само. – С. 12.
2
3
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соціолінгвістичних досліджень відповідної технічної бази, національних
словникових, граматичних, фонетичних картотек1.
В. Масальський зазначає, що поряд з іншими завданнями розумного
регулювання суспільних функцій мов при білінгвізмі, пов’язаних з роботою
середніх, вищих шкіл, виданням відповідної літератури на мовах народів
СРСР, життя виявляє потребу створення узагальнюючих капітальних праць
з теорії мовних контактів, побудованих на глибокому аналізі
соціолінгвістичних і психолінгвістичних факторів у їх динамічних зв’язках,
діалектичній єдності2.
Досліджуючи історію методики мови, В. Масальський пише праці
“Навчання граматики за К.Д. Ушинським” (1945), “К.Д. Ушинський про
систему знань з мов” (1953), “Методична система “Родного слова”
К.Д. Ушинського” (1954), “Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов о языке
и его изучении” (1955), “Становлення і розвиток радянської методики
викладання української і російської мов” (1957), “Розвиток методики
викладання української та російської мов у початковій загальноосвітній
школі” (1959) тощо. Працю “Російські революціонери-демократи і
К.Д. Ушинський про мову і її вивчення. Нариси з історії розвитку передової
вітчизняної наукової думки” (1956) високо оцінив відомий вчений, історик
педагогіки О. Дзеверін.
Книга В. Масальського “Нариси з історії розвитку методики викладання
української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх
школах Української РСР” (1962) стала першою у вітчизняній педагогічній
літературі спробою врахувати все зроблене радянською школою в галузі
методики мови, систематизувати нашу методичну спадщину, критично її
проаналізувати й тим самим допомогти у використанні її дослідникам і
практичним
працівникам.
Монографія
є
історико-методичним
дослідженням, висвітлює актуальну тоді проблему розвитку методики
паралельного викладання української та російської мов. У книзі в
історичному, теоретичному і практичному планах розглянуто психологічні
основи педагогічного процесу, питання єдності теорії та практики при
викладанні мови, проблему співвідношення наукової та шкільної
граматики, програми, підручники, праці з методики мови та досвід роботи
викладачів-мовників.
На
підставі
останніх
досліджень
можна
стверджувати: питанням теорії та практики навчання рідної мови
присвячується значна частина багатого творчого доробку В. Масальського.
До актуальних проблем звертається вчений у монографії “Питання
методики граматики, правопису і розвитку мови учнів” (1953).
В. Масальський зазначає, що успіх викладання мов у середній школі
органічно пов’язується з творчим вирішенням ряду найважливіших
проблем педагогічної теорії та практики, спрямованих на докорінне
зрушення, поліпшення викладання основ науки, зокрема мови, “на
досягнення мети – навчити учнів відмінно володіти усною та письмовою
1
2

Там само. – С. 13.
Там само.
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мовою”, на піднесення виховання учнів на уроках мови, як і на інших
уроках, до більш високого рівня1. Сучасна методика продовжує розробку
проблеми змісту уроку О. Біляєв головним в уроці мови вважав зміст, а
однією з провідних вимог до змісту уроку мови – єдність навчання і
виховання2.
В. Масальський аналізував здобутки педагогічної теорії і практики у
вивченні закономірностей педагогічного процесу навчання мови,
паралельного вивчення української та російської мов, забезпечення
взаємозв’язку при навчанні в школі граматики, правопису, лексики,
розвитку навичок читання, усної та писемної мови учнів, висвітлював
досвід викладання мов3.
Учений приділяв велику увагу створенню посібників, методичних
рекомендацій для студентів-філологів. Значним внеском у теорію і
практику навчання мови була складена колективом авторів “Методика
викладання української мови в середній школі” за ред. С. Чавдарова і
В. Масальського (1962)4. Цей посібник для студентів висвітлив загальні
питання методики навчання рідної мови, визначив шляхи й прийоми
вивчення фонетики, граматики і правопису, розвитку мовлення учнів5. В
“Методиці викладання української мови в середній школі” (1962)
В. Масальський дає короткий огляд викладання мови в школі дожовтневого
періоду та за радянської влади. Починається огляд з діяльності братств
(XVI – XVII ст.), завдяки якій елементарна грамотність поширюється через
численні народні школи в українських селах. Далі аналізується широке
коло питань методики мови. С. Чавдаров і В. Масальський зробили
критичний огляд основних напрямів у методиці викладання граматики ХІХ
і ХХ ст.6
В. Масальський вважав, що школа має “піднести боротьбу за культуру
мови, вивчаючи й збагачуючи активний і пасивний лексичний фонд учня”
на матеріалі живої мови, на програмних текстах, у межах навчальних
планів і програм, відповідно до розвитку вікових особливостей учнів,
використовуючи і роботу з граматики, і роботу зі словниками, книгами, над
художнім твором, зразок, даний учителем7.
Багато десятиліть тому В. Масальський піднімав проблеми, які
залишаються актуальними і зараз. Істотний, ще не освоєний належною
мірою виховний потенціал є в аналізі мови творів художньої літератури та
1
Масальський В.І. Питання методики граматики, правопису, розвитку мови учнів. – К.:
Рад. школа, 1953. – С. 6.
2
Біляєв О. Зміст уроку мови // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 6.
3
Масальський В.І. Вивчення російської та української мов у середніх школах УРСР і
завдання методики мови. – К.: Вид-во Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1955. – 129 с.
4
Масальський В.І., Біляєв О.М. Розвиток методики мови в радянський період // Українська
мова і література в школі. – 1966. – № 7. – С. 46.
5
Методика викладання української мови в середній школі / За ред. С.Х. Чавдарова і
В.І. Масальського. – К.: Рад. школа, 1962. – 372 с.
6
Там само. – С. 114-127.
7
Масальський В.І. За культуру мови в середній школі // Мовознавство. – 1935. – № 3-4. –
С. 66.

135

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

фольклору й заучуванні найяскравіших фрагментів цих творів, а також
крилатих висловів, прислів’їв і приказок, які можна багаторазово
використовувати для самодиктантів, взаємодиктантів, для цитування під
час написання творчих робіт, для використання в усних виступах і
доповідях, у діалогах, роздумах над відображеними в них проблемами.
У численних публікаціях В. Масальського, у шкільних програмах,
підручниках і посібниках, у посібниках і програмах для студентівсловесників відбито розроблену вченим методичну систему навчання
різних аспектів української мови. Звісно, за останні десятиріччя методичні
положення і рекомендації В. Масальського зазнали певних змін,
удосконалення, але вони містять цінне зерно і для сучасних методистів,
науковців і вчителів.
Широке практичне застосування знайшли методичні положення і
рекомендації В. Масальського щодо змісту, типології й організації уроків
мови, методів навчання, активізації процесу вивчення мови, системи
роботи з фонетики, граматики, орфографії та розвитку мови учнів,
удосконалення
культури
мовлення,
паралельного
вивчення
близькоспоріднених мов, підготовки студентів-філологів до професійної
діяльності, узагальнення і поширення передового досвіду вчителівсловесників.
Отже, В. Масальський досліджував широке коло питань філології та
навчання української мови. Розробка В. Масальським питань теорії і
практики навчання рідної мови об’єктивно сприяла розвитку методики
навчання мови (лінгводидактики). Розроблену вченим методичну систему
навчання різних аспектів української мови впроваджено в шкільну
практику. В. Масальський залишив багату лінгводидактичну спадщину,
зробив вагомий внесок у розвиток методичної думки, у справу навчання
української мови.
“Цінне зерно”, яке містять праці В. Масальського, збагатило вітчизняну
науку, сприяло розвитку лінгвістики та методики мови.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Горенко Л.І. (Київ)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ФЕНОМЕН
УКРАЇНОЗНАВСТВА
Стаття присвячена аналізу культурологічної науки в системі
українознавства та її складових, а також актуальним проблемам
еволюційного процесу розвитку культури, закономірностям та
особливостям історико-культурного руху людства, осмисленню процесів
цивілізаційних трансформацій. Аналізується зміст культурології,
методологічні засади її дослідження в контексті аналізу існуючих
парадигм перспективного розвитку культурно-історичного процесу. Крім
того, розкриваються основні альтернативні науково-теоретичні концепції
феномена культурософії та визначаються шляхи її подальшого наукового
дослідження.
Культурологія як об’єкт вивчення та дослідження за своїм змістом,
специфікою є дуже широкою та різнобічною. Надзвичайно важливим
аспектом у її змісті є українознавчий. Цей аспект проявляється через
характер, особливості культурології та методологічні принципи, підходи
стосовно її вивчення (дослідження) на засадах українознавства. В концепції
українознавства директора Науково-дослідного інституту українознавства
Міністерства освіти і науки України, професора, академіка П.П. Кононенка
зазначено: “Українознавство передбачає органічні елементи крає-, країно-,
народо-, етно-, природознавства, але не як суми інформації про ті сфери
буття, а саме як елементи цілісної системи знань цілісного феномена, яким
є Україна і світове українство, що можуть бути розкриті лише через
органічне співвіднесення таких концентрів пізнання, як Україна – етнос,
нація; Україна – природа; Україна – мова; Україна – суспільство, держава;
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Україна – культура (матеріальна й духовна); Україна у міжнародних
відносинах; Україна – доля, ментальність, історична місія”1.
У сучасному науковому пізнанні і насамперед культурологічних
процесів, залежно від характеру об’єктів пізнання, методів та засобів їх
вивчення, специфіки вирішувальних проблем, виділяють три основних
види наукових досліджень:
1. Фундаментальні теоретичні дослідження, спрямовані на пошук
принципово нових ідей, шляхів і методів пізнання (пояснення)2. Їх
розв’язання потребує глибокого аналізу розроблюваних систем наукового
знання – теорій, законів, гіпотез, а також критичного вивчення
пізнавальних можливостей, методів та засобів наукового пізнання, якими
користується дослідник3. Прикладом таких досліджень можуть бути
відкриття періодичного закону Д.І.Менделєєвим, створення спеціальної та
загальної теорії відносності А.Ейнштейном, вивчення законів суспільного
та культурного розвитку українського народу тощо.
2. Цілеспрямовані теоретичні дослідження. Такі дослідження, як
правило, грунтуються на вже сформульованих теоретичних проблемах,
тому вченому належить критично вивчити раніше запропоновані рішення,
емпірично перевірити визнані наукою закони, теорії, гіпотези4. Важливою
метою цього виду наукового дослідження (вивчення) є розмежування
перевірених та гіпотетичних знань.
3. Прикладні наукові дослідження. Вони спрямовані на практичне
використання сформульованих законів та теорій, пошуки методів
практичного застосування нових і вже відомих джерел енергії, способів
створення нових засобів праці, матеріальних та духовних засобів пізнання
тощо5. Досить часто прикладні дослідження ведуть до нових наукових
відкриттів6.
У науковому пізнанні, зокрема, питань культурології розрізняють два
рівні: емпіричний та теоретичний. Вони відрізняються: глибиною,
повнотою, всебічністю осягнення об’єкта; а також цілями, методами
досягнення та способами вираження знань. На емпіричному рівні
1
Кононенко П.П. Десять років шляхом розвитку українознавства як цілісної науки і
освітньої дисципліни // Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали
X Міжнародної науково-практичної конференції “Стан, проблеми, перспективи розвитку
українознавства” (18-20 жовтня 2001 року). – К.: НДІУ, 2001. – С. 9.
2
Горенко Л.І. Теоретичні та прикладні культурологічні дослідження в системі
українознавства // Фундаментальні та прикладні дослідження культурології: Зб. наук.
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Володимира Кірсанова,
м.Київ, КНУКіМ, 21-22 травня 2009 р. – К., 2009. – С. 45-49.
3
Горенко Л.І. Українознавство як наука та навчальна дисципліна в контексті Болонського
процесу // Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в
Болонський процес: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 7–8 червня 2007 р. – К.:
ДАКККіМ, 2007. – С. 37-40.
4
Кононенко Т.П. Парадигмальні виміри змісту понять “теорія” та “концепція” в
українознавчій науці // Кононенко Т.П. Народно-звичаєві обрії філософії Г.Сковороди. Вступ
до методології українознавства. – К.: НДІУ, 2008. – С.79-93.
5
Шкляр Л.Є. Духовный мир и ценностные ориентации личности. – К., 1988. – 15 с.
6
Філософія: Навчальний посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко,
В.П. Розумний та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 318-319.
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здійснюється спостереження об’єкта, фіксуються факти (події культурномистецького життя), проводяться експерименти (соціологічні дослідження,
анкетування, запити, тестування тощо), встановлюються емпіричні
співвідношення та закономірні зв’язки між окремими явищами. На
теоретичному рівні створюються системи знань, теорій, у яких
розкриваються загальні зв’язки, формулюються закони в їх системній
єдності та цілісності. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання
розрізняються також і тим, з якого боку вони досліджують об’єкт, яким
чином отримують основний зміст знання. На емпіричному рівні наукового
пізнання об’єкт відображається з боку його зовнішніх зв’язків і проявів,
доступних переважно живому спогляданню. Практичне застосування
знання, одержаного на емпіричному рівні, обмежене, а щодо розвитку
наукового знання, то воно є початковим, вихідним для побудови
теоретичного знання. На емпіричному рівні основний зміст знання
одержуються, як правило, з безпосереднього досвіду, тому іноді неможливо
визначити ступінь загальності та застосованості одержаного знання1. На
цьому рівні наукового пізнання осягаються лише явища, а не сутність2.
На теоретичному рівні наукового пізнання об’єкт відображається з боку
його внутрішніх зв’язків та закономірностей, які осягаються через обробку
даних емпіричного знання, а суб’єкт за допомогою мислення виходить за
межі того, що дається в безпосередньому досвіді, і здійснює перехід до
нового знання.
Отже, емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання
відрізняються: по-перше, гносеологічною спрямованістю досліджень
(вивчень). На емпіричному рівні пізнання орієнтується на вивчення явищ та
поверхових (“видимих”) зв’язків між ними, без заглиблення в суттєві
зв’язки та відношення. На теоретичному рівні головним гносеологічним
завданням є розкриття сутнісних причин та зв’язків між ними. По-друге –
пізнавальними функціями. Головною пізнавальною функцією емпіричного
рівня є описова характеристика явищ, теоретичного – їх пояснення. Потретє – характером і типом одержуваних наукових результатів.
Результатами емпіричного рівня є наукові факти, закономірні
взаємозв’язки між окремими явищами. На теоретичному рівні знання
фіксуються у формі сутнісних законів, теорій, теоретичних систем. Почетверте – методами одержання знань. Основними методами емпіричного
рівня є спостереження, опис, вимірювання, експеримент, індуктивне
узагальнення; теоретичного рівня – аксіоматичний, гіпотетикодедуктивний методи, ідеалізації, єдність логічного та історичного,
сходження від абстрактного до конкретного. По-п’яте – співвідношення

1
Кононенко П.П. Концентри українознавства: Україна – культура // Кононенко П.П.
Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Міленіум, 2006. – С. 599806.
2
Горенко Л.І. Культура як українознавство: Методичний посібник для самостійної роботи
студентів очної, заочної та дистанційної форми навчання, аспірантів, докторантів, слухачів
курсів (факультету) підвищення кваліфікації з українознавства. – К.: МЕФ, 2003. – С. 23-25.
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чуттєвого (він домінує на емпіричному рівні) та раціонального (на
теоретичному) компонентів у пізнанні.
Враховуючи вищевикладене, необхідно визначити роль українознавства
як методологічної основи1 стосовно вивчення культурології як науки та
навчальної дисципліни2. Українознавча специфіка вивчення (дослідження)
об’єкта, предмета3 та змісту культурології зумовлює вибір відповідних
принципів, методологічних підходів та методів. Перш за все,
загальнонауковими принципами розгляду українознавчих проблем
культурології мають стати відомі загальні принципи: історизму, джерельної
мотивації, об’єктивності, всебічності розгляду, наступності та
дослідницької повноти. Вони забезпечують науковість та повноту вивчення
(дослідження) проблеми, що розглядається.
Загальним
методом-підходом
у
вивченні
(дослідженні)
культурологічних процесів має стати системний (комплексний) метод.
Цей метод дає змогу розглянути культурологічний процес з позицій
українознавства як явище, що охоплює низку взаємопов’язаних елементів,
зв’язків та відносин поміж ними. Адже культурологічна наука являє собою
систему, сукупність насамперед таких складових, як: виховання, освіта,
духовна творчість (особливо мистецька), психологія світоглядів4, а також
діяльність установ та організацій, що забезпечують їх функціонування
(школи, ВНЗ, клуби, музеї, театри, творчі спілки, товариства тощо).
Водночас необхідно враховувати, що культура загалом включає політичну,
правничу, господарсько-економічну, мілітарну, культуру повсякденності,
екологічну, валеологічну тощо. Численні складові системи національної
української культури в її історичному та сучасному баченні найбільш
наповнюють зміст науки українознавства.
Необхідно підкреслити, що наукове українознавство завжди відігравало
величезну роль тому, що починалося й упродовж тисячоліття поставало не
тільки історіософськими літописами (С.Величка, Самовидця, Г.Граб’янки,
“Історії русів”), а й працями про буття, природу та долю рідного краю, про
слово й мистецтво епох та поколінь, про філософію й традиції, фольклор і
космогонію, трудову діяльність, конфесії та військові справи, освіту й
науку народу, про його міжнародні зв’язки. Не лише “Слово о полку
Ігоревім” орієнтувало на духовно-державну єдність Давньоруської
держави, і не лише великі князі Київської Русі виховували дітей та
громадян у дусі демократично-гуманістичної моралі та етики. І в наступні
1
Даренська В.М. Українознавство як інтегративна культурологічна дисципліна // Збірник
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. XX. – С. 42-50.
2
Горенко Л.І. Культурологія як наука та навчальна дисципліна // Культурна
трансформація сучасного українського суспільства: Зб. наук. матеріалів VII Культурологічних
читань, пам’яті Володимира Подкопаєва, м.Київ, Український центр культурних досліджень,
4-5 червня 2009 р. – К., 2009. – С. 51-55.
3
Кононенко П.П. “Історія української літератури” Михайла Грушевського – етап у
розвитку наукового літературознавства // Грушевський М.С. Історія української літератури: В
6 т. 9 кн.; Т.1. / Упоряд. В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенка; Приміт.
Л.Ф. Дунаєвської. – К.: Либідь, 1993. – С. 7-36.
4
Карл Ясперс. Психологія світоглядів / З нім. пер. – 6-е вид. – К.: Юніверс, 2009. – 464 с.
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епохи українознавство обіймало всю Україну й усі сфери буття та
свідомості, природного середовища й душі українського народу.
Як писав Т.Г.Шевченко: “В Україну ідіть діти!” й жадав, щоб
українська інтелігенція допомогла народові відродити не лише державу,
славу, історію, а й правдиву історію буття поколінь, бо без пам’яті
минулого народ не має великого майбутнього. Знання того: “Хто ми ? Що
ми ? Чиїх батьків діти?” допомогло кирило-мефодіївцям написати “Книгу
Буття українського народу” й піднести найвищі ідеали суверенної
державності, демократії, рівності, гуманізму, свободи, а тим самим
виховати покоління, що відродили життєтворну волю поколінь. Так,
найвидатніші українознавці XIX–XX ст. В.Антонович, І.Франко,
Д.Яворницький,
В.Вернадський,
М.Грушевський,
А.Кримський,
С.Єфремов, Д.Багалій, І.Огієнко піднесли український народ на рівень
суверена історії, свідомого борця за свою волю та незалежність. Саме ці
дослідники ставили українознавство на грунт наукових принципів і
започаткували низку енциклопедичних українознавчих видань. У 1916 р.
перші енциклопедичні видання створила група авторів, очолюваних
Ф.Вовком, М.Грушевським; колектив І.Раковського (1931–1935 рр.), а з
1949 р. – енциклопедисти В.Кубійовича1, а з початку XXI ст. автори
енциклопедії етнокультурознавства2.
Нову епоху українського духовного відродження символізує праця
академіка С.Єфремова “Українознавство” (1920 р.), який писав:
“Становище України, в самому процесі нескінченої ще боротьби невиразне
й мінливе, накладає на громадян чимало нових обов’язків, а з них
найперший – знати свій край, щоб найбільш доцільно та інтенсивно
служити йому”3. Водночас на початку 30-х рр. XX ст. було знищено не
тільки українську державність, десятки українознавчих інституцій (серед
них: Академію наук України), а й сам термін “українознавство”4. Вже інші
вчені звели українознавство до опису (чи навіть пропаганди) географічноетнографічно-фольклорних частковостей або ж відкинули зовсім.
Внаслідок цього зникли дослідження про предмет українознавства, тому
втратилося розуміння родової сутності його поняття. Замість феноменів
України й українства, усвідомлюваних у їх самобутності і
всепланетарності, об’єктом розгляду стали окремі елементи зазначених
феноменів: крає-, країно-, народо-, етно-, суспільствознавство. Отже, де
немає специфічного (суверенного) предмета дослідження, там немає й
науки. Впровадження такого підходу було спрямоване на розщеплення
спочатку цілісності наукової системи, а внаслідок цього – і цілісності буття
1
Горенко Л.І. Культура як українознавство: Методичний посібник для самостійної роботи
студентів очної, заочної та дистанційної форми навчання, аспірантів, докторантів, слухачів
курсів (факультету) підвищення кваліфікації з українознавства. – К.: МЕФ, 2003. – С. 34.
2
Енциклопедія етнокультурознавства (понятійно-термінологічний інструментарій,
концептуальні підходи) / В.Г. Кремень, Ю.І. Римаренко, В.Г. Чернець, Ю.С. Шемшученко: У
2-х частинах, 6 книгах. – 2-е вид. – К.: ДАКККіМ, 2002. – Ч. 2. – Кн. 1. – 442 с.
3
Єфремов С. Українознавство. – К., 1920. – С. 3.
4
Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. XX. – С. 7-41.
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та свідомості народу, його території і держави, матеріальної й духовної
культури. Як підкреслив академік П.П.Кононенко: “Українознавство, перш
за все, передбачало систему наукових досліджень з історії (генезису)
етносу, природи, мови, нації, держави, культури, міжнародних відносин
українців, отже, їх – як історично-космічний феномен з власною долею і
суверенністю та ментальністю, а головне – в цілісності”1, тобто при
комплексному (системному) підході. Крім того, системний метод-підхід у
розгляді визначеної проблеми (культурології в системі українознавства)2
передбачає врахування зв’язків культурософської науки з політичною,
економічною та соціальною сферами життя України3, а також з іншими
процесами суспільного життя. Як зазначив П.П.Кононенко: “Тільки за
умови охоплення всієї цілісності можна зрозуміти сутність та роль
культури (матеріальної і духовної), характеру життєдіяльності, долі всіх
гілок етносу”4.
Поряд із системним методом, предмет та завдання дослідження
обумовлюють використання методів порівняльного та статистичного
аналізу, які доповнюють системний підхід. Так, наприклад, при
дослідженні історії української культури II пол. XVII–XVIII ст. необхідно
враховувати та порівнювати факти культурного життя за часів правління
гетьманів Лівобережної України5 (Б.Хмельницького, І.Виговського,
Ю.Хмельницького,
І.Самойловича,
І.Мазепи,
П.Полуботка,
І.Скоропадського, Д.Апостола, К.Розумовського) протягом існування
Української козацько-гетьманської держави (1648–1764)6, а також
наприкінці XVIII – початку XIX ст.7. Статистичний аналіз доречно
застосувати при вивченні окремих форм культурного життя в Україні
(наприклад, при здійсненні аналізу військових музичних осередків
Лівобережної України, хорових та інструментальних капел, що перебували
на службі у гетьманів, генеральної та козацької старшини), дослідження
1
Кононенко П.П. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства // Кононенко
П.П. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1994. – С.6, 9.
2
Горенко Л.І. Українознавча методологія та проблеми дослідження етнокультурознавства
// Українознавство. – 2007. – № 4. –С. 251-256; Горенко Л.І. Національна культура в системі
національної освіти // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 210.
3
Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство: Теоретикометодологічні засади: Підручник. – К., 2001. – 263 с.
4
Кононенко П.П. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства // Кононенко
П.П. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1994. – С.10.
5
Брайчевський М.Ю. Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї
концепції // Брайчевський М.Ю. Вибрані твори: Іст.-археол. студії. Публіцистика. – НьюЙорк; К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1999. – С. 489-535.
6
Горенко Л.І. Мовна культура козацько-гетьманської держави другої половини XVII–
XVIII ст. (за матеріалами праць Івана Огієнка) // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. –
К.: Міленіум, 2006. – Вип. 9. – С. 144-154.
7
Горенко Л.І. Культурна політика в Україні кінця XVIII – першої половини XIX ст. //
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум,
2006. – № 4. – С. 47-54; Горенко Л.І. Новгород-Сіверський гурток “автономістів” кінця XVIII –
початку XIX ст. як осередок українського національного відродження // Вісник Державної
академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2007. – № 3. –
С. 49-57.
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українських старожитностей XIV–XVIII ст.1 Порівняльний та статистичний
аналіз передбачає також урахування результатів фундаментальних
досліджень не тільки з історії української культури, а й українознавства,
правознавства, державознавства, мистецтвознавства, осмислення деяких
творів художньої та мемуарної літератури, публікацій вітчизняних та
зарубіжних дослідників тощо.
Конкретними методами, що доповнюють загальні методи-підходи та
створюють систему українознавчої методології мають бути наступні:
археологічний, історичний та логічний, лінгвістичний, соціологічний,
культурологічний, метод реконструкції, метод аналізу і синтезу, метод
абстрагування, метод узагальнення, методи індукції та дедукції, метод
моделювання, ідеалізації, порівняльний метод, методи вивчення архівних
джерел та історико-документальної літератури. Українознавчий аспект цих
методів забезпечується врахуванням особливостей та змісту української
історії, національної культури, специфіки етнокультурного2 в Україні, а
також духовності та менталітету українського народу. Археологічний
метод передбачає вивчення (дослідження) історії української культури на
основі археологічних джерел як найбільш об’єктивних свідчень минулого
українського народу.
Велике значення в розвитку наукового пізнання актуальних питань
культурології в системі українознавства має застосування історичного та
логічного методів пізнання (вивчення) в їх органічній єдності. Історичний
метод передбачає розгляд об’єктивного процесу розвитку об’єкта,
реальної його історії з усіма її поворотами, особливостями3. Це певний
спосіб відтворення в мисленні історичного процесу в його хронологічній
послідовності та історичної конкретності. Логічний метод – це спосіб, за
допомогою якого мислення відтворює реальний історичний процес у його
теоретичній формі, у системі понять4. За допомогою логічного методу
відображаються основні етапи історичного розвитку об’єкта, його якісні
зміни, акцентується увага на основній тенденції процесу історичного
розвитку. Логічний метод дає основний принцип для всебічного вивчення
(дослідження) історичного розвитку об’єкта, а коли вивчення грунтується
на знанні сутності, то стають зрозумілими і різноманітні історичні
подробиці, випадковості. Теорія предмета, таким чином, є джерелом
розуміння його історії, а дослідження історії та культури в свою чергу
збагачує теорію, доповнює і розкриває її. Завданням історичного
1
Брайчевський М.Ю. Перспективи дослідження українських старожитностей XIV–
XVIII ст. // Брайчевський М.Ю. Вибрані твори: Іст.-археол. студії. Публіцистика. – Нью-Йорк;
К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1999. – С. 471-487.
2
Шкляр Л.Е. Этнос. Культура. Личность: филос.-метод. аспекты исследования. – К.:
Наукова думка, 1992. – 85 с.
3
Калакура Я.С. Історичні засади українознавства: наукове видання. – К.: НДІУ, 2007. –
381 с.
4
Кононенко Т.П. Народно-звичаєві обрії філософії Г.Сковороди. Вступ до методології
українознавства. – К.: НДІУ, 2008. – С. 93-95; Кононенко Т.П. Спадщина Г. Сковороди на рівні
контамінації віри, філософії та мистецтва // Збірник наукових праць Науково-дослідного
інституту українознавства. – К., 2008. – Т. XX. – С. 402-411.
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дослідження є розкриття конкретних умов розвитку тих чи інших явищ.
Завданням логічного дослідження є розкриття ролі, яку окремі елементи
системи відіграють у складі розвитку цілого. Діалектика логічного та
історичного є одним із основних принципів методології науки
українознавства.
Історія засвідчує, що сфера культурології – явище всеосяжне й охоплює
сфери як свідомості, так і буття людини, суспільства, її духовної і
матеріальної життєдіяльності1. Тому культурологічна наука – це не лише
площина культури й мистецтва, літератури, освіти та гуманітарно-духовна
сфера життя народу. Перш за все, на чільне місце маємо ставити метод
об’єктивного історизму, погоджуючись з Д.Антоновичем: “Починаючи
курс культури, треба насамперед умовитися, що ми розуміємо під словом
культура. Це тим більше необхідно, що під словом культура в різних
випадках криється різний зміст. В широкому розумінні цього слова
культурою вважають те, що має людина чи громада людей не від природи,
а вже від власного розуму і власної творчості, як в царині матеріальній, так
і духовній, в царині громадського життя, звичаїв та побуту”2. Дійсно, як
частина культури є й будування житла, матеріальне (хліборобське,
ремісницьке, промислове) виробництво, містобудування, обряди, звичаї,
релігія, філософія (світосприйняття і світорозуміння) людини (народу,
етносу, нації), освіта, наука, мистецтво, економіка, право, військо, тобто
сфери буття і свідомості народу. Отже, “культура належить до доволі
складних філософських понять так, як і саме життя, якого вона є
своєрідним рефлексом”3, “культура – це образ народу”. У цьому зв’язку
особливо вагомим методологічним принципом є підхід М.Грушевського,
який наголошував: “Історія нашого краю як території – як просторого
суходолу зачинається доперва з останніх геологічних формацій. Що сива
старовина для історії – свіжа новина для геології”4. Тому історію
українства необхідно вивчати не з, власне, української історії та культури, а
з її передісторії та передкультури5. Як наприклад, лінгвістичний метод
дає змогу на основі вивчення (дослідження) становлення української
народної та літературної мови, відтворювати дух, характер, менталітет
українців, їхні культурні зв’язки з іншими народами тощо. Вивчення
української мови, як надзвичайно важливої складової національної
культури, водночас є одним із засобів творення системи науки
українознавства.
1
Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.
– К.: Генеза, 1995. – 607 с.
2
Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд.
С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – С. 17.
3
Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1926. – С. XXI.
4
Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11-ти томах. – К., 1991. – Т. 1. – С. 21.
5
Горенко Л.І. Українська культура XVIII – першої половини XIX ст. у працях
М.Грушевського // Національні традиції у декоративно-прикладному мистецтві: Зб. матеріалів
наук.-практ. конф., Київ, 20 квітня 2006 р. / Гол. ред. Р. Дяків; Укладач і літ. ред.
К. Максимович. – К.: Вид. центр Мистецького благодійного фонду імені М. Бойчука. – С. 6668.
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Соціологічний метод дає можливість розглянути історію та культуру
народу
з
урахуванням
етапів
розвитку,
його
особливостей
(етнонаціональних, державних, культуротворчих) та загального стану
суспільства. Так, у середині XVII ст. в Україні були відновлені
державотворчі процеси, перервані від часів Києво-Руської держави IX–
XII ст.1. Ці процеси відбувалися одночасно з культуротворчими, а їх
головним провідником виступив гетьмансько-старшинський стан. Крім
того, кожний період правління гетьманів Лівобережжя України також
відрізнявся соціально-політичними особливостями, що відбивалося на
культуротворчих процесах Української держави II пол. XVII–XVIII ст.2
Отже, соціально-історичні обставини цієї доби значною мірою визначали
динаміку розвитку та своєрідні форми національно-культурного життя в
Україні. Аналогічні процеси відбувалися наприкінці XVIII – cередини
XIX ст. Загалом соціологічний метод обумовлює визначення зв’язків
культурологічних знань з іншими соціокультурними чинниками: родина,
природа, мова, народ, етнос, нація, батьківщина, історія, держава,
міжнародні відносини, ментальність тощо.
Як правило, використання культурологічного методу слугує
дослідженню національної культури в контексті історико-культурологічних
процесів у суспільстві. Так, наприклад, загальнокультурний процес в
Україні доби Гетьманщини (1654–1764 рр.)3 характеризувався такими
загальними рисами як відродження та продовження давньоруських
традицій; посилення впливів європейської барокової культури4, створення
національних форм культурно-музичного життя в Україні. Загальний стан
національної культури впливав на конкретні форми суспільно-політичного
та культурно-освітнього життя Української козацько-гетьманської держави
II пол. XVII–XVIII ст., а також у період кінця XVIII–XIX ст.
Метод реконструкції. На основі дослідження історичних та архівних
джерел, культурних пам’яток, зокрема, доби козацько-гетьманської
держави II пол. XVII–XVIII ст.5 можна відтворити культуротворчу
діяльність представників гетьмансько-старшинського середовища на їх
нащадків6; здійснити реконструкцію окремих сфер культурно-освітнього та
1

69.

Попович М.В. Нарис історії культури України. – 2-е вид., випр. – К.: АртЕк, 2001. – С. 57-

2

Брайчевський М.Ю. Гетьманщина. Конспект історії України // Старожитності. – 1991. –
Ч. 11. – С. 23-25; Брайчевський М.Ю. Біля витоків української державності (походження
запорізького козацтва) // Хортиця. – (Запоріжжя). – 1992. – № 2. – С. 94-101;
Брайчевський М.Ю. “Гетьмани, гетьмани, коли б ви повстали…” // Літературна Україна. –
1994. – № 10-11. – 24 лютого. – С. 5.
3
Горенко Л.І. Культурна політика козацько-гетьманської держави другої половини XVII–
XVIII ст. (в галузі освіти та культури) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і
мистецтв. – К.: Міленіум, 2001. – Вип. 2. – С. 5-10.
4
Горенко Л.І. Гетьман І.Мазепа – фундатор закладів культури й освіти в Україні другої
половини XVII – початку XVIII ст. // Українознавство. – 2002. – Число 4. – С. 220-223.
5
Попович М.В. Нарис історії культури України. – 2-е вид., випр. – К.: АртЕк, 2001. –
С. 208-246.
6
Горенко Л.І. Культурна спадщина України другої половини XVIII – середини XIX ст.:
українознавчі виміри // Культура України: цілісність у регіональній різноманітності: Зб.
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мистецького життя цього періоду (осередків військових музикантів та
музичних цехів на Лівобережній Україні), відтворити біографічні відомості
діячів української національної культури доби Гетьманщини (зокрема,
виділити окремі категорії: виконавців Генеральної та полкової військової
музики,1 музичних цехів; мандрованих дяків, учителів, студентів, співаків
та музикантів; співаків архієрейських капел; музикантів, співаків та
капельмейстерів, що перебували на службі у гетьманів та козацької
старшини; українських виконавців на службі у російських сановників2, у
складі Придворного імператорського хору в Петербурзі тощо); виділити
найбільш поширені форми культурно-мистецького життя в Україні II пол.
XVII–XVIII ст., а також проекти заснування університетів в Україні
впродовж XVIII – початку XIX ст.3
Метод аналізу і синтезу. Цей метод є сенс застосовувати для
дослідження та висвітлення окремих сторін культурного життя в Україні.
Такий підхід дає можливість відтворити домінуючі характеристики
культури; виявити початки, етапи, закономірності культурної традиції;
вивчити питомі риси рідної культури. А на їх основі створити цілісне
уявлення про феномен національної культури та її місце в світовій
культурній цивілізації4.
Ще одним важливим методом пізнання (вивчення) явищ культурософії є
абстрагування. Абстрагування – це метод відволікання від деяких
властивостей та відношень об’єкта й одночасно зосередження основної
уваги на тих властивостях та відношеннях, які є безпосереднім предметом
наукових українознавчих досліджень. Абстрагування сприяє проникненню
пізнання у сутність явищ культури, руху пізнання від явища до сутності,
схематизує цілісну рухому дійсність. Саме це і забезпечує глибше вивчення
окремих сторін предмета “в чистому вигляді”, і тим самим проникнення в
їх сутність. Метод абстрагування розглядається в органічній єдності з
аналізом і синтезом, узагальненням та іншими методами наукового
пізнання культурологічних явищ, серед яких пріоритетне значення
займають питання етнокультури та екології культури5. За допомогою
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 19 листопада 2008 р. – К.: ДАКККіМ, 2008. –
С. 165-171.
1
Горенко Л.І. Полкові військові музиканти Лівобережної України першої половини
XVIII ст. // Зб. наук. праць. – Вип. 2 (15). – К.: КВГІ НАОУ, 2000. – С. 16-23; Горенко Л.І.
Військова музика Лівобережної України другої половини XVII–XVIII ст. в особах та постатях
// Духовність і художньо-естетична культура: Зб. наук. праць. – К.: НДІ “Проблеми людини”,
2000. – Т. 17. – С. 502-508.
2
Горенко Л.І. Українці в театрах російських магнатів кінця XVIII – першої половини
XIX ст. (культурологічний аспект) // Аркадія: культурологічний журнал. – Одеса, 2007. – № 3.
– С. 25-30.
3
Горенко Л.І. Проекти заснування університетів в Україні XVIII – початку XIX століття //
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – К.:
Міленіум, 2007. – Вип. XIX. – С. 51-60.
4
Калакура Я.С. Методологічний інструментарій українознавця // Калакура Я.С. Історичні
засади українознавства. – К.: НДІУ, 2007. – С. 21-30.
5
Горенко Л.І. Екологія культури в контексті українознавчих досліджень // Культурномистецьке середовище: технології та сучасність: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-творчої конф.,
Київ, 11-12 листопада 2008 р. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 9-12.
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узагальнення, як методу наукового пізнання, фіксуються загальні ознаки та
властивості певної категорії об’єктів історії та культури, здійснюється
перехід від одиничного до особливого і загального, від менш загального до
більш загального. Так, у процесі пізнання (вивчення) загальновідомих або
новітніх явищ національної культури доводиться спиратися на наявні
знання, робити висновки, які є новим знанням про невідоме. В свою чергу,
здійснюючи перехід від невідомого до відомого, ми відкриваємо загальні
принципи або ж, навпаки, спираючись на загальні принципи, робимо
висновки про окремі явища. Це здійснюється за допомогою таких методів
як індукція і дедукція.
Індукція – це метод наукового пізнання, коли на підставі знання про
окреме робиться висновок про загальне. Це спосіб, за допомогою якого
встановлюється обгрунтованість висунутого припущення чи гіпотези. В
реальному пізнанні індукція завжди виступає в єдності з дедукцією й
органічно пов’язана з нею.
Дедукція – це метод пізнання, за допомогою якого на основі загального
принципу логічним шляхом з одних положень як істинних з необхідністю
виводиться нове істинне знання про окреме. За допомогою цього методу
окреме пізнається на основі знання загальних закономірностей. Логічною
аксіомою дедуктивного методу є аксіома: “Все, що стверджується або
заперечується відносно всього класу предметів, стверджується або
заперечується і відносно кожного предмета цього класу”.
До наукових методів, що застосовуються на всіх рівнях належить також
моделювання. Моделювання – це вивчення об’єкта (оригіналу) через
створення та дослідження його копії (моделі), яка замінює оригінал або ті
його сторони та властивості, які є предметом наукового інтересу.
Моделювання – це опосередкований метод наукового дослідження об’єктів
через вивчення копій, моделей, коли безпосереднє вивчення їх із певних
причин
неможливе,
ускладнене
чи
недоцільне.
Застосовуючи
абстрагування, узагальнення та ідеалізацію можна виділити, а потім
відтворити й досліджувати саме ті параметри, характеристики чи
властивості модельованих об’єктів, які не підлягають безпосередньому
пізнанню. Метод моделювання надзвичайно розширює можливості
наукового пізнання, оскільки дає змогу наочніше уявляти досліджувані
явища, “наближати” їх, усувати шкідливий вплив супровідних сторонніх
факторів, тобто досліджувати (вивчати) їх у “чистому вигляді”. Виділяють
дві групи моделей: матеріальні та ідеальні1. Матеріальні моделі – це
природні об’єкти, що підпорядковуються у своєму функціонуванні
природним закономірностям. Ідеальні – фіксуються у відповідній знаковій
формі і функціонують за законами логіки, які є відображенням
матеріального світу. До ідеальних моделей належать результати логікоматематичного та інформаційного моделювання, що здійснюються
1
Крисаченко В.С. Світоглядна парадигма XX ст.: український внесок // Українознавство. –
2008. – № 1. – С. 76-82; Крисаченко В.С.Український історичний нарратив та його роль у
формуванні національної ідентичності // Збірник наукових праць Науково-дослідного
інституту українознавства. – К., 2007. – Т. XV. – C. 404-412.

147

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

засобами математики та кібернетики. На сучасному етапі розвитку
наукового пізнання особливо велика роль належить комп’ютерному
моделюванню. Комп’ютер за спеціальною програмою здатний моделювати
найрізноманітніші реальні процеси: коливання ринкових цін, орбіти
космічних кораблів, зростання народонаселення, різні кількісні параметри
розвитку природи, суспільства, людини, а також різних питань культури та
мистецтва (нових стилів, напрямків, форм тощо)1. Важлива роль у цьому
процесі належить такому загальнонауковому методу як ідеалізація.
Ідеалізація – це спосіб логічного моделювання, завдяки якому
створюються ідеалізовані об’єкти. Ідеалізація спрямована на процеси
мислимої побудови можливих об’єктів, тобто пов’язана “мисленим
експериментом”, внаслідок якого з деяких ознак поведінки об’єктів
відкриваються або узагальнюються закони їх функціонування. Межі
ефективності ідеалізації визначаються практикою.
Одним із засобів вивчення культурології в системі українознавства є
порівняльний метод. Він передбачає вивчення культурологічних процесів
та її складових у контексті розвитку світової культури, культури інших
народів, а також у порівнянні регіональних культур України та культур
національних меншин.
Метод вивчення архівних документів є одним із провідних у
дослідженні
етнокультурних
процесів
як
джерела
сучасного
українознавства. Він обумовлює виявлення та аналіз архівних документів,
що дає змогу створити джерелознавчу базу для вивчення та обґрунтування
досліджень. Вивчення історико-документальної літератури як метод
дослідження, допомагає відтворити специфіку культурологічної думки
певної історичної епохи, що вивчається (досліджується). Історикодокументальні джерела забезпечують реалізацію принципів об’єктивності,
історизму та історичної правди щодо розуміння досягнень, місця та ролі
української культури в контексті вітчизняної та світової історії, а також у
контексті українознавчих досліджень.
У своїй сукупності використання вищевикладених методів забезпечує
українознавчий аспект методологічних принципів, конкретних методів у
вивченні (дослідженні) культурологічної науки та усвідомлення її місця в
системі українознавства. Водночас порівняльний аналіз методів, які
пропонуються для застосування, свідчить про їх неоднозначність з точки
зору рівня та способу вивчення етнокультурних процесів в Україні. Так,
соціологічний та культурологічний методи надають можливість врахувати
соціально-культурний фон певного історичного періоду. Завдяки цьому
забезпечується конкретний розгляд культуротворчих процесів в
українському суспільстві. Порівняно із соціологічним та культурологічним
методами-підходами, методи реконструкції та аналізу й синтезу – більш
конкретні й такі, що дають можливість на основі вищезгаданих методів
використати різноманітні факти тогочасного культурного життя України
1
Горенко Л.І. Культура в системі українознавства // Українознавство. – 2003. – Число 1
(6). – С. 241-243.
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для побудови його об’єктивної картини. Необхідно підкреслити, що методи
вивчення архівних документів, а також історико-документальної літератури
порівняно з вищевикладеними, є найбільш конкретними та детальними.
Органічне поєднання усіх методів у дослідженні культурології як
складової українознавства, надає їм особливої ефективності. Внаслідок
поєднання методів вивчення архівних документів та історикодокументальної літератури з соціологічним, культурологічним методамипідходами та методами реконструкції, аналізу й синтезу, можна (на основі
конкретно-фактичного матеріалу) створити наукову та об’єктивну
характеристику культурології в контексті українознавства, а також
етнокультурознавства1.
Провідною рисою і тенденцією сучасного етапу розвитку наукового
пізнання в сфері українознавства є його гуманізація. Це означає не лише
гуманістичну переорієнтацію використання наукових досягнень, а
насамперед перебудова методологічних основ українознавчої науки, стилю
мислення, архетипу наукового пізнання загалом2. Одним з головних
завдань гуманізації українознавчого наукового дослідження (пізнання,
вивчення) є формування нового гуманістичного стилю мислення.3 Саме він
є сполучною ланкою між основними методологічними принципами
наукового пізнання і загальними ідеями, які виражають сутність того чи
іншого світогляду, що є в ньому важливим і самоцінним. Серед
найважливіших ідей, що визначають методологічні основи гуманістичної
орієнтації сучасного українознавчого наукового пізнання (дослідження),
можна виділити два основоположення: по-перше, ідею культури
(насамперед національної) як міри розвитку людини; по-друге, ідею єдиної
науки про людину. Функціонально-ціннісна переорієнтація наукового
пошуку в руслі єдиної українознавчої науки як науки про людину,
передбачає таку якісну зміну в науці, коли її предметний зміст буде прямо
зорієнтованим на гуманістичні цінності. Шлях гуманізації насамперед
потребує концентрації уваги навколо проблеми людини як найвищої
цінності. Гуманістичний стиль українознавчого мислення передбачає
відродження на новому витку діалектичної спіралі розвитку класичної ідеї
єдності Істини, Добра та Краси як основи та квінтесенції духовної культури
загалом і наукового пізнання як її складової частини зокрема.

1
Енциклопедія етнокультурознавства (понятійно-термінологічний інструментарій,
концептуальні підходи) / В.Г. Кремень, Ю.І. Римаренко, В.Г. Чернець, Ю.С. Шемшученко: У
2-х частинах, 6 книгах. – 2-е вид. – К.: ДАКККіМ, 2002. – Ч. 2. – Кн. 1. – 442 с.; Горенко Л.І.
Українознавча методологія та проблеми дослідження
етнокультурознавства //
Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 251-256.
2
Горенко Л.І. Українознавчі дослідження О.М. Семашка та їх значення у розбудові
гуманітарної науки в Україні // Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія,
практика. Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., Київ, 22-23 квітня 2008 р. – К.: ДАКККіМ, 2008.
– С. 137-140.
3
Горенко Л.І. Українознавство в системі мистецької освіти України початку XIX ст. //
Україна: від самобутності – до соборності: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 2223 травня 2008 р. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С. 46-49.
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Система вищевикладених методологічних підходів та конкретних
методів при вивченні культурологічної науки створює загальну систему
українознавчої методології. Саме такі методологічні засади забезпечують
науковий підхід до розуміння українознавчих проблем як у сфері культури,
так і інших гуманітарних наук, що створює систему українознавства як
цілісної інтегративної науки та навчальної дисципліни.
За свою більш як тисячолітню історію український народ надбав
величезний досвід у всіх сферах буття, а його квінтесенцією стали уроки
життєдіяльності
попередніх
поколінь.
Змістове
багатство,
багатоплановість, соціальна значущість історико-культурних надбань і
неадекватне їх використання в практиці наступних поколінь підкреслюють
потребу системного й глибокого вивчення історичного досвіду. Тому
головними й першочерговими напрямами досліджень у цій галузі мають
стати: досвід та найважливіші уроки формування української етнонації, її
території, процесів державотворення, становлення суспільного життя,
розвитку національної культури, духовності українського народу1. Ці
напрями актуальні для кожного історичного етапу, оскільки саме вони
визначали й визначають головні магістралі національного розвою.
Невідповідне використання досвіду на новому етапі суспільного
розвитку завдає шкоди не лише матеріальній, а й духовній сфері, оскільки
набуває помилок, які траплялися в минулому, а також суттєво гальмує весь
процес цивілізаційного сходження (прогресу) народу. Тому саме
найкоротший та найдієвіший шлях – через звернення до минулого. Але в
даному випадку історичний процес необхідно розглядати як єдиний
органічно цілий комплекс. За таких умов, через досвід попередніх
поколінь, уроки буття українського народу постає те суттєве, що
характеризує і визначає первісні основи процесу розвитку суспільства в
Україні. Безперечно, ця особливість досвіду й уроків буття як його
інтегрованої сутності й визначала їх місце та роль у системі
українознавства, яке саме постає й розвивається як наукова система
інтегрованих знань, що найбільш адекватно відтворюють у досвіді й уроках
буття українського народу.

1
Токар Л.К. Досвід та уроки буття в самопізнанні й самотворенні українського народу //
Українознавство. – 2002. – Число 3. – С. 56-63.
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Гаврилюк А.М. (Київ)
ТУРИСТИЧНІ ЦЕНТРИ
ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У СВІТІ
У статті актуалізується необхідність створення на сучасному етапі
державотворення туристично-інформаційних центрів та закордонних
туристичних представництв як осередків формування позитивного образу
Української держави у світі та важливості залучення до цього процесу
представників української діаспори та релігійних громад.
Події останніх років, що відбулися в незалежній Україні, значно
актуалізували інтерес світової спільноти до громадсько-політичного та
історико-культурного життя нашого народу. Цьому сприяли демократичні
перетворення, які розпочалися в нашій державі на порозі нового
тисячоліття. Значно розширилися інформаційні потоки, транскордонне
співробітництво, міжнародна співпраця, що у свою чергу посприяло
побудові нових доброзичливих взаємин з сучасним цивілізованим світом.
Традиційно способом задоволення пізнавальних інтересів людини
виступає радіо, телебачення, друкована продукція, гіпермедійні канали
тощо. Однак сім раз почуте і прочитане у жодному разі не може
відповідати, хоча б один раз, побаченому. Тоді у добрій нагоді стає туризм,
засобами якого людина здатна отримати найпотужніше емоційно-духовне
знайомство з історією, культурою, побутом будь-якого народу.
Україна належить до держав, які мають багатий історичний досвід.
Наше минуле – достойне уваги як співвітчизників, так і закордонних
відвідувачів. Разом з тим, володіючи солідною історичною спадщиною, на
даному етапі суспільного розвитку нам, українцям, бракує вміння достойно
себе презентувати в умовах сучасного інформаційного середовища. Тому
на порядок денний висувається проблема пошуку нових форм
представлення України у світі через використання міжнародного досвіду
поширення інформації про національний туристичний продукт.
Зазначена проблема представляє інтерес для національної наукової
спільноти. Над її вирішенням працюють філософи, історики, українознавці,
журналісти, фахівці туристичної галузі тощо.
Українська філософська школа (В.К. Федорченко, В.С. Пазенок,
П.Л. Яроцький, С.В. Горський) вбачає в туризмі можливе джерело
соціальної та культурної інтеграції України в світову цивілізацію.
Вітчизняна
історична
наука
(І.Ю. Афанасьєв,
І.Д. Клименко,
С.А. Смолянікова, М.Й. Рутинський, Л.М. Устименко) не стоїть осторонь і
робить свій помітний внесок у розвиток українського туризму, сприяючи
відновленню храмово-культових споруд, замків, об’єктів фортифікації;
оцінює пам’ятки історії, архітектури, містобудування; організовує
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археологічні експедиції і цим самим презентує світові нові об’єкти
історичної спадщини українського народу.
Вчені-географи О.О. Любіцева, Є.В. Панкова розробили кваліфікацію
туристичних ресурсів України, розподіливши їх на природно-рекреаційні,
культурно-історичні, етнічні та посприяли комплексному представленню
українських туристичних можливостей світові.
Чернівецька наукова школа фахівців туристичної галузі на чолі з
В.Ф.Кифяком вбачає великі перспективи туристичної привабливості
України у наявній рекреаційній та культурно-історичній спадщині в
сучасних умовах.
Велику пропагандистську роботу виконує Туристичний прес-клуб
України, що об’єднує близько ста журналістів із фахових і науковопубліцистичних українських видань, які опікуються туристичною
проблематикою та успішно презентують національний туристичний
продукт.
Останні роки демонструють позитивну динаміку розвитку цієї
національної галузі. Однак в Україні не створено потужних туристичноінформаційних осередків популяризації національного історикокультурного надбання та фольклорно-етнографічних традицій української
спільноти як на теренах держави, так і за її межами.
З огляду на це, мета статті полягає в необхідності використання в
сучасних умовах державотворення міжнародного досвіду популяризації
місцевого туристичного продукту шляхом створення туристичноінформаційних центрів та закордонних туристичних представництв,
здатних надавати широкий спектр інформаційних послуг про Україну та
українство загалом.
Туристична привабливість України користувалась популярністю ще за
часів Геродота, Ґійома де Левассера Боплана, Еріха Лясоти, Миколи Реріха
тощо. Не втрачає вона своєї магнетичної сили і сьогодні. Незважаючи на
історичні особливості розвитку, Україні вдалося зберегти для нащадків
значну кількість туристичних ресурсів, які виступають об’єктами
туристичних запитів українців та гостей нашої країни.
Різноманітні
потреби
туриста
задовольняються
природнокліматичними, історико-культурними, пізнавальними, оздоровчими та
соціально-побутовими ресурсами відповідної території.

На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тис. пам’яток, з них:
57 206 – пам’ятки археології (418 з яких національного значення), 51 364 –
пам’ятки історії (142), 5926 – пам’ятки монументального мистецтва (44), 16 293
– пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та
ландшафтні (3541). Функціонує 61 історико-культурний заповідник, 13 з яких
мають статус національних. До Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
включено: Софійський собор з архітектурним ансамблем, Києво-Печерську
лавру в м.Києві, історичний центр м. Львова, одвічні букові ліси Карпат1.

1
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 1088-р «Про схвалення
Стратегії
розвитку
туризму
і
курортів»
//
http://www.gdo.kiev.ua/files/
db.php?st=2041&god=2008.
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Кожен такий об’єкт туристичного показу несе в собі інформацію про
українську історію, унікальні традиції та ментальні особливості нашого народу.

Сьогодні досить різнобарвно представлено спектр туристичних запитів
українців та гостей нашої країни. Потужним засобом популяризації
національного туристичного продукту стали загальнодержавні акції «Сім
чудес України», «Сім природних чудес України». Вони не тільки поновому представили унікальні родзинки нашого краю, а й привернули до
себе увагу як на теренах Вітчизни, так і за її межами. Потужна
інформаційна підтримка дала можливість донести в найвіддаленіші
куточки України відомості про кожну унікальну пам’ятку, а значить –
поглибити знання про славне історичне минуле наших пращурів.
Восени 2008 р. стартувала акція «Сім чудесних туристичних маршрутів
України», організована з метою визначення найпривабливіших
туристичних маршрутів вихідного дня та кращої туристичної
інфраструктури України. Шляхом експертного та інтернет-голосування у
вересні 2009 р. будуть визначені сім маршрутів-переможців.
Вітчизняні вчені розробили окрему класифікацію українських
природних ресурсів та провели їх умовну категоризацію за регіонами. В
результаті досліджень в Україні виявлено 5 категорій районів з питомою
вагою природних ресурсів: менше 5%, 5-20%, 20-40%, 40-60%, понад 60%.
Найвищі оцінки (понад 60%) отримали райони Закарпатської області,
Прикарпаття, Південного берега Криму, а також деякі райони Волинської,
Рівненської, Тернопільської, Чернігівської областей. Комплексна оцінка
туристичних ресурсів та їх концентрації, на думку вітчизняних фахівців
В.І. Гетьмана, Б.М. Данилишина, В.С. Міщенко, дає змогу поділити області
України на чотири категорії:
перша включає Київську, Львівську, Закарпатську, Чернігівську області,
Автономну Республіку Крим (понад 200 туристично-екскурсійних
об’єктів);
друга – Волинську, Хмельницьку, Полтавську, Тернопільську, ІваноФранківську, Чернівецьку, Вінницьку, Одеську, Дніпропетровську та
Черкаську області (від 100 до 200 об’єктів);
третя – Харківську, Херсонську, Рівненську, Житомирську,
Миколаївську, Сумську, Запорізьку області (від 50 до 100 об’єктів);
четверта – Луганську, Донецьку, Кіровоградську області (до 50
об’єктів)1.
Прекрасну джерельну базу туристичних показів представляють
археологічні знахідки. Музейні фонди України налічують їх близько 6 млн.
Незважаючи на постійний брак коштів, вітчизняні дослідники минулого у
2008 р. представили світові нові наукові відкриття. Зупинимось на деяких з
них.
У Хмельницькій області, на подвір’ї знаменитого Меджибізького замку,
під семиметровим шаром землі археологи знайшли кам'яний форпост
XIV ст. і залишки давньоруських валів та будівель ХІІ-ХІІІ ст. Тим самим
1
Алєксєєва Ю.В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті
досвіду Франції: Дис. … канд. наук з державного управління. – Одеса, 2005. – С. 82.
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науковці довели правдивість стародавнього Іпатіївського літопису від
1146 р., який засвідчував, що фортеця була побудована литовським князем
Ольгердом на земляних валах та будівлях Давньої Русі. Тож Меджибізька
фортеця «постарішала» на три століття!1 Саме такі факти демонструють
результати втілення теоретичних розробок у практичну площину. Сучасний
світ чекає на нові відкриття постійно.
Вперше за останні 40 років на території Старої фортеці у Кам'янціПодільському запрацювали професійні археологи. Наукові узагальнення
дослідників минулого дали змогу зробити висновок про те, що ця територія
була заселена ще в часи Трипілля2.
З нагоди 600-річчя заснування Чернівців (відзначалося в жовтні 2008 р.)
у місті відкрили Музей освіти, у якому представлено понад 3 тис.
експонатів. Це не лише документальні свідчення про історію освітніх
закладів Чернівецького краю, а й шкільне обладнання та приладдя різних
епох – парти, ручки, рахівниці, перші калькулятори, щоденники, табелі про
успішність, ранці, творчі доробки учнів. Раритетом є знайдене археологами
під час дослідження городища Черн знаряддя для письма, яке
використовували понад 800 років тому3. Музей освіти в Чернівцях – це
перший музей освіти окремого міста в Україні.
Неперевершеною знахідкою української
археологічної науки
вважаються закам’янілі рештки дерев, що росли на території Донеччини
понад 300 млн років тому. У світі існують подібні лише в американському
штаті Арізона. Прадавні знахідки минулого ще в 1975 р. було визнано
пам’яткою природи і внесено до переліку найвидатніших геологічних
пам’яток України. Сьогодні – це оригінальна «родзинка» Донеччини, куди
в майбутньому проляжуть нові туристичні маршрути4.
Отже, представлені одиничні факти наукових досліджень ще раз
доводять, що всі археологічні знахідки – це шлях не тільки до
популяризації знань про історію та культуру нашого народу, а й крок до
самоідентифікації національних історико-культурних надбань. З точки зору
археології, Україна – багата держава. Те, що в інших країнах представлено
фрагментарно, у нас існує у вигляді цілих пластів. Про це свідчать
унікальні стоянки епохи палеоліту з практично єдиними в Європі
законсервованими житлами із кісток мамонтів (Мезин, Межиріч,
Добраничівка); незвичайна трипільська культура епохи енеоліту –
гігантські протоміста (Талянки) та відкриті нещодавно місцевості, створені
з кам’яних плит (український Стоунхендж). Саме тому на наші землі
приїжджають археологи-аматори, для яких археологічний туризм в Україні
– значно цікавіший та дешевший, ніж у себе на батьківщині. Цей факт є
предметом роздумів – про шлях до себе та до світу!
1
Василевський М. У Стару фортецю через 40 років повернулися археологи // День. – 2008.
– 10 жовтня. – С. 2.
2
Туркулевич Т. У Чернівцях знайшли шкільне приладдя Х століття // День. – 2008. –
10 вересня. – С. 8.
3
Туркулевич Т. На Поділлі – нові археологічні знахідки // День. – 2008. – 5 вересня. – С. 2.
4
Кущ П. Свідки пралісу // Україна молода. – 2008. – 9 вересня. – С. 13.
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Доброю традицією сьогодення стали різноманітні фестивалі, які
поширюють серед нашого народу стародавні традиції виховання, дозвілля,
шанобливого ставлення до історичного минулого.
Традиційно в чудову осінню пору у м. Кременець на Тернопіллі
проходить Міжнародний історико-культурний фестиваль середньовічної
культури «Стара фортеця». На горі Бона у наметовому містечку
середньовічного табору відбуваються лицарські турніри зі стрільби з луків
та арбалетів, майстер-класи з середньовічних танців, тогочасних ремесел –
ковальства, гончарства, покази середньовічних костюмів тощо. Фестиваль
у Кременці щороку демонструє тісну співпрацю науковців, освітян,
представників місцевих органів виконавчої влади, які сприяють
поглибленню історичних знань і популяризують місцевий туристичний
продукт1.
Втретє Державний історико-культурний заповідник «Тустань» у
с.Углич Львівської області зібрав на фестиваль середньовічної культури
клуби історичної реконструкції з усієї України. В рамках фестивалю також
виступали українські етнографічні колективи, ансамблі стародавньої
музики, відбулося вогняне дійство клубів історичного фехтування та
рольового моделювання тощо2.
«Родзинкою» осіннього історико-культурного фестивального сезону
став започаткований у 2008 р. фестиваль «Парк «Київська Русь», що
відбувся в с. Копачі Обухівського району Київської області. Це ще один
культурний проект, який прагне відродити історичний дух, атмосферу
історичної спадщини прадавньої держави, що існувала на території
України, та поглибити знання про яскраві сторінки національної
минувшини3.
Нових орієнтирів набрав зáмковий туризм, який в Українській державі
має достатню ресурсну базу. Кількість зáмків в Україні дорівнює половині
тих, що знаходяться в Чехії та вдвічі більше, ніж у Польщі. Найбільше їх
зосереджено
в
Львівській,
Закарпатській,
Івано-Франківській,
Тернопільській, Волинській областях. Саме з огляду на це, 2008 рік
проголошено Роком зáмків та палаців Західної України. В рамках
запланованих заходів передбачено проведення інвентаризації пам’яток,
вироблення належних інвентаризаційних паспортів та пошук інноваційних
шляхів їх окультурення.
Вивчаючи попит відвідувачів, вітчизняні науковці встановили, що сьогодні
інтерес туристів представляють не тільки об’єкти, що перебувають у
задовільному для екскурсійного обслуговування стані, а й зруйновані під
впливом часу. Бо все це – наше минуле, яке формує ресурсну базу культурнопізнавального туризму України на сьогодні та завтра.

1

С. 2.

Осадчук Л. Тернопільщина звертається до середньовіччя // День. – 2008. – 5 вересня. –

2

Фестиваль Давньоруської та середньовічної культури „ТУСТАНЬ 2008” //
http://traditions.org.ua/novini/festival-davnoruskoyi-ta-serednovichnoyi-kulturi-tustan-2008.html.
3
Маковій В. На Київщині згадували культуру Київської Русі // День. – 2008. – 2 жовтня. –
С. 2.

155

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

Однак перед українським суспільством стоїть надзвичайно важливе
завдання: як наявний ресурсний потенціал туризму перетворити на об’єкт
популяризації та розширення знань про працьовиту європейську націю
українців-хліборобів, одвічних будівників храмів, славних воїнів-козаків та
мудрих правителів.
Механізми співпраці державницьких структур, науковців, зацікавленої
громадськості ґрунтуються на пошуках інноваційних шляхів популяризації
національного туристичного продукту, які будуть розширювати знання про
вітчизняне та світове українство. Це має стати нашою візитною карткою
про народ працьовитий та гостинний.
Запитаними в сучасному інформаційному світі є туристичноінформаційні центри (далі – ТІЦ, ТІЦи), які мають поширювати
інформацію про туристичні можливості будь-якого регіону. Світовий
досвід показує ефективність роботи таких структур.
Потребу в їх створенні Україна відчула давно. Першим виник
«Придунайський» ТІЦ у м.Вилково (2003 р.), що об’єднав Кілійський,
Болградський, Татарбунарський, Ізмаїльський, Ренійський райони Одеської
області. Згодом створено ТІЦи в Івано-Франківську, Мукачевому
Закарпатської та Жовкві Львівської областей. Потужні ТІЦи працюють у
Криму, на Київщині, Чернігівщині, в Одесі, Чернівцях та інших областях.
У Рік туризму і курортів в Україні питання про їх створення
намагаються вирішити майже всі області України. Практичне застосування
запланованих дій має загальні правові, організаційні та соціальноекономічні засади.
Закон України «Про туризм», Державна програма розвитку туризму на
2002-2010 рр., Програма розбудови туристичної інфраструктури за
напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та
основних транспортних магістралей у 2004-2010 рр., Стратегія розвитку
туризму і курортів та інші нормативно-правові акти вказують на
необхідність системного підходу до створення мережі туристичноінформаційних центрів та нагальну потребу державної підтримки її
діяльності. Крім того, проведення в 2012 р. фінальної частини Чемпіонату
Європи з футболу вимагає активних, конструктивних зрушень уже
сьогодні.
ТІЦи – це осередки інформаційного, координаційного та навчального
спрямування, які ставлять за мету надання широкого спектра безкоштовних
консультацій та інформаційних послуг. Як функціональна структура, ТІЦ є
елементом туристичної інфраструктури, оскільки налагоджує взаємодію
між її складовими і накопичує інформацію про заклади розміщення та
харчування, місцевий транспорт, об’єкти торгівлі, розважальні заклади,
виробників сувенірів тощо. Безперечно, основна інформація, що подається
ТІЦами, представляє відомості про історико-культурні цінності, народні
традиції та звичаї, фольклор, мистецтво, релігію, що становлять основу
різноманітних туристичних маршрутів.
ТІЦ також проводить презентації, семінари, рекламує місцеву
туристичну інфраструктуру та об’єкти туристичних відвідувань на
туристичних виставках та ярмарках.
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Необхідність створення мережі ТІЦ викликана відсутністю розвиненої
сучасної туристичної інфраструктури та потребою реструктуризації
існуючої, сформованої за радянських часів. Створення таких центрів
сприятиме збільшенню обсягів туристичних потоків, кількості туристичних
послуг і товарів, формуванню позитивного образу України у світі.
Структурно до туристично-інформаційних центрів можуть входити
також інформпункти. Інформпункт – це пункт орієнтації для відвідувачів та
туристів, невеликий кіоск, розташований у місцях великої концентрації
людей: на авто-, залізничних вокзалах, біля готелів, у аеропортах,
природоохоронних зонах, різних мікрорайонах міста. Метою їх створення є
надання безкоштовної інформації та реалізація рекламно-інформаційної
продукції мешканцям міста, гостям та туристам.
У першу чергу ТІЦи необхідно створювати у великих містахмільйонниках, обласних центрах, малих історичних містах, санаторнокурортних районах, місцях відпочинку, регіональних, національних парках
та заповідниках, уздовж міжнародних транспортних коридорів та
магістралей.
Сьогодні ми живемо у світі відкритих суспільств, який дає змогу
розширити кордони співробітництва з сучасним цивілізованим світом. У
контексті нашого дослідження великий інтерес для подальшої
популяризації історичних надбань українського народу за кордоном мають
виконувати закордонні туристичні представництва (далі – ЗТП).
На жаль, Україна немає такого досвіду. За даними Державної служби
туризму і курортів жодна така установа ще до цього часу не відкрита. Це на
фоні того, що Швейцарія має 35 закордонних представництв. У Німеччині
Національний туристичний комітет Міністерства економіки забезпечує
діяльність 27 таких офісів по всьому світу. Австрійський національний
туристичний офіс рекламує туристичні можливості своєї країни у 26
закордонних представництвах. А найближчий наш сусід Польща –
нещодавно відкрила в Україні туристичний офіс, 14-й на світових теренах
(у тому числі в Японії та США)1. Чому ми цього не бачимо, адже
організація ЗТП передбачена законодавством України? Протягом останніх
трьох років (з моменту оприлюдення важливості їх створення) далі
декларативних обіцянок справа не дійшла.
Навіщо Україні потрібні такі представництва? По-перше, це
цивілізований спосіб утвердження позитивного образу України за
кордоном як держави з багатим історичним минулим та цікавим
сьогоденням. По-друге, можливість підвищення економічної ефективності
туристичної індустрії, збільшення валютних надходжень до державного
бюджету. По-третє, це осередок налагодження прямих контактів між
представниками світового українства, які далеко за межами батьківщини
через створення музеїв, світлиць, осередків українознавства сприяють
поширенню інформації про історико-культурні надбання української нації,
її мову, її високу культуру міжнаціонального спілкування.
1

Миколюк О. Зігралися! // День. – 2008. – 4 жовтня. – С. 1, 6.
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Туристичне представництво за кордоном – це дієва система просування
національного туристичного продукту на міжнародному ринку, проведення
реклами туристичних можливостей України, розширення зв`язків з
туристичними відомствами та підприємствами країни перебування,
налагодження прямих контактів українських туристичних підприємств із
зарубіжними партнерами. Нагальність потреби створення туристичної
представницької структури зумовлюється і можливістю залучення більшої
кількості іноземних туристів в Україну, забезпечення захисту прав та
інтересів українських туристичних підприємств і вітчизняних туристів за
кордоном, залучення іноземних інвестицій у туристичну галузь нашої
країни, гідні фінансові надходження до нашого бюджету розвитку.
Гідним наслідування є досвід державної структури Великобританії
«Visits Britain», що досліджує туристичний ринок, рекламно-інформаційну
діяльність та пропагує Великобританію як туристичну країну на світовому
ринку. Її складовою є мережа з 27 туристичних представництв
Великобританії у 31 країні світу, що є найперспективнішими ринками для
реалізації британського туристичного продукту. Кошти на утримання таких
структур виділяються лише з державного бюджету1.
Питання про створення закордонних туристичних представництв
Російською Федерацією за кордоном вирішила ще в 1993 р. постанова
уряду РФ, яка виділила 2 млн доларів США на їх утримання2.
Головна проблема, яка не дає змогу Україні використати світовий
досвід такої роботи – відсутність бюджетного фінансування та
неузгодженості на рівні відповідних міністерств. Робота туристичних
офісів за кордоном – це результат взаємоузгодженої дії Міністерства
культури та туризму України, Міністерства закордонних справ України,
Державної служби туризму і курортів, Науково-дослідного інституту
українознавства, світових центрів української діаспори та інших установ.
Зрозуміло, що для організації таких структур потрібно спочатку
розробити концепцію, а потім запровадити відповідну Державну програму,
яка визначить стратегію і тактику їх діяльності, відповідні заходи.
Безперечно, роль координуючого центру має виконувати Міністерство
культури та туризму України й Державна служба туризму і курортів, не
забуваючи про необхідність наукових розробок та підготовку кадрів для
цієї справи.
Важливу місію має взяти на себе Міністерство закордонних справ України,
оскільки міжнародний досвід засвідчує створення ЗТП саме при посольствах,
консульствах та торгово-економічних місіях. На початковому етапі доречно
організувати роботу таких офісів на базі торгово-економічних відділів
українських дипломатичних представництв. Враховуючи те, що найчисельніші
туристичні потоки в Україну спрямовані з Польщі, Росії та Білорусі, доречно
започаткувати організацію перших ЗТП саме в цих країнах.
1

Халловей Дж. К. Туристический бизнес. – К.: Знання, 2007. – С. 518.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 г. № 1028 «О
зарубежных представительствах комитета Российской Федерации по туризму» //
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=230457;last=1.
2
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Міністерству культури та туризму України спільно з Міністерством
закордонних справ України необхідно розробити механізм моніторингу і
порядок обміну інформацією щодо потреби та забезпеченості ЗТП
необхідними рекламно-інформаційними матеріалами з питань туризму, їх
поширення, діяльності туристичних представництв України за кордоном й
іншою інформацією стосовно просування національного туристичного
продукту на міжнародному рівні.
Активну позицію щодо створення сучасних осередків поширення
інформації про українство та формування позитивного образу України у
світі може і має зайняти діаспора. Українська спільнота за кордоном, як
ніхто інший, найбільш чуттєво реагує на соціально-культурні події, що
відбуваються на її історичній батьківщині. Вона з великою любов’ю та
щирою зацікавленістю сприяє позитивним змінам, які мають місце в
сучасній Українській державі. Історія знає приклади, коли яскраві
представники української світової спільноти опікувалися питаннями
відбудови старовинних замків, фортець, християнських святинь; видавали
різноманітну літературу, яка популяризувала українські об’єкти
туристичних показів від маловідомих до найвідоміших. Такими діями вони
демонстрували велику любов до рідного краю, громадянську позицію щодо
свого національного виховання та пошановування світового українства.
Тому на сучасному етапі державотворення важливо долучити
представників української діаспори до створення ЗТП. Досвід організації та
функціонування культурно-навчальних осередків за кордоном, які
виконують важливу місію збереження та поширення національних
традицій виховання та навчання, може бути використаний і під час
організації ЗТП. Тим більше, що питання про створення таких структур в
іноземних державах вже порушували Генеральне консульство України в
Торонто (Канада), посольства України в Російській Федерації, Туреччині,
Бразилії.
Залучення діаспори до цього процесу зможе посприяти наданню
серйозної організаційної підтримки та забезпеченню новими робочими
місцями у туристичних офісах за кордоном представників українського
етносу.
Головна місія українських ЗТП полягає в популяризації національного
туристичного продукту України серед громадян тієї держави, на території
якої вони функціонуватимуть. Новоутворені структури мають надавати
різноманітні інформаційні послуги про туристичні можливості України. У
зв’язку з цим, саме держава має забезпечити їх довідково-інформаційними
матеріалами з основних мов ЮНЕСКО, сприяти змістовному наповненню
Інтернет-сторінки презентаційними матеріалами, яка пропонуватиме наявні
туристичні маршрути країни з обов’язковим супроводом їх електронними
картами-схемами, надаватиме широкий спектр інформації про туристичні
агенції, фірми, можливі пропозиції їх співпраці.
У контексті нашого дослідження не можна обійти роль та місце такого
важливого чинника як церква. Саме вона суттєво впливає на консолідацію
всього світового українства. Церква завжди займалася духовною опікою,
була гарантом і виразником української традиції, гуртувала українську
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спільноту за кордоном. Ці завдання вона виконує і сьогодні. Особливо
активними є дії Української православної церкви Київського патріархату,
Української греко-католицької церкви та Української православної
автокефальної церкви.
Історична спадщина православної церкви в Україні – це більш як
тисячолітній шлях розвитку та збереження унікального сакрального
мистецтва, що представлено в архітектурі дерев’яного та кам’яного
зодчества. Це час формування та передачі духовних традицій українського
народу, їх зрима актуалізація на сучасному етапі. З огляду на це, важливо
до процесу створення ЗТП долучати і представників церковної громади як
в Україні, так і за кордоном, які мають тісні взаємні контакти з
представниками світового українства. Необхідно, щоб пропоновані ЗТП
туристичні маршрути включали також і історичні шляхи формування
українського православ’я. Серед різновидів туризму важливе місце має
посісти паломницький (релігійний) туризм, який виконує важливу духовнопросвітницьку місію і має достатню ресурсну базу в Україні. Тим більше,
що представники української церковної громади мають перевірений часом
досвід співпраці зі світовою церковною українською громадою. До
прикладу зауважимо, що лише Українська православна церква Київського
патріархату має свої окремі єпархії та парафії у США, Греції, Молдові,
Російській Федерації, Японії.
У сучасному світі відбувається інформаційна боротьба за свідомість
людини, її духовну орієнтацію. Тому саме паломницький туризм здатен
впливати на заповнення певного інформаційного вакууму, що виникає в
духовному житті особистості.
На сьогодні Україні вдалося відновити велику кількість храмів, соборів,
монастирів. Позитивним є той факт, що саме за сприяння Української
держави, церковників, громадськості в українському суспільстві
активізується ідея щодо створення єдиної помісної православної церкви.
Разом з тим це складний і суперечливий шлях, що потребує свідомої
консолідації та згуртованості.
Упродовж восьми десятиліть ХХ ст. Україна не мала повноцінної
можливості заявити про себе світові. Наша історична правда замовчувалася
та перекручувалася, мова паплюжилася та вимирала, народні традиції
винищувалися, а атеїстичні погляди формували духовно збіднілу
особистість. Утворення незалежної Української держави та її поява на
світовій арені відкрило шлях до відродження прадавніх традицій
спілкування та окреслило нові горизонти міжнародного співробітництва.
Україна здавна пишалася своєю історико-культурною та духовною
спадщиною. Зараз настав час сказати про все це з почуттям національної
гордості та усвідомленням того, що ми цивілізована європейська нація. На
формування позитивного образу України у світі одним з найперших
впливає туризм. Тому на сучасному етапі державотворення потрібно
використати всі можливі засоби його утвердження: через створення
туристично-інформаційних
центрів,
закордонних
туристичних
представництв, проведення міжнародних туристичних виставок,
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рекламування туристичних можливостей України засобами інтернетресурсів тощо.
Сьогодення вимагає створення інтегрованої інформаційної системи у
сфері туризму та забезпечення туристам і суб’єктам туристичної діяльності
безперебійного доступу до інформації. Неодноразово ми отримували
історичний шанс утвердження демократичних принципів управління в
практику життя. На нинішньому етапі – це підготовка та проведення
чемпіонату Євро-2012 з футболу. У Посланні Президента України Віктора
Ющенка до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у
2008 р., чітко визначено, що ця подія «виходить за рамки спорту і … є
можливістю для створення реальної популяризаторської кампанії про
Україну у світі»1.
Історія вкотре дає нам шанс для реалізації перспективних задумів. Не
пропустимо його! До футбольного чемпіонату Україні потрібно не тільки
змінити готельно-ресторанну інфраструктуру, а й наповнити туристичну
галузь мережею ТІЦ, до яких увійдуть територіальні осередки туристичних
можливостей нашої країни. Позитивно, що вже сьогодні цей процес має
динамічні зрушення.
Ключові аспекти демократичного розвитку України завжди
підтримувалися представниками української діаспори. Наші співвітчизники
за кордоном уподібнюються могутньому етнічному кущеві, що живиться
культурно-історичною спадщиною материнського регіону. Тому залучення
їх до організації та функціонування ЗТП матиме в майбутньому позитивний
результат для іміджу України у світі.
Важливе завдання сьогодні для України – розробка Концепції створення
ЗТП, що потребує активних дій не тільки Міністерства культури та туризму
України, Міністерства закордонних справ України, Державної служби
туризму і курортів, а й Науково-дослідного інституту українознавства,
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою й
представників світової української спільноти, практичний досвід яких
неодноразово втілювався в реалізацію освітніх програм, виставок, спільних
соціальних проектів.
На формування позитивного іміджу України у світі має вплив духовне,
толерантне обличчя народу, яке проявляється найперше через любов та
шану до своїх історичних традицій. В національних почуттях українського
народу – джерело патріотизму сучасної української нації, ступінь його
духовної зрілості. Він дає змогу усвідомлювати особливості національного
духу, історії та культури українців.
Окреслені висновки створюють підґрунтя для подальших наукових
розвідок та перенесення їх у площину вироблення державної політики,
спрямованої на популяризацію національного туристичного продукту та
формування позитивного образу України у світі, а також нагальних наукових
досліджень туристичної галузі, як важливого феномену державотворення на
сучасному етапі.

1
Ющенко В. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України. 2008 рік // Урядовий кур’єр. – 2008. – 16 травня. – С. 5.
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Гоцалюк А.А. (Київ)
ВЕЛИКОДНІ СВЯТА
ТА ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ
У ПРОЦЕСІ ВІДРОДЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ
НАДБАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У статті розглянуто трансформаційні процеси ігор та забав під
час святкування українцями Великодня.
У християн свято Пасхи пов’язане з вірою у воскресіння Ісуса Христа.
Початок святкування припадає на початок V ст. Святкується в першу
неділю весняного повного місяця.
Наші далекі пращури вірили, що в чарівну Великодню ніч ніякі злі сили
неспроможні заподіяти лиха людині, роду, племені. Апогеєм весняної
обрядовості в українців є Великодні свята, які до останніх часів
святкуються майже тиждень. Головним культом Великодня є поклоніння
весняному богу сонця – Яровиту (Ярилу). В давнину на свято палили вогні
перед культовими спорудами, що символізували сонце. Ця традиція
збереглася в наш час у окремих районах Західного Поділля. Великодня
обрядовість завершується шануванням культу предків. В давнину старші
жінки співали гаївки та водили хороводи на кладовищі.
У подолян до наших часів збереглася традиція впродовж трьох днів
Пасхальних свят нічого не варити, а споживати лише все, заздалегідь
приготоване до Великодня: “На перший день Великодня не топлять, не
варять, і в гості не ходять; все це вважається непристойним для такого
свята”1.
Після розговіння жителі українських сіл поспішають на церковне
подвір’я, щоб узяти участь в обрядових забавах та іграх.
Прийнято було дзвонити у дзвони, щоб відлякати нечисту силу.
Дзвонили дзвони, щоб розбудити природу і дати ріст усьому живому. Щоб
і гречка родила, і весілля справляли. Біля церкви дівчата співали веснянок і
танцювали. Обов’язковим було виконання кривого танцю, який
символізував життя.
Молодіжні ігри мали на меті пробуджувати від зимового сну природу.
Для українців характерні гойдання на гойдалках. З весняними “грищами”
пов’язані підбір пари та одруження. Головною грою є великодні хороводи.
До наших часів дійшли та добре збереглися великодні ігри: Боротьба
поодинока та групова; Кулачні бої, Стукалка-хованка, “А ми просо сіяли”,
“На перегони”, “Чий батько дужчий”, “Війна”.
Проводились ці ігри протягом перших трьох днів Великодня та на
Зелені свята.
1

Сведницький А. Великдень у подолян. Твори. – К., 1958. – С. 425.
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В Україні дуже поширена веснянка “Розлилися води”:
Розлилися води
На чотири броди,
Гей, дівки, весна красна, зілля зелененьке.
На першому броді щука-риба грає,
Щука-риба грає, кригу розбиває.
Гей, дівки, весна красна, зілля зелененьке.
На другому броді зозуля кує,
Зозуленька кує, бо літечко чує.
Соловей співає, літо звеселяє!
Гей, дівки, весна красна, зілля зелененьке.
На другий день Великодня (Обливаний понеділок) хлопці й дівчата
обливали водою всіх зустрічних, ходили по хатах та обливали господарів.
Вогні Великого Четверга та Великодньої ночі – це очищення землі від
нечисті. В святу ніч під Великдень по містах та селах кладуть великі вогні
кругом церкви. Це роблять парубки і чоловіки з метою очищення громади
від злого. Цей ритуал зберігся та трансформувався в весільному обряді.
Молоду приводять до молодого і переводять через вогонь, щоб очистити її
та увесь її поїзд від зла. Обох молодих по дорозі переводять через вогонь, а
без цього молода ще не жінка, бо “не обсмажена”. По першій шлюбній ночі
відбувається обряд “смалити молоду”: жінки за селом кладуть вогонь і
скакають через нього з молодою.
Уранці на перший день Великодня хлопчики 7–10 років ходили з хати в
хату христувати. Біля порога вітають: “Христос воскрес!” У наших
пращурів був звичай хлопцям-христувальникам говорити і великодні вірші.
В давнину перший день на Великдень ніхто ні до кого не ходив. Звичай
вітати віршами господарів з Великоднем вивівся, а наші сучасники
відвідують родичів саме в перший день Великодня.
У більшості українських земель після розговин старші чоловіки та
жінки ходили на кладовище христуватися зі своїми родичами.
Зупинившись біля могили, промовляли: “Татуню рідний!” чи “Нене рідна!”
Коли батьки проклинали дітей за життя, то діти просили їх простити і
прислухалися до могили. Коли в могилі загуде – то батьки простили. Ці
вірування зберігалися на території України до початку ХХ ст.
У народі вірили, що сонце на Великдень “грає”, заглядає всюди,
приносить щастя й добробут: “У такій всенародній радості навіть, здається,
й сонце приймає участь: у цей день, коли воно сходить, то особливо виграє
своїм промінням. Навіть грішні покійники й ті на цей день звільняються з
пекла, збираються в домі Давида”1.
Протягом трьох днів на Великдень головним заняттям парубків і
підлітків є дзвоніння церковними дзвонами. Ця традиція існує з давніхдавен. У кожному селі відбуваються своєрідні змагання між підлітками –
хто подзвонить першим у церковний дзвін, той цілий рік буде першим.

1

Білецький М. Історія української літератури. – Авсбург, 1947. – Т. 1. – С. 73-74.
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Однією з забав хлопців-підлітків було стріляння біля церковної дзвіниці
з моздирів. Їх виготовляли з невеличкої трубки, один кінець якої був
заклепаний, а другий мав отвір. У трубку-моздир насипали пороху або
сірки, запалювали сірником. Відбувався постріл, який знаменував
Воскресіння Сина Божого. В західноподільських підлітків на Великодні
свята до останніх часів збереглася гра “В короля”, у якій бере участь
великий гурт хлопців (30-40 осіб). Ця гра, на думку дослідника О. Смоляка,
походить із періоду родового укладу наших предків і ініціює у собі
вироблення сили та спритності для самозахисту. Пріоритетним засобом у
цій грі є вдарення грудьми противника, що сприяє пробудженню
природних сил1.
Одними з найпоширеніших Великодніх ігор є ігри “Дзвіниця”,
“Ремінець”, “Грушка”. Остання збереглася на Тернопільщині до нашого
часу. Основну роль у цих іграх відіграє удар рукою, споріднений з ударом
вербової гілки у Вербну неділю. За уявленням наших предків вдаряння в
період весни “... означало поєднати її з космічними силами Всесвіту,
відродити здоров’я. Людина ніби набирала таким чином космічної величі
шляхом підкорення живої матерії законам космічних сил”2.
Основна функція парубочих ігор на Великдень полягає в прискоренні
розквіту природи, в пробудженні у дівчат енергії для майбутнього шлюбу.
В них на перший план виступала активна дія (біг, удар, крик), що
стимулювали життєдайну силу. На Великдень “парубки шумлять, шаліють,
одним словом женихаються і залицяються. Вони постійно мішають
дівчатам в іграх, перериваючи їхнє коло. При цьому не обходиться без
зіткнень аж до такої степені, що дівчата повинні кулаками відштовхувати
жартунів-напасників”3.
З давніх часів на Поділлі поширюється чоловіча боротьба “На лопатки”.
Перемога вважається в ній, коли один із учасників три рази пробуде “на
лопатках” на землі. Останнім часом чоловічі ігри вже не виконуються,
чоловіки приєднуються до парубків та грають у “Ремінця”.
Поширеним звичаєм серед дівчат ХХ ст. було дарування двох писанок,
зав’язаних у вишиту хустинку своєму хлопцеві. Якщо він її поцілує, то
можна чекати пропозицію на одруження, а якщо лише подякує – на весілля
нічого сподіватись.
В Україні існує традиція, пов’язана з “віддаванням колодки”. Цей
звичай – вияв симпатії й любові. Після “віддачі колодки” дівчата “грали
гаївки”. Найпоширеніші з них “Жучок”, “Коструб”. Дівочі гаївки – основа
великодньої обрядовості в Україні. У давнішній період вони були
представлені великою кількістю репертуару (30-40 гаївок – парадигм), які
виконувалися всі Великодні свята4.
1

Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля. – Тернопіль: Астон. – С. 43.
Потапенко О.І., Кузьменко В.І. Шкільний словник українознавства. – С. 28.
Народные песни Галицкой и Угорской Русі, собраные Я.Ф. Головацким. – М.: Издание
императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском университете,
1878. – Ч. 1: Думы и думки. – С. 20.
4
Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – Мюнхен, 1958. – С. 439.
2
3
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На Великдень на Лівобережжі, Слобожанщині, Київщині існував звичай
гойдатися на гойдалці, яку будували парубки. Гойдалки на селі під час
Великодня – це центр розваги всього села: всі три дні свят гойдалися на
гойдалці парубки, дівчата, діти. Цей звичай змінився. Тепер це тільки
розвага, а колись в основі цього звичаю лежала мета – очищення від усього
злого. В давнину біля гойдалки грали в “котка”, “кидка”, “навбитки” –
різноманітні ігри в крашанки чи писанки. На Поділлі звичай обливати
водою дівчат у Великодній понеділок зберігся й досі.
Розвиток української культури відбувався в умовах ідеологічних утисків
та радянської уніфікації культури: “Заборонялася, принижувалася,
ігнорувалася
етнічна
специфіка,
а
натомість
адміністративно
впроваджувалися уніфіковані загальнорадянські форми святково-обрядової
культури. Утворився своєрідний вакуум в пам’яті не одного покоління, яке
жило в умовах нестабільності соціально-політичного й економічного
життя. Вже практично друге покоління людей виросло на постулатах
радянської ідеології і цілеспрямованої пропаганди, що все народне –
пережиток, забобони, релігія, гречкостійство”1. В своїй політиці радянське
керівництво стосовно селян покладалося на репресивні методи. Уряд діяв
шляхом агітації та пропаганди. Одним з головних завдань була боротьба з
церквою. Наступ на церкву був лише елементом залякування, адже
більшість українських обрядів мали більш глибоке походження, ніж
християнство. В традиційних обрядах люди намагаються в традиційній
звичній для них формі задовольнити свої національні почуття.
Наприкінці 1980-х р. ми помічаємо спроби відтворити нейтральні в
релігійному відношенні обряди. В радянській пресі існувала практика
видавати новоутворені обряди за традиційне дійство, начебто із народних
глибин. Насправді ці обряди були наслідуванням народних поетичних
творів. Значної шкоди збереженню автентичної обрядовості завдавали
аматорські спроби творчих переробок обрядодійств.
Головним завданням радянської системи була ліквідація природних зв’язків
у середині суспільства, побудованих на тисячолітньому досвіді традиційної
культури. Традиційна обрядовість була мало зв’язана з соціальними формами, а
демонструвала зв’язок людини з природою. У поетичній, символічній формі
людина, чиє життя було пов’язане з природою, реагувала на зміни пір року, які
були непідвласні соціальним катаклізмам.

Веснянки здавна побутували по всій Україні, проте в кожній місцевості
вони творилися по-своєму. На жаль, у багатьох місцевостях ці прекрасні
народні пісні та звичаї вже призабулися. Зневага до народних традицій є
проявом занепаду нашої духовності.
У наші часи духовного відродження ми знову повертаємося обличчям
до витоків народної культури. У Львові ініціатором відродження
традиційних гаївок стало Товариство Лева. За місцевим звичаєм тут гаївки
влаштовують на Великдень. У київській школі № 200 відроджуються
календарні народні звичаї, весняні ігри, розваги, у яких буяє радість життя
та завзяття.
1

Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу. – К.: Унісерв, 2000. – С. 7.
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Яковлев О.В. (Київ)
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ
КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ
20-х рр. ХХ ст.
У статті розкривається поняття “книжкові пам’ятки”,
визначаються критерії належності видань України 20-х рр. ХХ ст. до
книжкових пам’яток, а також характеризуються як книжкові пам’ятки
окремі типи видань зазначеного періоду.
Введення поняття “книжкова пам’ятка” пов’язане з появою в 70-х рр.
ХХ ст. нового визначення унікальних феноменів історії та культури
людства – пам’ятник (пам’ятка) історії та культури, що поряд з іншими
джерелами – археологічними, архітектурними, мистецькими – включає і
письмові пам’ятки. Цей термін визначає цінність і значимість пам’яток,
але є занадто широким і потребує уточнення.
Введення поняття “книжкова пам’ятка” (книжный памятник) Науководослідним відділом рідкісної книги – Музеєм книги Російської державної
бібліотеки дало змогу уточнити розуміння рідкісності і цінності книжки як
пам’ятки історії та культури. Відповідно до сучасного розуміння, книжкові
пам’ятки – це книги (рукописні та всі види друкованих видань) і книжкові
колекції, які мають видатні духовні, естетичні та документуючі
властивості, що виокремлюються у спільному книжковому фонді України й
охороняються спеціальним законодавством1.
У своєму дослідженні книжкових пам’яток 20-х рр. ХХ ст. ми
спираємося на праці, присвячені вивченню феноменів: “рідкісна книга”,
“цінна книга”, “книжкова пам’ятка” (П. Бєрков, Г. Геннаді,
О. Жаворонкова, Г. Ковальчук, О. Малеїна, О. Маркушевич, І. Поздєєва,
І. Розанова, Д. Ульянівська, Г. Шапкіна-Петренко, К. Яцунок). Але як
вважає український книгознавець Г. Ковальчук, вирішення питання
рідкісності (цінності) книги на теоретичному рівні залишається остаточно
нез’ясованим, бракує також спеціальних досліджень, присвячених
книжковим пам’яткам України 20-х рр. ХХ ст.
За ступенем історико-культурної цінності книжкові пам’ятки
поділяються на: світового рівня, національного, регіонального, місцевого.
Для представленого дослідження концептуальним є положення, висунуте
Г. Ковальчук: “До пам’яток національного рівня належать книжки, що
мають першочергове значення для пізнання й розвитку вітчизняної історії
та культури”2. Книжковими пам’ятками можуть бути книги, періодичні
видання, а також нотні та образотворчі видання, виготовлені у вигляді
книжкового кодексу.
1
Ковальчук Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах НАН
України. – К.: НБУ імені В.І. Вернадського НАН України 2004. – С. 242.
2
Там само. – С. 250.
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У вивченні книжкових пам’яток 20-х рр. ХХ ст. необхідно розглядати їх
у взаємозв’язку з соціально-історичною і культурною ситуацією в Україні
тогочасної доби, діяльністю видавництв і друкарень, розвитком видавничої
справи. Адже характеристика книги складається не лише зі значення змісту
твору, який у ній опублікований, а несе інформацію про книжкову
культуру певної епохи – у представленому дослідженні добу УНР та
українізації
20-х рр. ХХ ст.
Виявляючи критерії належності книги до категорії пам’ятки, ми, поперше, спираємося на визначення критеріїв пам’яток документального
спадку міжнародною программою ЮНЕСКО “Пам’ять світу”.
Виділимо такі критерії відповідно до завдань даної розвідки:
політичні і релігійні книги, які сприяли формуванню історії світу;
час, тобто концепція давності, що є досить умовним поняттям для
кожної країни;
документальний спадок має всесвітнє значення, якщо інформація про
місцевість або регіон зробила внесок у світову історію;
спадок, пов’язаний із життям та діяльністю особи чи народу, що зробив
суттєвий внесок у світову історію;
пам’ятка документує важливе питання світової історії чи культури;
документальний спадок має естетичні та стилістичні характеристики,
що високо оцінюються за межами регіону чи нації;
якщо соціальна, культурна та духовна цінність спадку виходить за межі
національної культури;
цілісність і рідкість (другорядні критерії).
Щодо критеріїв належності української книжки до пам’яток, виявляємо
наступні ознаки цінності книги: етапність, унікальність, пріоритетність і
меморіальність. Етапність характеризує книгу як документ, що адекватно
й одномоментально відбиває найважливіші переломні етапи соціального
розвитку суспільства. Такими переломними етапами суспільного й
мистецького розвитку України була доба визвольних змагань, УНР і
українізація 20-х рр. ХХ ст., а в культурі – т.зв. період українського
ренесансу.
Меморіальність співвідносить книгу як із життям та працею видатних
особистостей, так і з важливими історичними подіями, якими були для
України визвольні змагання, періоди УНР та українізації. В такому випадку
книжки стають відбиттям найвищих досягнень суспільного розвитку,
виступають своєрідними пам’ятками подій історичної ваги, набувають
значення унікальних джерел для вивчення широкого кола явищ.
Критерій меморіальності до книжкових пам’яток зазначеного періоду
застосовується щодо бібліологічної спадщини керівників українських
урядів М. Грушевського та С. Петлюри, а також видатних українських
громадських діячів і вчених: Л. Биковського, О. Грушевського, І. Огієнка,
С. Єфремова, В. Королева-Старого, С. Русової, С. Сірополка, І. Стешенка,
Ф. Стешка,
мемуарної
спадщини
В. Винниченка,
О. Шульгіна,
Д. Дорошенка, П. Скоропадського, Є. Чикаленка, чия доля емігрантів і
“буржуазних націоналістів”, за тогочасною офіційною термінологією,
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призвела до вилучення їх спадку з культурного і наукового обігу
радянської України.
До книжкових пам’яток 20-х рр. доцільно віднести також програмні
публікації видатних діячів культури М. Хвильового, В. Хмурого,
Л. Курбаса, В. Костенка, пізніше репресованих або знищених за
український націоналізм і реформаторську діяльність радянською владою.
Меморіальне значення мають перші прижиттєві видання 20-х рр. молодих
українських поетів, письменників і композиторів: М. Бажана, В. Сосюри,
П. Тичини, Ю. Яновського, М. Леонтовича, Ю. Мейтуса, К. Стеценка.
Спираючись на критерій цінності видань у такому тлумаченні, коли
примірники друкованої продукції входять до історично складеного
комплексу – бібліотеки, установи, вченого, бібліофіла – й оцінюються лише
в рамках цього комплексу, оскільки в такому зібранні, з одного боку,
відбивається епоха, а з другого – особливості діяльності окремої установи
або особистості збирача, відносимо до книжкових пам’яток друковану
продукцію першої в Європі наукової установи в галузі бібліографії
Українського наукового інституту книгознавства (УНІК): шість томів
наукових праць і журнал “Бібліологічні вісті”, з друкуванням якого
пов’язана діяльність видатних українських книгознавців: Ю. Меженка,
В. Ігнатієнка, А. Козаченка, С. Маслова.
Відповідно до зазначеного критерію, а також важливості вивчення
друку в аспекті діяльності окремих видавництв і друкарень у певній
історико-культурній ситуації 20-х рр. ХХ ст., вважаємо доцільним віднести
до книжкових пам’яток такі нові для того часу типи серіальних видань, як:
“Універсальна бібліотека красного письменства” з творами українських
класиків Лесі Українки, І. Франка, М. Коцюбинського; “Дешева
літературна бібліотека”; “Дитяча книжка”; “Релігійна література”, а також
перші видання вперше складених за часів УНР українських підручників:
О. Курило. “Початкова граматика української мови”, К. Лебединцев. “Лічба
і міра”, К. Стеценко. “Початковий курс нотного співу”, “Шкільний
співаник”, С. Русова. “Лекції про дошкільне виховання”. Відповідно до
зазначених видань залишаються важливими й кількісні критерії цінності з
урахуванням хронології та соціально ціннісних властивостей книги, адже
хоча зазначені видання виходили досить великими на той час накладами
(до 50 тис. примірників) на сьогодні їх збереглося одиниці.
Посилаючись на такий критерій пам’яток документального спадку в
міжнародній програмі ЮНЕСКО “Пам’ять світу”, як: документальний
спадок має естетичні чи стилістичні характеристики, котрі високо
оцінюються за межами окремого регіону чи нації, зазначимо, що мистецтво
України 20-х рр. ХХ ст. увійшло в історію вітчизняної культури під назвою
“Український ренесанс”, а його найвизначніші представники (Л. Курбас,
В. Еллан, М. Хвильовий, М. Леонтович, К. Стеценко, Б. Лятошинський,
О. Довженко, М. Бойчук, Г. Нарбут) сприяли розвитку нових стильових
напрямів у театрі, кіно, музиці, живопису, літературі (необароко,
неокласицизм, неоромантизм, експресіонізм, символізм, футуризм, кубізм,
супрематизм) не тільки в Україні, а й у Європі. Вважаємо, що видання і
мистецькі журнали, які презентували українське відродження ХХ ст.,
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мають вважатися книжковими пам’ятками. Це періодичні видання: “Плуг”,
“Ваплітянин”, “Всесвіт”, “Авангард”, “Нове мистецтво”, “Музика”,
“Музика масам”, “Барикади театру”, окремі примірники яких стали
раритетами.
Вживаючи поряд із новим терміном “книжкова пам’ятка” 20-х рр.
ХХ ст. традиційні, визначимо їх співвідношення: рідкісна книжка
(малотиражна, заборонена, знищена в тиражі, нелегальна); цінна (в
значенні змісту або матеріального втілення); унікальна (невідома чи
маловідома в бібліографії, збережена в 1–2-х, максимум трьох
примірниках); раритет – синонім рідкісної та цінної книги. Термін
“книжкова пам’ятка”, за твердженням Г. Ковальчук, є ближчим,
синонімічним терміну “цінна книжка” в значенні “видатна за своїми
якісними характеристиками”, це стосується всього тиражу даного видання1.
Пам’яткою може бути також особливий примірник видання з
автографом видатної особистості, навіть, якщо саме видання не є
пам’яткою друку. Такими є видання музичних творів М. Леонтовича,
К. Стеценка з їхніми автографами.
Ще одним важливим критерієм визначення книжкових пам’яток як
зразкових, еталонних є мистецтво книги. Спираючись на концепції
М. Макаренка (Бібліологічні вісті. – 1924), О. Сидорова (Печать и
революція. – 1921), П. Реннера, Я. Чихольда, Г. Ковальчук визначає
мистецтво книги як синтетичне мистецтво, що формує книгу як цілісний
художньо осмислений предмет, де художні елементи взаємодіють з
конструктивно-технічними та знаковими, а цілісний художній образ книги
реалізується через складну художню структуру: архітектоніку, що створює
просторову конструкцію; типографіку, що розв’язує завдання внутрішньої
композиції, компонування сторінок і розворотів, вибір шрифтів і набірних
прикрас; ілюстративну частину, спрямовану на інтерпретацію тексту.
Поряд з мистецтвом книги, слушно вводяться такі поняття, як: “книжкова
культура”, “культура книги”, “культура видання”, що характеризується
змістом вибраних текстів та їх інтерпретацією редакційно-видавничими й
художньо-поліграфічними
засобами;
вона
визначається
також
оптимальністю тиражу, ціни й часу виходу видання в світ2.
Отже, культура видання за даними показниками також покладена нами
в основу виокремлення книжкових пам’яток серед друку 20-х рр. ХХ ст.
Найкращі друки цього періоду виконані видатними українськими
художниками і графіками в таких художніх книжкових стилях, як:
національно-романтичний у поєднанні традицій українських майстрів
минулого та сучасної західноєвропейської графіки (М. Самокиш,
І. Бурячок,
М. Пимоненко,
О. Сластьон,
М. та О. Мурашки,
О. Кульчицька); модернізм із впливом українського бароко (Г. Нарбут,
Ї. Іжакевич, В. Кричевський, А. Ждаха); експресивний футуризм;
конструктивізм (Ель Лісицький). Кращі зразки нотних видань творів
1
2

Там само. – С. 257.
Там само. – С. 278.
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М. Леонтовича, К. Стеценка, Ю. Мейтуса, В. Костенка, М. Вериківського,
П. Козицького, проілюстровані талановитими українськими художниками,
можна, безперечно, віднести до книжкових пам’яток 20-х рр. ХХ ст.
Критерій пріоритетності виокремлення книжкових пам’яток, що означає
національний і українознавчий підхід, вважаємо для нашої держави на
сучасному етапі найважливішим. Це стосується проблем найповнішого
збирання україніки, тобто за концепцією Інституту української книги
НБУВ, видань українською мовою; видань, виданих в Україні; видань, які
за змістом стосуються України; авторів-українців. Створена саме у 20-ті рр.
ХХ ст. Бібліографічна комісія при Українській академії наук поставила
основне завдання: створити внаслідок колективної роботи всіх наукових та
спеціально-бібліографічних установ УСРР вичерпний бібліографічний
репертуар. На жаль, це важливе завдання ще й досі є не повністю
вирішеною проблемою. Особливо це стосується періоду після 1922 р., коли
у травні 1922 р. було утворено Головне управління у справах друку (ЛІТ),
основною функцією якого стає об’єднання всіх видів цензури друкованих
творів і забезпечення повного державного та політичного нагляду за
виданням і поширенням друкованих творів, а також боротьбу з
нелегальними виданнями, їх розповсюдженням та вилучення книг,
недозволених Центральним управлінням у справах друку1. Лише завдяки
самовідданості окремих працівників у бібліотеках України залишилися
примірники вилучених видань того часу (зокрема, Гімну України “Ще не
вмерла Україна”, духовних творів М. Леонтовича, К. Стеценка, О. Кошиця
та інших), що стали раритетами в наш час2.
Отже, погоджуючись із позицією завідувача відділу стародруків та
рідкісних видань НБУВ Г.Ковальчук щодо зосередження у відповідних
відділах бібліотек насамперед україніки до 1922 р., що зумовлено
закінченням, з одного боку, періоду визвольних змагань, видання якого
апріорі є дуже рідкісними і цінними, і з другого боку – становленням
системи книговидання в Україні, її одержавленням, збільшенням
друкованої продукції, поступовою її ідеологізацією і, нарешті,
бібліографічною фіксацією Книжковою палатою3, вважаємо за необхідне,
посилаючись на вищезазначену аргументацію, включити до книжкових
пам’яток 20-х рр. ХХ ст. такі друки, що відповідають наступним ознакам:
видання – пам’ятки (та джерела) великих історичних подій; перші
прижиттєві видання творів видатних вчених, письменників і кращі їх
перевидання; конфісковані, нелегальні та заборонені видання; книги з
автографами видатних громадських діячів, учених, письменників; видання,
оформлені
та
ілюстровані
видатними
художниками;
шедеври
1
Антонюк І.М. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії імені
М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю: Автореф. дис. … канд.
мистецтвознавства. – Львів, 2008. – 16 с.; Вакульчук О.А. Українські нотні видання 1923–1934
років: книгознавчий і бібліографічний аспекти: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2006. –
20 с.
2
Там само.
3
Ковальчук Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах НАН
України. – К.: НБУ імені В.І. Вернадського НАН України, 2004. – С. 124.
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поліграфічного мистецтва; кращі мініатюрні видання та книжки
оригінальних форм і розмірів; видання, розмножені незвичайним способом
(гравіровані, літографовані, гектографовані, з витканим текстом тощо),
надруковані на особливих матеріалах (шовку, пергаменті, кольоровому
папері); особливі бібліотеки відомих діячів науки і культури, а також
значні в історико-культурному відношенні бібліофільські зібрання (вони
мають лишитися неподільними, і тільки в такому вигляді мають значення
пам’ятки); тематичні колекції, що історично склалися в тій чи іншій
бібліотеці1.
Подальші дослідження книжкових пам’яток України з метою
збереження і введення до наукового й культурного обігу вітчизняної
книжкової спадщини вважаємо перспективним напрямом розвитку
архівознавства і книгознавства.

Ханас І.З. (Львів)
УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ
ПРИ НОМІНАЦІЇ ОСОБИ
У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
У статті проаналізовано українські традиції при народженні дитини,
розглянуто проблему вибору імені для немовляти та важливе значення
наймення у житті кожної людини як у давній, так і теперішній
християнській практиці.
.
Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово (Ів. 1)2.
Є слово, з яким людина не розлучається ніколи. І народиться дитина –
до неї це слово приходить першим. Воно має бути дзвінким і красивим. Це
– ймення твоє.
Як правило, дитині ім’я обирають батьки. Воно вирізняє людину зпоміж інших людей, супроводжує її в щасті й журбі, у різноманітних
життєвих випробуваннях. Ім’я з’єднує нас із батьківською хатою, рідною
мовою і культурою, минулим і прийдешнім, з багатьма народами світу, з
поезією слова. Ймення окремих людей зливаються в симфонію краси,
несуть у світи відлуння вічності.
І.Р. Вихованець справедливо стверджував, що в кожному імені людини
вкарбовано часточку історії народу. Тут сліди давніх епох, мрії й
сподівання народу, його творча снага, господарські й культурні зв’язки3.
У безконечному ряду живих істот саме людина наділена одним
незвичайним правом: вона має привілей вибирати наймення – собі, дітям
1
Формирование, сохранение и использование единого фонда книжных памятников
страны: Методические рекомендации. – М., 1997. – С. 12.
2
Свята Євангелія від Івана // Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту.
– Українське біблійне товариство. – С. 112.
3
Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 91.
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своїм, усьому навколишньому, містам, селам, звірам, рослинам, планетам,
часточкам атома. Як свідчить автор оповідей зі Старого Завіту,
Всемогутній Бог-добродій, за один день створивши світ – «всіх тварин
польових і всіх птиць небесних», не насмілився дати їм якихось назв, а
«привів їх до людини, щоб побачити, як вона назве їх, і щоб як нарече (та)
людина всяку душу живу, так (хай) і буде ім’я їй». Отже, найменування
всякої живої душі, як бачимо, нелегка справа, і не тільки давньому
Господареві землі та неба…, а й новому господареві всього сущого –
людині. Тому й не дивно, що історія людського найменування подолала
досить складний шлях1.
Поява на світ новонародженого від найдавніших часів була й є
знаменною подією в кожній сім’ї та родині. І це природно, адже сім’я й
увесь рід поповнюється новим членом, з яким батьки і родичі пов’язують
певні надії та сподівання. Як складеться його доля – починало хвилювати
батьків і родину ще до народження дитини.
З давніх-давен безпліддя сприймалося в народі як нещастя і це
підтверджує давнє українське прислів’я: «Хата з дітьми – базар, а без них
– цвинтар». Селяни розглядали бездітність як кару за гріхи або наслідок
прокляття. Як свідчать літературні та архівні джерела, ставились до таких
жінок зі співчуттям, а чоловіки, як правило, їх зневажали2. Народна
медицина не знала ефективних засобів лікування безплідності, тому
вдавалася до різних магічних прийомів. Таким чином, не випадково вагітна
(за народною лексикою «важка», «повна», «товста», «груба») жінка
користувалася особливою увагою та турботою з боку сім’ї та односельців.
У багатьох районах України існувало стійке уявлення, що в людини, яка не
дасть вагітній того, що вона просить, миші погризуть одяг або ж тканину й
одяг поїсть міль3.
«Почулася», – так у рідному селі Кримні О.П. Кондратович, як і в
більшості сіл на Поліссі, кажуть про жінку, яка відчула в собі перші фізичні
порухи дитини, а точніше: почула, як ворухнулось у ній нове життя4. Як
зауважує дослідниця, для цього існує лише одна форма: «Яка жінка?» –
«Та, що почулася», що само по собі засвідчувало: то – знак материнства.
Очевидно, саме такою формою підтверджувався особливий стан тієї, у лоні
якої ще чотири з половиною місяці тому зародилося нове життя і на перші
порухи якого вона так чекала. Мабуть, саме ця форма є найкращим, а то й
універсальним виявом усвідомлення щастя майбутнього материнства, яке
належить лише їй. Бо це в її серце постукалось, може, і не вперше, але
завжди таке прекрасне й ні з чим незрівнянне почуття.

1

Глинський І. Твоє ім’я – твій друг. – К.: Веселка, 1985. – С. 20.
Гвоздевич С. Родильна обрядовість українців // Народознавчі зошити. – 1997. – № 2. –
С. 111.
3
Гаврилюк Н. Народження дитини // Українська родина: Родинний і громадський побут /
Упор. Л. Орел. – К.: Вид-во О. Теліги, 2000. – С. 69.
4
Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя… – Луцьк: ВАТ «Волинська
обласна друкарня», 2007. – С. 4.
2
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«Почулася» – то щоразу осягнення якоїсь таїни, а не лише констатація
зародження нового життя, яке твердо й незаперечно заявило: «Я є! Я йду! Я
– часточка материнського єства, але й людська окремішність, незалежне й
неповторне ego»1.
Науковці зауважують, що мати й дитина зв’язані між собою астральною
(«астральний» – зоряний – І. Х.) пуповиною. Вона не перерізується при
пологах, а лише набуває нових форм існування, забезпечуючи при цьому
духовний зв’язок між матір’ю і дитиною. Люди завжди вірили в її магічну
силу, тому місце дитини, або просто місце, закопували біля порога чи під
опічком («опічок» – ніша під піччю та припічком, куди ховалось усіляке
начиння: лопата для саджання хліба, рогачі, коцюба, баняки. Подекуди тут
зберігали взимку картоплю), щоб дитина не забувала рідної домівки та
постійно поверталася додому.
Жінка, що виношує дитину, в уявленні оточуючих, хай і підсвідомо,
наділялася до деякої міри ореолом святості: якщо немовля вважається
янголятком, то чи не освячується при цьому й сама жінка, що впродовж
дев’яти місяців виношувала під серцем та в муках привела на світ дитинуянголятко2? «У святого дерева і гілки святі», – стверджує один із отців
церкви Дмитро Туптало. Якщо ж іти від супротивного, то можемо впевнено
констатувати: святі гілки є ознакою святості дерева, на якому вони
виросли. Це твердження повністю накладається на зв’язок «мати – дитина»,
«дитина – мати». Релігія навчає, що душу в дитину вдихає Бог і, вочевидь,
цим актом освячує їх обох. У Євангелії від Святого Матвія читаємо: «Ісус
же сказав: «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, – бо
Царство Небесне належить таким»» (Мт. 19; 14)3.
Кожна жінка в усі часи мріяла народити красиву, здорову, добру і чуйну
дитину. Звичайно, здійснення цієї мрії великою мірою залежало і від неї
самої. Тому досвідчені жінки навчали її відповідних правил поведінки,
яких вона мала суворо дотримуватися, щоб не зашкодити ні собі, ні
майбутньому нащадкові. Які ж були оті неписані правила і табуації?
О.П. Кондратович подає такі заборони:
приховувати вагітність, не говорити, якщо знає, що не сама, ніби нічого
нема, бо в такому випадку дитина довго не говоритиме або ж говоритиме
погано, буде «німа»;
їсти на ходу, бо нащадок виявиться ненаситним, весь час хотітиме їсти;
дмухати на вогонь, роздмухувати жар, примовляючи при цьому: «Фу-уу», щоб не спровокувати втрати плоду, що може зникнути, як той подих;
підстригати як власне, так і чиєсь волосся, щоб плід гарно розвивався і
при пологах менше «різало»;
сидіти на порозі, щоб у майбутньому дитина швидко здолала родові
шляхи, «не стала на порозі»;

1

Там само. – С. 4.
Там само. – С. 6.
Свята Євангелія від Матвія // Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового
Заповіту. – Українське біблійне товариство. – С. 28.
2
3
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у святкові дні різати, шити, плести, мотати нитки чи прясти. Тоді й маля
легше дістанеться виходу, не заплутається в пуповині;
зазирати в дірку, бо це може викликати косоокість у новонародженого;
переступати через будь-яку загорожу, щоб забезпечити в майбутньому
прохід плодові без перешкод;
різати курку чи якусь іншу живність, бо це може негативно вплинути і
на перебіг пологів, і на характер того, кого жінка виношує під серцем;
з тієї ж причини їсти з ножа;
щоб запобігти появі в дитини «заячої губи» заборонялося перед
вагітною жінкою втикати в землю лопату чи копанку;
існував також звичай не повідомляти про пологи неньку породіллі:
вважали, що в такому випадку буде менше боліти1.
Цікаві застереження подає також і З.Є. Болтарович у книзі «Народна
медицина українців». Вагітна не мала:
виливати перед порогом помиї, бо це негативно відіб’ється на здоров’ї
майбутньої дитини;
не виходити, не умившись, з хати, щоб не зустріти відьми;
не залишати на ніч незаметеною хату, щоб Богородиця, яка вважається
покровителькою материнства, не поколола ніг;
не носити в подолі дрова, бо там може виявитися клин, і тоді в маляти
може бути грижа;
не лізти в піч, не витрушувати сажу – дитина матиме задуху (ядуху,
астму);
остерігатися наступити на коромисло, бо: 1) у жінки і майбутньої
дитини будуть нариви (Харківщина); 2) дитина не триматиме голови
(Черкащина)2.
Особливого значення надавалося формуванню відповідальності за
здоров’я та зовнішність майбутньої дитини, вмінню адекватно поводитися
в екстремальних умовах: під час пожежі, грози, підтоплення, переляку
тощо. Жінка мала знати: злякавшись пожежі чи грози, вона не мала
торкатися свого тіла, особливо обличчя та інших неприкритих одягом
ділянок, інакше на місці дотику в дитини з’явиться яскраво-червона або
бордова пляма, яка збільшуватиметься пропорційно до збільшення маси
тіла. Доторк під час переляку від миші чи якоїсь іншої істоти спровокує в
тому місці появу в маляти густого волосяного покриву, що у своїх
контурах повторить об’єкт збудження. Такі ж наслідки очікуються й тоді,
якщо на вагітну жінку чимось кинути. Через це суворо заборонялося
кидати на таку жінку навіть жартома.
Не рекомендувалося вагітним жінкам і бувати на похоронах. Коли ж
такої участі не можна було уникнути, жінці радили стримувати емоції і
щоб дитина не була блідою, взяти з собою шматок червоної матерії чи
стрічки. Очевидно, червоний колір, як символ вогню взагалі і Небесного
зокрема, перебирав на себе і його очисну силу, сприяв захисту матері і
1
Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя… – Луцьк: ВАТ «Волинська
обласна друкарня», 2007. – С. 8-9.
2
Болтарович З.Є. Народна медицина українців. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 58-59.
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дитини від негативного впливу як мерця, так і емоцій присутніх.
Думається, цей звичай побутував ще в часи язичництва, проте його
дотримуються й понині1.
Відійшли материнські води. Немовля подолало останній рубіж і
голосним криком сповістило про свою присутність у світі людей. Маленька
безпомічна істота, просвічена світлом Самого Всевишнього. Мати й дитина
стають епіцентром сімейного мікрокосмосу, людської спільноти і
макрокосмосу загалом. Духовний та моральний стан породіллі є
визначальним фактором її фізичного здоров’я, а це, у свою чергу, справляє
позитивний чи негативний вплив на самопочуття немовляти. З покоління в
покоління передається давня легенда про те, що дитину під час її
перебування в материнському лоні навчає ангел, а в годину народин він
легенько торкається пальцем губеняток маляти, і воно після появи на світ
усе забуває, а про ангельську науку нагадуватиме ледве помітний рівчак на
верхній губі. Мати, родина, оточення мають зробити все від них залежне,
щоб дитина пригадала ту небесну науку та сприйняла все найкраще з науки
людей і поклала в основу свого життя. Тому першими словами, поняттями
та почуттями поряд із «мама», «тато», «баба», «дід» поставали «Бог»,
«любов». Вони входили у понятійний апарат та почуттєвий арсенал дитини
як основоположні й неперебутні у своїй значимості2.
Уже в перші дні немовля оточували посиленою опікою найближчої
родини і сусідів, знайомих. Вважалося, що до охрещення, після чого воно
отримує захист від Бога, на нього чатує чимало небезпек: «погане око»,
заздрість, звичайна необережність у поведінці оточуючих, зокрема й у
ставленні до немовляти. Щоб оберегти новонароджену дитину, батьки
якомога швидше намагалися похрестити немовля. Добираючи хресних
батьків своїм дітям, родичі сподівалися в їхній особі знайти нащадкам
оборонців, які б у випадку нещастя могли прийти на допомогу, замінити їм
рідних батьків. Тому повсюдно до них ставилися з особливою повагою.
Як стверджує отець-доктор Юрій Федорів, джерелами Божої благодаті,
якими ми освячуємося й які роблять нас здатними зростати у святості, є
Святі Тайни: Хрещення, Миропомазання, Покаяння, Пресвята Євхаристія,
Подружжя, Священство і Маслослов’я3.
Під час уділювання святих тайн священик виконує певну дію, яка
називається формою, а вимовлені слова – це матерія. Відповідно до цього
кожна свята тайна складається з матерії і форми. Крім тих двох речей,
священик мусить мати намір уділити святу тайну, а той, хто приймає,
мусить приймати її охоче, бо без наміру свята тайна буде неважна.
Перша і найважливіша свята тайна в житті кожного християнина – це
хрещення, яке змиває первородний гріх та інші гріхи, якщо людина

1
Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя… – Луцьк: ВАТ «Волинська
обласна друкарня», 2007. – С. 10-11.
2
Там само. – С. 23.
3
Федорів Ю. Пояснення церковних богослужінь і святих тайн: Підручник для школи і
дому. – Львів: Свічадо, 2008. – С. 127.
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приймає хрещення у старшому віці. Без тайни хрещення людина не може
приймати інші тайни.
Тайну хрещення уділюється малій дитині відразу після народження.
Батько-мати або ж куми зголошують новонароджену дитину священикові,
який першого дня по народженні відчитує молитву, звану в требнику:
«Молитва в перший день, коли жінка породила дитину», а восьмого дня
приносять дитину, щоб надати їй ім’я.
Церковний устав приписує відмовляти цю молитву перед дверима
храму, тобто у притворі, тому що неохрещена особа не може входити у
храм. Цей звичай взято зі Святого Письма, де написано, що Богомладенець
Ісус був принесений до Храму: «А коли сповнилося вісім днів, надали
Йому ім’я Ісус…» (Лк. 2; 21)1. Устав ось так приписує: «Ім’я Йому
нарицаєт (ієрей) во ім’я святого, єже єго пам’ять прилучится імат в осмий
день, іли коєго святого ізволит (ієрей)». У випадку, коли дитина не зовсім
здорова, устав церковний дозволяє відмовити молитву надання імені і саме
хрещення відразу після народження дитини. Тоді священик відмовляє
молитви у домі матері в день народження, і молить Господа, щоби Він Сам
був лікарем породіллі, щоб охороняв її душу й тіло від усяких немочей
після родів, щоб підняв її з ложа болів і простив їй усі гріхи, а дитя її
захищав не лише від невидимих ворожих сил, а також і від людської злоби
й удостоїв поклонятися земному храмові Божому.
Перед наданням імені дитині священик робить знак святого хреста на
чолі, устах, грудях і говорить молитву: «Господи Боже наш, нехай
знаменується світло лиця Твого на цім рабі Твоїм (ім’я) і нехай
знаменується хрест єдинородного Сина Твого в серці і в помислах його
(або її)».
По цій молитві, як далі продовжує Ю. Федорів, бере священик у руки
дитину, стає перед дверми храму (красними вратами) або перед іконою
Богоматері, робить знак святого хреста, а співці співають тропар Стрітення:
«Радуйся Благодатна», а потім слідує Відпуст2.
Коли на світ прийшла нежива дитина, тоді відмовляється окрема
молитва, що названа в требнику «Молитва над жінкою, коли скинула
дитя».
Як вважають церковні отці, через надання імені дитина немов стає
оглашенною перед хрещенням. Згідно з практикою церкви і церковними
правилами, час оглашенних у дорослому віці триває довше і чин оглашення
над дорослим відбувається інакше та з довшими молитвами. Ще по-іншому
відбувається над юдеями, магометанами та іншими. Докладніше сказано в
требнику, який приписує відчитувати потрійні молитви над оглашенними, а
оглашенні мають складати визнання віри3.

1
Свята Євангелія від Луки // Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту.
– Українське біблійне товариство. – С. 73.
2
Федорів Ю. Пояснення церковних богослужінь і святих тайн: Підручник для школи і
дому. – Львів: Свічадо, 2008. – С. 128.
3
Там само. – С. 129.
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У наші дні переважна більшість імен, якими називають
новонароджених, належить до системи традиційних, успадкованої від
попередніх поколінь, але естетично відшліфованої.
Особове ім’я – це юридично зафіксоване слово, за допомогою якого
(разом із формою по батькові та прізвищем) здійснюється індивідуалізація
чи, як кажуть фахівці, легалізація особи. Відповідно до чинного
законодавства нашої країни батьки зобов’язані зареєструвати дитину
протягом трьох місяців після її народження. Зафіксована в актовій книзі і в
свідоцтві про народження тричленна формула має бути точно відтворена у
наступних документах особи1.
Система імен, що побутують в українського та й інших народів світу,
формувалася протягом багатьох століть. Основу української номінаційної
(лат. nomination < nomino – «називаю»2) традиції складають імена
християнського календаря. Звичайно, були в наших предків імена і до
прийняття християнства. Їх підказували здебільшого різні обставини
родинного життя.
І. Глинський припускав, що наші далекі пращури всі назви людей,
тварин, рослин, горбів, річок, небесних світил чи речей, певно, вважали
іменами власними, схожими на нинішні наші наймення. Наші предки могли
досить легко вибирати з багатьох навколишніх назв найрізноманітніші
наймення, котрі замінювали тоді всю тричленну систему ідентифікації
особи (ім’я, по батькові і прізвище) сучасних українських: Камінь, Дуб,
Орел, Ведмідь, Лось, Олень, Літо, Зима тощо. Сьогодні такий вибір
здається дивним, проте за тої сивої давнини був уповні прийнятний. Вже
навіть у часи Київської держави ім’я риби було назвою ріки… «Ізяслав же,
– пише, наприклад автор одного давнього рукопису, – пріиде къ нимъ чрезъ
ръку Осетръ»3.
Однак вибирали батьки-язичники наймення для своїх дітей неабияк.
Вони – люди, які вірили у слова-заклинання, у назви-талісмани, завжди
намагалися лити воду найменування на млин долі милих спадкоємців, із
тисяч назв вибирали якусь одну, «найсприятливішу» для дитини. Саме таку
систему, що допомогла б їхнім чадам стати щасливими, оберігала б від
«злих духів», була б взірцем у житті.
Одним із перших такого типу наймень, можливо, були імена – цілі
фразеологізми, речення-побажання, речення-заклинання. Такі імена вже
багато тисяч років тому мали, скажімо, давні шумери (Енму-дугга – мій
пане, (будь) добрий), семітські народності (Небу-буліт – о небо, дай мені
життя). Такі імена мають і таджики (Кізлярбас – годі, не треба (більше)
дівчаток)4.

1
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник / За ред.
В.М. Русанівського. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 14.
2
Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наукова думка,
2000. – С. 392.
3
Глинський І. Твоє ім’я – твій друг. – К.: Веселка, 1985. – С. 21.
4
Там само. – С. 21.
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Немало таких наймень було і в слов’ян. Їх підказували здебільшого різні
обставини родинного життя. Наприклад, довгоочікуваного сина називали
Ждан, небажаного – Неждан, Нечай, перший син діставав ім’я Одинець,
третій у сім’ї – Третяк тощо. В іменах відображалися певні риси
людського характеру (Буян), пора року, коли дитина з’явилася на світ
(Зима), віра в магічну силу імені, спільного з назвою рослини, тварини
тощо (Береза, Лев, Орел, Сокіл) тощо. Імена з негативним емоційним
забарвленням давалися як застережний захід: за уявленням наших
пращурів, погані імена (Горе, Захворай) оберігали від дії злих сил1.
У дохристиянський період поряд з одноосновними іменами
функціонували й двоосновні з компонентами -слав, -мир, -волод, -гост, бор (т.зв. імена-композити): Милослав, Радослав, Володимир, Всеволод,
Ратибор, Мирослава, Квітослава тощо. Прийняття християнства
докорінно змінило панораму імен.
У складі сучасних імен дослідники виділяють кілька шарів:
1. Візантійські християнські імена, або імена християнського календаря,
запозичені разом із введенням християнства у Київській Русі в Х ст. Ці
канонізовані (узаконені) церквою і зафіксовані у спеціальних книгах
(святцях) імена давалися під час хрещення. Візантійські імена, крім
давньогрецьких, охоплювали давньоримські й давньоєврейські, а також
незначну частину тих імен, з якими греки візантійської епохи підтримували
торговельні і культурні зв’язки. До візантійських імен належать,
наприклад, популярні сьогодні імена: Іван, Олексій, Михайло, Григорій,
Петро, Федір, Ганна, Олена, Катерина тощо.
2. Давні українські імена – Володимир, Всеволод, Ростислав, Людмила
тощо, у тому числі кальки з грецької мови: Богдан, Віра, Надія, Любов, а
також окремі імена скандинавського походження, що побутували у
Київській Русі, – Ігор, Олег, Ольга.
3. Імена, запозичені з західноєвропейських, західнослов’янських і
південнослов’янських мов: Альберт, Арнольд, Артур, Ванда, Ружена,
Власта, Квітослава тощо.
4. Нові імена, які почали з’являтися після революції 1917 р., коли церква
була відокремлена від держави і батьки мали право давати дітям імена, що
виходили за межі канонічних. Помітну групу складали імена, що
відображали революційну ідеологію, нові явища суспільного життя, реалії
тогочасної дійсності: Воля, Свобода, Слава, Октябрина, Кім, Тракторина
та ін. Імена-неологізми поповнювалися за рахунок назв квітів: Лілія, Піонія
тощо. Іменами ставали слова типу Геній, Ідеал, Ідея, Новела, Іскра тощо.
Як показує дійсність, перевірку часом витримали далеко не всі імена –
неологізми 20-х років.
5. Імена, запозичені з західноєвропейських мов, типу Альберт,
Арнольд, Артур, Вільгельм, Франц, Жанна, Елеонора тощо. Їх

1
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник / За ред.
В.М. Русанівського. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 7.

178

Україна – культура, матеріальна і духовна

поширенню сприяли популярні твори зарубіжної художньої літератури,
преса, радіо, кіно.
6. Індивідуальні імена-новотвори, які виникають у колі тієї чи іншої
родини: Вальжанна (Валентина + Жанна)1.
Молоді батьки у пошуках нових свіжих імен, які б вирізнялися на тлі
масових, звертаються також до імен з виразним поетичним забарвленням,
наприклад: Анжела, Анжеліка, Зорина, Зоряна, Калина, Маїна, Раїна,
Сніжана, Розалія, Едуард, Еміль, Ернест та ін.
Основними мотивами, які в наш час визначають обрання імені для
немовлят, є: 1) називання дитини відповідно до церковно-християнського
календаря; 2) родинна традиція, за якою сина чи доньку називають іменем
батька, дідуся, матері, бабусі чи когось із близьких родичів; 3) вшанування
іменем дитини видатних осіб, літературних персонажів, кіногероїв,
спортсменів тощо; 4) милозвучність імені, його легкість у вимові.
Слід зазначити, що в український іменний репертуар широко входять
імена, пов’язані з окремими історичними особами, з видатними діячами
української культури. Багато наших маленьких громадян дістає ім’я Богдан
на честь Богдана Хмельницького, Роксолана, яким було названо у XVI ст.
українську дівчину Настю Лісовську; широко побутує також ім’я Леся, яке
батьки дають дівчаткам на честь видатної поетеси Лесі Українки (Лариси
Петрівни Косач); значного поширення набули сьогодні імена Остап,
Тарас, Оксана, Соломія, Наталя тощо.
Отже, до вибору імені для свого нащадка батькам слід ставитися з
усією відповідальністю, щоб не довелося їхнім дітям у майбутньому
порушувати питання про зміну імені в юридичному порядку. Окрім того,
слід пам’ятати, що ім’я – це те єдине слово, яке супроводжує людину від
народження аж до смерті, від нього, як вірили наші предки, залежить доля
людини. Тому варто приглядатися, чи не викликає тричленна формула
легалізації особи якихось небажаних асоціацій, потрібно пильно стежити за
тим, щоб під час реєстрації дитини в документи не потрапляли імена,
написані без дотримання правил правопису, оскільки людське ім’я є не
лише соціальним знаком, а своєрідною характеристикою особистості.

1

Там само. – С. 8.
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Кантемирова Р.М. (Кременчук)
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
ПОЛТАВЩИНИ ЯК ФАКТОР
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
КУСТАРНИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ
У статті досліджуються природні ресурси та аналізується їх вплив як
джерела сировини на розвиток і становлення кустарних народних
промислів Полтавської області.
Народні промисли – це феномен національної культури, відображення
історії держави. Дослідження цього питання привертало увагу науковців
багатьох галузей науки. Вивченням історії українського народу, його
етнокультури, усього багатства і розмаїття його звичаїв та побуту
займалося багато дослідників, чиї праці є надбанням історії, етнології,
культурології, мистецтвознавства та інших наук. Кустарні народні
промисли загалом, гончарство та килимарство, зокрема, як одні з найбільш
розвинутих і поширених промислів регіону, привертали увагу багатьох
науковців минулого і сьогодення. В різний час територію Полтавщини, її
найбільш популярні й відомі райони, що були й досі є центрами промислів,
досліджували І. Зарецький, М. Арандаренко, І. Ляпушкін, О. Богданович,
В. Морачевський, Б. Карпов, І. Малишев, Я. Риженко, О. Сухобоков,
О. Пошивайло1. Деякі з цих досліджень набули визнання широкого загалу,
як-от: багатотомна серія «Полное географическое описание нашого
Отечества» Карпова, «Записки о Полтавской губернии» М. Арандаренка чи
«Кустарно-реміснича промисловість» Риженка, а деякі так і залишилися
неопубліковані (робота Анастасії Зайкевич «О гончарном производстве»)2
Якщо дослідженню деяких аспектів розвитку промислів приділялася
особлива увага (технологія виробництва, особливості оздоблення,
професійні навички, удосконалення техніки виробництва, необхідний
інвентар тощо), то дослідженню природних ресурсів і визначенню їх як
провідного фактора, що призводив до розвитку, удосконалення та
розширення ареалу розповсюдження кустарних промислів приділялася, на
думку автора, недостатня увага.
Дана робота має на меті дослідити вплив такого фактора як природні
ресурси на становлення кустарних промислів в Україні загалом і на
Полтавщині зокрема. Також наведена спроба проаналізувати вплив

1
Шаповал Л. Опішня – столиця української кераміки на Полтавщині // Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. –
К., 2008. – С. 298.
2
Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного
району (друга половина ХІХ – ХХ століття). – Опішне: Українське народознавство, 2005. –
С. 19-22.
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природних ресурсів як джерела сировини на розвиток та поширення
кустарних народних промислів.
У першу чергу хотілося б звернутися безпосередньо до природних
ресурсів і з’ясувати, чим саме вони були і залишаються до цього часу для
кустарних промислів, який вплив та наслідки вони мають на останні.
Природні ресурси визначаються як «елементи природи, що
використовуються в народному господарстві, є засобом існування
людського суспільства: шар ґрунту, корисні дикі рослини, тварини, корисні
копалини, води (для водопостачання, зрошення, промисловості, енергетики,
транспорту), сприятливі природні умови»1.
Виходячи з цього визначення ми маємо звернути особливу увагу на той
факт, що визначним критерієм при класифікації кустарних промислів є,
передусім, вид сировини, який використовувався при кустарному
виробництві. Звична схема класифікації складається з наступних ланок:
виробництво виробів об’єднується у промисел, промисел – у групи (галузі)
з обробки сировинних матеріалів. Тому беручи до уваги цей факт, і
пам’ятаючи про те, що єдиної науково розробленої класифікації промислів
не існує2, ми можемо умовно поділити кустарні промисли на декілька груп.
Визначальним критерієм при цьому був вид сировини, який оброблявся.
Спираючись на роботу російських дослідників сільських кустарних
промислів Я. Володарського та Е. Істоміну «Сільські кустарні промисли
Європейської Росії на рубежі ХІХ-ХХ століть», ми можемо умовно
виділити наступні групи сільських кустарних промислів:
1) Промисли з обробки дерева (серед них бондарний, теслярний,
гребінний та інші).
2) Промисли з обробки волокнистих речовин (найбільш поширені
ткацтво, килимарство, шевство, вишивання).
3) Промисли з обробки тваринних продуктів (обробка шкіри та овчини,
виготовлення упряжі, пошиття головних уборів та взуття).
4) Промисли з обробки металів (ковальство та виготовлення
різноманітного сільськогосподарського інвентарю).
5) Промисли з обробки мінеральних речовин (найбільш вагомі –
гончарство, обробка каменю та скла, виготовлення цегли)3.
Оскільки мета даної розвідки – це спроба дослідити та проаналізувати
вплив природних ресурсів окремо взятого регіону (в нашому випадку це
територія Полтавської області) на розвиток та становлення промислів, то
необхідно звернути увагу безпосередньо на вищеозначений регіон як
територіальну одиницю.
Полтавщина – мальовнича частина України, що розташована на берегах
головної водної артерії країни, на мальовничих берегах Дніпра-Славути.
Цей край славиться красою своїх ландшафтів, зачаровує мелодикою своєї
мови та красою й милозвучністю пісень. Це також центр народної
1

Краткая географическая энциклопедия в пяти томах. – Т. 3. – С. 299.
Володарский Я., Истомина Э. Сельские кустарные промысли Европейской России на
рубеже ХІХ – ХХ столетий. – М., 2004. – С. 13.
3
Там само. – С. 13-14.
2
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майстерності. «З давніх-давен роблять її всесвітньовідомою килимарство і
декоративне ткацтво, вишивка і гончарство, декоративний розпис і плетіння
з рогози, писанкарство і вироби з металів, кістки й рогу»1. Тож
досліджуючи кустарні промисли Полтавщини та аналізуючи вплив, що
вони його зазнали з боку природних ресурсів як джерела сировини, ми
будемо звертати увагу в першу чергу на ті промисли і на ті природні
ресурси, що зробили область відомою далеко за межами України.
«Особливістю кустарних промислів була повна відокремленість та сімейногосподарська ізольованість. Кожний кустар був господарем, робітником і
торговцем одночасно, виготовляючи самотужки різну продукцію і
реалізовуючи її на ринку»2.
Повертаючись до предмета нашого дослідження, ми маємо зазначити,
що природні ресурси є об’єктом вивчення наук природничих, тому
звернемося до геологічної будови території, яку зараз займає Полтавська
область.
За даними геологічної будови Полтавська область знаходиться на місці
Дніпровсько-Донецької западини3. За наявною інформацією, ця западина
заповнена осадковими породами та відкладеннями різних епох
(девонськими, карбоновими, пермськими, тріасовими, юрськими,
крейдовими, палеогеновими та неогеновими). Серед тих, що найбільше нас
цікавлять як джерело сировини для кустарних народних промислів,
особливу увагу привертають пермські відкладення, які «представлені
строкатими глинами, вапняками, доломітами та гіпсами. В шарі тріасових
порід: глин, пісків, піщаників, мергелів (вапняно-глиняна порода, що
містить 35-65% глинистої речовини, сировина для виготовлення цементу)
розташована частина родовищ газу. Найбільше розповсюджені палеогенові
піски, піщаники, мергелі та глини»4. Тож, якщо ми візьмемо до уваги цей
факт, то дійдемо висновку, що, враховуючи геологічні особливості будови
ґрунту Полтавської області, провідними і найбільш поширеними та
розвинутими будуть саме ті промисли, що пов’язані з обробкою
мінеральних речовин. Беззаперечним лідером тут є гончарство. За
визначенням багатьох науковців, які досліджували даний регіон на предмет
розвитку кустарних народних промислів, саме ґрунти Полтавщини, з їх
якісними глинами, що знаходилися на відносно невеликій глибині, стали
чинником, який спричинив стрімкий розвиток гончарства у різних повітах
тогочасної Полтавської губернії. Так, визначний етнограф та мандрівник
М. Арандаренко, описуючи Кременчуцький повіт зазначав, що «ґрунти
північної і центральної частини повіту мають неглибокий чорнозем, а
ближче до річок Дніпра та Псла супіщані та піщані. До корисних копалин
належить відмінної якості глина, придатна для виготовлення фаянсового
1

Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 504.
Прядко І. Розвиток кустарних промислів в Україні періоду НЕПу (20-ті рр. ХХ ст.) //
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 6:
Історичні науки. – К., 2008. – С. 364.
3
Див.: www.photoukraine.com/russian/articles.
4
Там само.
2

182

Україна – культура, матеріальна і духовна

посуду (с. Максимівна та м. Градизьк), у районі Манжелії – поклади кварцу,
у річці Псел трапляється янтар…»1. Щодо іншого району Полтавщини, що,
безумовно, є лідером своєї галузі, територія селища Опішного і
навколишніх сіл та хуторів вивчалася й активно досліджувалася ще з кінця
ХІХ ст. На сьогодні тут розташовано Національний музей-заповідник
українського гончарства та Інститут керамології Національної академії наук
України, що, безумовно, є фактом визнання регіону як провідного у своїй
царині.
Повертаючись до історії освоєння земель сучасної Полтавської області і
спираючись на останні археологічні знахідки, ми можемо зробити
висновок, що освоєння та заселення території сучасної Полтавщини
почалося ще за доби середнього палеоліту (від 150 до 40-35 тис. років
тому), про що свідчать знайдені знаряддя праці з кременю2. З зазначеного
вище стає зрозумілим, що зародки промислів, пов’язані (згідно з прийнятою
нами класифікацією) з обробкою мінеральних речовин, були наявні ще в
той далекий час. У свідченнях пізньопалеолітичної епохи (35 – 90 тис. років
до н.е.) «у поселеннях виготовляли основні знаряддя з кременю та інших
порід каменю, кістки і рогу»3. Зміна кліматичних умов та способу життя
через природний та історичні фактори, розвиток землеробства та усталений
спосіб життя призводили до необхідності забезпечення власного добробуту
та збереження надбань. Саме це спричиняє стрімкий розвиток обробки
мінеральних речовин та промислів, що з цим пов’язані. Серед
археологічних знахідок велика частка припадає саме на залишки
керамічних виробів (примітивний посуд, побутові речі, контейнери для
зберігання зерна тощо), але наявні також факти, що свідчать про розвиток
іншої галузі кераміки, такої як виробництво цегли, кахлів та черепиці.
Що ж до подальшого розвитку кустарних промислів, то фактор
наявності сировини, в нашому випадку мова йде про природні ресурси як
безперечний і визначальний чинник їх становлення та розвитку, призводив
до подальшого поширення та вдосконалення останніх. Підтвердженням
тому можуть бути знахідки доби ранньої бронзи, такі як «кам’яні
свердленні поліровані сокири, ножі, скребачки, різці, скобелі ....
наконечники списів, дротиків і стріл з кременю»4. Тобто в даному випадку
ми маємо яскравий приклад, що промисли, пов’язані з обробкою металів,
уже мали місце в давні епохи. Ковальство, як провідний промисел цього
напряму, мало величезне значення для розвитку тогочасного суспільства,
оскільки продукти ковальства були одними з тих чинників, що визначали
розвиток виробничих сил суспільства й самого суспільства безпосередньо.
Загалом, аналізуючи історію заселення та освоєння території
Полтавської області, ми можемо відзначити, що її територія досить активно
1
Маслак В., Маслак О. «Записки» Миколи Арандаренка як джерело з вивчення
господарського життя Кременчуцького повіту у ХІХ ст. // Гуржіївські історичні читання
(збірник наукових праць). – Черкаси, 2007. – С. 78.
2
Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 2.
3
Там само.
4
Там само. – С. 8.
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заселялася, населення вело звичний для своєї епохи спосіб життя,
удосконалювало знаряддя праці та покращувало свій побут. Розвиток
цивілізації спричинював досить швидкий розвиток промислів. Сприятливі
природні умови призводили до збільшення популяції диких тварин та
розширення переліку свійських, що сприяло подальшому розповсюдженню
шевства, кушнірства як видів промислів, пов’язаних з обробкою тваринних
продуктів, обробкою шкіри, пошиттям одягу та головних уборів.
Що ж до розвитку промислів, пов’язаних з обробкою волокнистих
речовин (шевства, ткацтва, килимарства, вишивки), то їх становлення та
поширення відбувалося на фоні природних умов, які сприяли загальному
розповсюдженню рослинництва, де провідними технічними рослинами
були льон та коноплі, що давали сировину у вигляді пряжі для ткацтва. Для
успішного розвитку килимарства була найчастіше необхідна сировина
вовни. У великих поміщицьких маєтках держали великі отари овець, при
маєтках створювали майстерні, що вдосконалювали техніку килимарства,
надавали їй неповторних самобутніх рис, зберігали й примножували
народні традиції. Відомі килимові фабрики та майстерні поміщика
Болюбаша в с. Гриньки Кременчуцького повіту, Масолової в с. Новоселівка
Полтавського повіту, Новицької в с. Слобідка Роменського повіту, графа
Завадського тощо1.
Щодо промислів, пов’язаних з обробкою дерева, то тут слід відзначити,
що територія Полтавської області досить щільно вкрита лісом, і тому
виділити окремо певний повіт чи окрему місцину ми не можемо, оскільки
стельмаство, бондарство, різьбярство було представлено чи не в кожному
селі.
Але все ж таки кожен повіт, кожне село мало своїх самобутніх майстрів
у різних видах промислів. Експозиція Полтавського краєзнавчого музею
«Кустарні промисли Полтавщини в ХІХ ст.» яскраво демонструє, якими
саме промислами займалося населення Полтавщини в означений час2. Так,
наприклад, стельмаство, гончарство, різьбярство були поширені в
Кременчуцькому повіті, ткацтво, стельмаство, кушнірство – у
Кобеляцькому, плетіння кошиків – у Лохвицькому, виробництво гребінців,
гончарство – у Гадяцькому тощо.
Стосовно розвитку кустарних промислів у новітній період, то за
архівними даними, за часів НЕПу «провідні кустарні промисли в Україні
виготовляли одяг, текстильні вироби, риболовні сітки, в’язальні мережива,
дерев’яний і різьблений посуд, сани, скрині, лопати, відра, ліжка, колеса,
діжки, плетені корзини з лози, гончарний посуд, черепицю, точильні
бруски, ваксу, фарбу, клей, добували крейду і цілу низку предметів
широкого вжитку»3.
1
Супрун Т. Роль Полтавського губернського земства в розвитку етнокультури краю //
Край. Обласна щомісячна інформаційно-краєзнавча газета. – 2006. – № 23. – С. 16.
2
Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 506.
3
Прядко І. Розвиток кустарних промислів в Україні періоду НЕПу (20-ті рр. ХХ ст.) //
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія
6: Історичні науки – К., 2008. – С. 364.
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Підсумовуючи все сказане вище, ми можемо дійти наступних висновків.
По-перше, природні ресурси мали безпосередній вплив на розвиток
кустарних промислів, майже безперебійно забезпечуючи останніх
сировиною. Не останню роль у цьому зіграв ще той факт, що сировина була
майже безкоштовною, враховуючи постійне безгрошів’я селянства.
Народні кустарні промисли будуть жити в пам’яті народу, доки будуть
нагадувати нам про них прізвища пересічних українців, доки
передаватимуть вони своїм нащадкам прізвища Стельмахів і Гончарів,
Ковалів і Теслярів, Шевців і Ткачів разом з Гончаренками, Тесленками,
Шевченками, Коваленками.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Токар Л.К. (Київ)
ДОБА КОЗАЧЧИНИ ЯК ОБ’ЄКТ
УКРАЇНОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті висвітлюються історичні умови, у яких зародилася і
формувалася козаччина, чинники її творення в ХV–ХVІІ ст. Виділено
причини, які призвели до втрати завоювань національно-визвольної війни
під проводом Б. Хмельницького.
У самопізнанні й самотворенні українського народу, осмисленні
процесу формування природо-соціальних основ його буття та здійснення
історичного покликання виключно важлива роль належить козацькогетьманській добі і не тільки через її обшири (понад 300 років), а
насамперед за масштабністю, змістом та гостротою вирішуваних проблем. І
саме тому дослідженню козаччини від її початків і до сьогодення такої
великої уваги надавала й надає українська наука. Назвемо лише деякі,
найбільш відомі імена українських та зарубіжних дослідників, які в різний
час досліджували або досліджують життя українських козаків. Це:
З. Коховський, С. Оріховський, З. Герберштайн, І. Борецький, К. Сакович,
З. Копистенський, К. Транквіліон-Ставровецький, Л. Зизанія, І. Гізель,
І. Галятовський, Д. Туптало, Г. Боплан, Е. Лясота, Д. Бантиш-Каменський,
В. Рубан, автор «Історії Русів», Самовидець, С. Величко, Г. Грабянка. А
серед дослідників ХІХ–ХХ ст. перш за все – М. Максимович,
М. Костомаров,
П. Куліш,
В. Антонович,
Д. Яворницький,
М. Грушевський,
Д. Дорошенко,
В. Липинський,
І. Крип’якевич,
О. Апанович, О. Оглоблин, О. Пріцак, Л. Винар, І. Дзира, Ю. Мицик,
В. Смолій, В. Степанков, В. Сергійчук, Д. Наливайко, В. Шевчук,
І. Стороженко, В. Кривошея, Т. Чухліб, В. Щербак та ін. Саме на основі
їхніх досліджень, крок за кроком, формувалося системне, цілісне уявлення
не тільки про особливості життя народу в цей період, а й причини та
186

Україна – історія

механізми творення ним такого явища як козаччина. Її виникнення
органічно було пов’язане з обставинами та характером життя українського
народу, починаючи з ХV ст.
Історичне підґрунтя, на якому формувалася козаччина – складні й вкрай
суперечливі соціально-економічні й політичні умови життя, культурного та
етнонаціонального розвитку українського народу в кінці ХV–ХVІІ ст. Тому
козаччина була не випадковим явищем в Україні. Вона породжена умовами
й характером життя українського народу. Процес же її виникнення й
розвитку був тривалим і суперечливим. Та зміни тут, особливо на першому
етапі, відбувалися поза увагою широкого загалу, оскільки життя козаків
проходило в степових просторах удалині від культурних осідків.
Тож не дивно, коли в кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. козаччина
виступає на історичну арену вже як соціальне явище, як серйозна військова
потуга, на запитання: Звідки вона взялася? Довго ніхто не міг дати розумну
відповідь. І це при тому, що увага до становлення та механізмів творення
козаччини увесь час наростає уже з ІІ пол. ХVІ ст.
Польські та інші іноземні історики, письменники й мандрівники,
поставши перед фактом появи оригінальної суспільної верстви, подібної
якій у світовій історії не було аналогії, намагалися пояснити її кожен посвоєму. За ними згодом пішли й козацькі літописці, які свої обґрунтування
та пояснення також будували нерідко за чисто зовнішніми ознаками і
формами її прояву. Так, польсько-литовський хроніст ІІ пол. ХVІ ст.
М. Стрийковський появу назви козаків пов’язував з іменем якогось
давнього їх ватажка Козака, який завзято й переможно боровся з татарами.
Польські історики П. П’ясецький і В. Коховський вбачали її походження
від слова «коза», бо козаки, на їхню думку, були такими прудкими, як і
кози. Г. Грабянка – козацький літописець поч. ХVІІІ ст. назву козаків
виводив від хозар, а інший літописець П. Симоновський (ІІ пол. ХVІІІ ст.),
вичитавши десь у римського географа, що на Кавказі була область Гірканія,
вважав її за батьківщину козаків.
Окремі історики, наприклад, польський – М. Бельський, французький
інженер Г. Боплан, козацький літописець С. Величко ще й на поч. ХVІІІ ст.
вважали козаків за місцевий тубільний стан, хоч дехто з них, як і
С. Величко, одночасно вважав їх за походженням сарматами або козарами.
Фактично ще в І пол. ХІХ ст. українська історіографія не могла дати
чіткої відповіді на питання про походження козаків. Так, автор «Исторіи
Малой Россіи» (1822) Д. Бантиш-Каменський вивід козаків починає з
черкасів чи то черкесів, що переселилися на Наддніпрянщину з Кавказу.
Більш глибоке наукове осмислення проблеми походження козаків
починається лише з ІІ пол. ХІХ ст. У 1863 р. з’являється розвідка
В.Антоновича «Изслъдованіе о козачестве по актамъ съ 1500 по 1648
годъ». В ній В.Антонович чи не першим, зокрема, висловив думку про те,
що козаччина як явище, перебуває в тісному зв’язку з громадським,
вічовим укладом старої Русі, і що козацькі громади – це ті ж самі вічові
громади на Південній Київщині й Поділлі під татарським і литовським
пануванням у кінці ХV ст., які тільки виступають під запозиченою у татар
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назвою козаків. Вони зберегли своє віче, яке тепер називається радою, а
їхні ватажки, що колись назвалися князями, звуться тепер гетьманами.
Та запропонований В.Антоновичем підхід не відразу був сприйнятий
позитивно. Так, М. Максимович у своїх «Историческіх письмах о козакахъ
запорожских» (1863) не без успіху намагався довести, що витоки козаччини
треба шукати у творенні військово-службових громад, які отримували
землю від старост і яка називалася тоді «службою». Однак кожна така
громада мала поставляти одного озброєного вояка до війська великого
князя.
П.Куліш походження козаків вважав продуктом степового життя. Він
характеризував їх як вояків-здобичників, які в походах за здобиччю
творили ватаги та обирали для них своїх отаманів. Це робило козаків
мобільними й добре пристосованими до степового й пограничного життя та
військової служби. І воєводи та старости на пограниччі часто
використовують їх для військових цілей. Уже на початку ХVІ ст. вони
тримають козаків у себе на службі, і, йдучи в похід, беруть їх із собою на
підмогу. Одним із першіх організаторів такої козацької служби був
черкаський староста Остап Дашкевич (1514–1535 рр.). У Литовськім
князівстві він вважався найкращим спеціалістом у татарських справах.
Окрім О. Дашкевича, історія зберегла імена Предслава Лянцкоронського,
старости Хмельницького, відомого своїм походом на Білгород (Акерман) у
1516 р.; барського старости Берната Претвича, черкаського старости
Семена Полозовича. Як прихильники й покровителі козаків ще в кінці
ХV ст. виступають київський воєвода Юрій Пац, черкаський намісник
князь Богдан Глинський, київський воєвода князь Дмитро Путятич. Про
них складалися легенди, оповідання, які згодом були перенесені й на
сторінки козацьких літописів, де ці імена уже подаються як перші козацькі
«гетьмани».
Та найбільш славним серед них стало ім’я князя Дмитра Вишневецького
(прозваного у народі Байдою), який дійсно став легендою в історії
становлення та розвитку козацтва. І все ж, виділяючи роль української
шляхти, у т.ч. й тієї, що була на урядовій службі, не варто саме в ній бачити
визначальний чинник творення козаччини.
Бо істина, як здається, була десь посередині. То ж і не дивно, що вже на
початку ХХ ст. своє бачення звідки і як постала козаччина запропонував і
М. Грушевський.
Історичні умови, у яких формувалася козаччина, як і чинники її
творення, на його думку, не були та й не могли бути якимись
однозначними. Її формували побутові, соціально-економічні, політичні й
культурні складники та чинники, які й стали головним рушієм
еволюційних і революційних процесів в Україні у ХVІ–ХVІІ ст. та
проявилися в таких формах і засобах, що уособлювала їх козаччина. Що ж
стосується ролі пограничних як урядових, так і не урядових старост, воєвод
і магнатів, то вони дійсно помітно впливали на якісне зростання сили й
енергії козаччини. Долучаючи козаків до участі у своїх військових дійствах
(походах, охороні територій тощо), вони, на думку М. Грушевського,
розколисували динамічну енергію козаччини і тим готували й
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прискорювали процес її самоорганізації. Але вони не були ні творцями, ні
формальними провідниками козаччини хоч би трохи в тім сенсі, в якім
декого з них пізніше представляла козацька літописна традиція. «Загалом
же, беручи все те шляхетське «козацтво» від часу до часу тільки,
принагідно або хвилево використовуло місцеву козаччину народню, не
роблячи нічого для її постійної організації і зовсім не приймаючи на себе
(виключивши одного тільки Дмитра Вишневецького в 1550-1560 рр.) ролі
формальних поводирів козаччини. Навпаки, репрезентанти сього
шляхетського козацтва мали всяку причину на те, щоб тільки не
маніфестувати ся офіціально своїми зв’язками з козаччиною, а навіть
скромно промовчувати їх»1. Початок ХVІІ ст. дає багато прикладів, які
підтверджують те, коли й як з явища чисто побутового, характерного для
східноукраїнського життя, козаччина переростає в новий, ще невідомий
соціально-національний феномен. З цього часу вже й саме козацтво, крок за
кроком, починає все глибше усвідомлювати свою органічну єдність з
українським народом. Воно проголошує свою солідарність з українським
селянством, інтелігенцією, православним духовенством, народною
культурою та вірою і починає все енергійніше проявляти себе на ґрунті
релігійних і національних змагань. Відтепер саме козаччина постає в центрі
всього українського життя впродовж наступних майже двох століть.
А в його основі з цього часу починають все виразніше проявлятися ті
складники й чинники, які в подальшому стають визначальними як у
формуванні української нації, так і в творенні її окремішньої держави. Саме
життя вносило в цей процес корективи. Так, коли ще й наприкінці ХVІ ст.
козацькі рухи й збройні повстання були переважно хаотичними, мало
організованими, без чіткої та єдиної мети, то вже в першому двадцятилітті
ХVІІ ст. вони стають все більш осмисленими й скоординованими2.
І підставою цьому стає суттєве розширення підґрунтя, на яке тепер
спирається козаччина не тільки у сфері політичній і військовій, а й
соціальній, духовній, сфері культури. Найбільш далекоглядним
провідникам
козаччини,
зокрема,
П. Сагайдачному,
а
згодом
Б.Хмельницькому стає зрозумілим, що тільки з поєднанням інтересів
народу в усіх цих сферах можна досягти бажаного.
То ж цілком логічно, що й суспільна сила, яка виростає з надр народу,
чи не першим своїм завданням відтепер проголошує – бути головною
опорою і захисницею православної віри й української народності.
Зі свого боку й діячі православної церкви все більше переконуються, що
тільки під захистом козаків можна більш безпечно й ефективно проводити
свою культурно-релігійну діяльність і тут найбільш придатним осідком
може стати м. Київ. І як наслідок, на поч. другого десятиліття ХVІІ ст.
1
Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 ч., 12 кн. – К.: Наукова думка, 1995. – Т. VІІ.
– С. 99.
2
Тут можна пригадати хоч би ту невизначеність, яка виникла на нараді у Переяславі після
поразки С. Наливайка, коли козаки ніяк не могли визначитися, що ж їм далі робити: чи
віддатися на протекцію московського царя, чи йти під кримського хана, чи здатися на милість
Жолкєвського.
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центр релігійного, а разом з ним і національного життя переміщується до
Києва. Сюди приходять найвідоміші й найавторитетніші культурнорелігійні сили. Єлисей Плетенецький стає архімандритом Печерського
монастиря і залишається там аж до своєї смерті (1624 р.). За ним приходять
і такі відомі діячі церкви й культури як: З. Копистенський, П. Беринда,
Т. Земка, Л. Зизаній, І. Борецький та ін. Враховуючи роль церкви та віри в
житті народу, П. Сагайдачний проявив неабияку далекоглядність і
тактичну зрілість, використовує приїзд єрусалимського патріарха Теофана
та переконує його висвятити кількох українських церковних діячів: ігумена
Київського братського монастиря І. Копинського – на єпископа
Перемишльського, І. Борецького – на митрополита, М. Смотрицького – на
архієпископа Полоцького та зробити ще деякі призначення.
Митрополит І. Борецький разом з іншими новопризначеними
церковними діячами видають свою знамениту «Протестацію»
(28.ІV.1621 р.). У ній вони протестують проти спроби оголосити патріарха
Єрусалимського турецьким шпигуном та пояснюють своє висвячення, яке
відбулося відповідно до існуючих релігійних канонів, протестують проти
переслідування православних уніатським духовенством. І, що особливо
значимо, у «Протестації» був поданий цілий розділ, присвячений
козаччині. «Щодо козаків, – наголошувалося в протесті, – то про цих
рицарських людей ми знаємо, що вони наш рід, наші браття й правовірні
християне… (вид. наше). Се ж бо те плем’я славного народу руського, з
насіння Христового, що воювало грецьке царство на Чорному морі й на
суходолі. Це ж з того покоління військо, що за Олега, монарха Руського, в
своїх човнах-однодревках по морю й по суші (приробивши до човнів
колеса) плавало й Царгород штурмувало. Це ж вони за Володимира,
святого монарха Руського, воювали Грецію, Македонію і Лірію. Це ж їхні
предки разом з Володимиром хрестителем, віру християнську від
царгородської церкви приймали, й по цей день у цій вірі родяться,
христяться й живуть. Живуть не як погане, а як Християне: мають
пресвітерів, учаться письма, знають Бога й закон свій…
Коли йдуть на море, перш за все моляться, заявляючи, що йдуть за віру
християнську на невірних. Другою своєю метою ставлять визволення
невільників…»1.
Текст «Протестації» переконливо засвідчує, що в Україні уже на той час
(поч. ХVІІ ст.) у свідомості принаймні її провідників і найбільш освіченої
частини спільноти жила ідея тяглості й неперервності українського
історичного процесу, а також той факт, що союз українського духовенства,
інтелігенції й козацтва починає розвиватися на якісно нових духовних
засадах і скріплений він взаємними зацікавленнями.
Тільки спираючись на власну національну озброєну силу, церковні діячі
могли заговорити так впевнено, відкрито й чітко про свої наміри й
устремління. А козаки невдовзі на нараді в Сухій Діброві, у присутності
1
Див.: Йов Борецький. Протестація // Людина і довкілля. Антологія. – К., 1995. – Кн. 2. –
С. 110-111.

190

Україна – історія

П.Сагайдачного присягають, що віднині вони будуть боронити свою віру
«аж до горла»1.
З посиленням єдності та взаємодії козацтва й православного
духовенства відбуваються сутнісні зрушення і в характері суспільного
життя, розширюється і зростає роль його організаційних структур-братств.
Хоч поява перших братств припадає ще на ХІV ст. та саме в кінці ХVІ –
на поч. ХVІІ ст. вони суттєво розширюють свої функції, а спектр дії
виходить далеко за межі чисто професійні, цехові. Вони стають органами
формування громадської думки й активної дії спільноти. Саме в Україні в
цей час діяльність братств підноситься на новий, небачений ще в Європі
рівень. На фоні зміцнення єдності й взаємодії козацтва та православного
духовенства вони починають діяти не тільки в містах, а й у селах та в
структурах православної церкви. В умовах колонізації, політичного й
конфесійного іноземного гноблення братства намагаються стати й
органами місцевого самоврядування. «Це були вельми демократичні
організації, до них входили насамперед ремісники, купці, урядовці
магістратів, міський простолюд, нижче і середнє православне духівництво,
а також патріотично настроєні шляхтичі. У братствах, навколо їхніх шкіл і
друкарень – гуртувалися представники інтелігентських професій: учителі,
вчені, письменники, митці. Вони формували й розвивали ідеологію
третього стану, який піднімався на боротьбу проти феодального,
національного і релігійного гноблення»2.
То ж однозначно можна стверджувати, що розгортання антифеодальної,
народно-визвольної боротьби, яке прийшлася на кінець ХVІ ст. (повстання
під проводом К. Косинського в 1591-1593 рр. та С. Наливайка в 15941596 рр.), суттєво прискорила економічний та суспільно-політичний
розвиток українських міст і цілих регіонів, активізувала процес осмислення
народом сенсу й відповідності свого буття.
Цей процес найбільш помітно й вагомо проявився в розгортанні
культурно-освітньої діяльності братств: по-перше, у заснуванні друкарень і
розвитку видавничої справи; по-друге, у створенні шкіл і, зокрема, шкіл
вищого типу, які стали центрами формування інтелектуальної потуги
народу; по-третє, в організації наукової та літературно-просвітницької
роботи. До того ж нові паростки духовного життя тепер проростали не
тільки на міському гранті, а й у сільських місцевостях на базі великих
феодальних господарств, у т.ч. й у різних науково-освітніх гуртках, що
нерідко діяли тут і під патронатом патріотично налаштованих феодалів та
монастирів.
Під захистом військових козацьких формувань в Україні
вибудовувалася своя система освіти.
Це початкові школи: дяківські, церковно-парафіяльні, братські, січові
(на території Запорізької Січі), козацькі, полкові (на Гетьманщині). Чимало
дітей здобували початкову грамоту в мандрівних дяків-учителів.
1

Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів: Світ, 1991. – С. 211.
Див.: Нічик В.М. Передмова // Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ –
поч. ХVІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1988. – С. 6.
2
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Середню ланку в XVII ст. представляли слов’яно-греко-латинські
школи, колегіуми.
Вищу – Києво-Могилянська та Острозька академії1.
Серед чинників, які суттєво позначилися на розвитку науки, освіти й
культури в цей час, слід відзначити чи не найголовніші – намагання
відродити свою незалежну Українську державу та протидіяти соціальнополітичній і духовній експансії сусідів.
Цей процес був суттєво прискорений загрозами з боку колоніальної
влади Польщі доповнити територіальну й економічну експансію
експансією релігійною й національною. І перевагу їй тут давала освіта,
зокрема, католицькі та протестантські школи й колегіуми.
Тож творення січових, братських, монастирських шкіл, колегіумів,
академій багато в чому визначалося і потребою попередити вплив
католицьких закладів освіти на українську молодь. Саме це останнє
поставило в порядок денний для народу України створення свого
інтелектуального потенціалу, який би був здатний не лише протидіяти
іноземним впливам, а й творити власне духовне життя.
Підтвердження сказаного можемо знайти, уже починаючи з XVI ст.,
коли українська молодь виїздить на навчання до західноєвропейських
університетів, а повернувшись звідти, розпочинає активне наукове життя,
формує вдома нові осередки науки, освіти й культури. Ця діяльність
особливо посилюється після Берестейської унії та намагання Польщі
об’єднати українську церкву з Римом. Такі дії суттєво загострили в
суспільстві полеміку, вимагали поглиблення богословських, філософських,
історико-правничих знань, що спонукало до подальшого, все більш
настійного розвитку науки, освіти й культури. В Україні закладаються нові
науково-освітні центри, зокрема в м. Острозі, які стали боронити рідну
мову, культуру і віру від унії.
Згодом діяльність цих осередків спричинила появу славної Острозької
академії, навколо якої згуртовуються кращі наукові сили України, які
дають могутній поштовх розвитку самобутньої національної науки, освіти
й культури. З іменем Острозької академії пов’язана велика просвітницька
та видавнича діяльність, вінцем якої стало видання в 1581 р. Острозької
Біблії. Про значення цієї події може говорити хоч би той факт, що це була
перша повна друкована Біблія в усьому слов’янському світі. Видання
набуло повсюдного поширення і скрізь мало велику пошану. В цей час в
Україні постають і церковні братства, покликані захищати віру від унії та
утисків Польщі. Але вони не лише пильнували інтереси православної
церкви, а й проводили велику культурну роботу – засновували школи,
друкарні, шпиталі. З поширенням діяльності братських, монастирських,
козацьких шкіл наука й особливо освіта стає все доступнішою і для
простого люду.

1
Див.: Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 911 с.;
Усатенко Т.П. Українська національна школа: минуле й майбутнє. Українознавчий вимір. –
К.: Наукова думка, 2003. – 285 с.
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У кінці XVI – на поч. XVII ст. в Україні видається багато підручників,
за якими навчалися не тільки українці, а й молодь інших слов’янських
держав.
За цей час вийшло декілька букварів, починаючи з букваря Лаврентія
Зизанія (1596 р.), видаються шкільні граматики. Перша з них була видана
ще в 1585 р. А в 1591 р. виходить граматика грецької мови – відомий
"Адельфотес", створюються словники. У 1596 р. видається відома
граматика Мелетія Смотрицького, яка принесла добру славу не лише її
авторові, а й усій українській науці. Граматика витримала багато видань і
була перекладена на всі слов’янські мови. В 1659 р. Іоаникій Галятовський
видав свою «Науку або способ зложення казання» – першу гомілетику
серед усього слов’янського світу. Близько 1627 р. з’яляється "Катехизис"
Лаврентія Зизанія, в якому викладено його погляди на світ і закони
природи. В 1674 р. в Україні вийшов перший підручник з історії – відомий
«Синопсис» Гізеля. В галузі богословія було видано кілька курсів. Це твори
Петра Могили «Православное исповедание веры» (1640 р.) і «Мир человека
с Богом» (1669 р.), Інокентія Гізеля – курс богословія «Камень веры»,
Степана Яворського – цілісний курс, своєрідна система в богословії тощо.
Ці та деякі інші факти дають підставу стверджувати, що ще наприкінці
XVI і особливо в XVII ст. Україна мала такі необхідні для шкільної справи
підручники. Уже в той час у нас були цілі курси з різних галузей наук, і
викладалися вони переважно рідною мовою.
Все це спричинило до того, що наприкінці XVI й у XVII ст. в Україні
постають цілі культурні центри зі своїми школами, друкарнями, відомими
вченими. Сюди, крім згаданого Острога, слід віднести Чернігів, НовгородСіверський, Кременець, Луцьк, Почаїв, Вінницю, не кажучи вже про Львів
та Київ.
XVII ст. стало насправді золотим для письменства та культури України.
Особливо ж яскравою в цей час постає слава Києво-Могилянської академії,
біля витоків якої стояла братська школа, котра вибудувалась у 1632 р.
спочатку в колегію, а з 1694 р. в академію і такою проіснувала до кінця
XVIIІ ст. Всі найбільш відомі політичні, церковні діячі Української
держави, її видатні вчені, поети, як правило, були випускниками цього
закладу.
До речі, й більша частина вищого російського духовенства також
формувалася з випускників цієї академії. Були часи, коли всі посади
російських єпископів посідали українці, колишні вихованці КиєвоМогилянської академії. Багато з них займало провідне становище і в
російській адміністрації та дипломатії (міністрами Катерини II були
українці Безбородько та Заводовський).
У цей час на навчання сюди їдуть не лише з усіх кінців України, а й із
Сербії, Болгарії, Румунії, Росії і навіть Греції. Доброю славою цей заклад
користувався і в XVIII ст. Про це свідчать і дані про кількість учнів, які
приїздили сюди з-за кордону. Так, збереглися відомості про те, що в 1736 р.
тут навчалось 127 іноземних студентів, а в 1737 р. – 122. Про масштабність
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роботи цього закладу свідчить і загальна кількість студентів. У 1742 р. в
академії навчалося 1243 студенти, у 1744 р. – 1160, у 1751 р. – 11931.
І зовсім не дивно, що іноземці, які відвідували Україну, головною
ознакою української нації вбачали високий рівень її освіченості й культури.
Так, Павло Алепський, який у 1653 р. переїздив Україну, із захопленням
писав, що люди тут вчені, кохаються в науках та законах, гарні знавці
риторики, логіки і всякої філософії. "Починаючи цим містом (Рашковим. –
Л.К.) – себто, по всій козацькій землі – писав він, – ми помітили прегарну
рису, що нас дуже дивувала: всі вони, за малим винятком, навіть
здебільшого їх жінки та дочки, уміють читати та знають порядок служби й
церковний спів... Крім того, священики вчать сиріт та не дозволяють, щоб
вони тинялися неуками по вулицях»2. Стан освіченості позитивно
позначався й на розвитку новітніх галузей науки та мистецтва.
В Україні того часу добре зналися на природничих, історичних науках
(згадаємо "Історію русів", літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія
Грабянки, дослідження Гізеля, Зизанія та ін.). У пошані були астрономія,
логіка, риторика, піїтика, розпочинаються дослідження з фольклору та
етнографії.
Ідеї національного самоусвідомлення в цей час активно поширюються
засобами літератури, зокрема, в поезії, літописах, які набувають
регіонального
характеру
(Київський,
Львівський,
Острозький,
Монастирські літописи тощо).
Політичні, конфесійні ідеї пропагуються в полемічній літературі.
Література набуває рис бароко і твориться паралельно в двох напрямах, як
польсько-українська та козацько-православна. Тоді ж починає формуватися
стиль українського бароко і в архітектурі. Розвивається українська музика
як церковна, так і світська танцювальна у формі козачків, гайдуків тощо.
Поширення книгодрукування сприяло розвитку книжкової графіки,
формуванню її київської та львівської шкіл. Розвивається портретний
живопис (церковний, у т.ч. іконостасний, надгробний тощо). В Україні
з’являється свій театр, граються інтермедії, драми, декламації та діалоги;
розвивається прикладне мистецтво: сніцарство (різьблення іконостасів),
золотарство тощо3.
Та, напевне, найповніше уявлення про розвиток науки, освіти, культури
в Україні цього часу дає система світоглядних знань, рівень розвитку
філософії. Особливо помітні зрушення тут відбуваються у намаганні
визначити ідейні та світоглядні засади розвитку українства, а також ті
принципи, за якими мала б будуватися вся українська філософія. Порізному
сьогодні можна ставитися до її початків, але незаперечно те, що розбудова
підвалин філософської думки велася на власному ґрунті, хоч такою
заманливою була ідея запозичити вже відомі на той час серед українства
давньогрецькі та західноєвропейські філософські конструкції.
1
Див.: Токар Л.К. Наука й освіта в козацькій державі // Українознавство в розбудові
держави. – К., 1994. – С. 335.
2
Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – С. 82.
3
Див.: Шевчук В. Муза роксоланська. У 2-х кн. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 22-31.
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Важливим компонентом цих підвалин слід вважати те, що в своїй
сукупності називають "народним світоглядом", який об'єктивно витікав з
національно зумовленого ставлення українського народу до навколишнього
світу і власного життя. Це проявилося і в тому, що вперше була висловлена
думка про самодостатність зацікавлень та інтересів українців, розкрита
природа їхніх уподобань і того, чого вони в своєму житті уникають, що в
людях найбільше цінують чи заперечують. Причому всі ці аспекти
розглядалися не як раз і назавжди дані, а як такі, у яких органічно
поєднувались і певні надісторичні, й конкретно історичні компоненти.
Визначення цих підвалин відбувалося в переломленні через
найважливіші риси національного характеру, такі, зокрема, як емоційність
та сентиментальність, чутливість і ліризм, естетизм та обрядовість,
постійне устремління до свободи. Згодом ці висхідні компоненти
вибудуються й як важливий напрям пізнання світу (Сковорода, Гоголь,
Юркевич та ін.). "Філософія серця" стає характерною ознакою українського
світогляду.
Як уже підкреслювалося, наукова думка в Україні наприкінці XVI ст.
розвивалася під впливом релігійної боротьби. Це багато в чому
спричинило, що релігійне забарвлення в цей час виступає і як суттєвий
світоглядний компонент.
Таким чином, з усією впевненістю можна говорити, що особливості
життя й менталітету українського народу та характер його взаємовідносин
із сусідами стають визначальними і в розвитку науки, освіти, культури в
Україні.
Проте пізніша зміна умов і характеру життя під впливом зовнішніх
чинників стала вирішальною причиною їх занепаду.
Знищення Запорозької Січі, ліквідація хай ще до певної міри
формальної атрибутики державності, призвели до руйнування духовних
надбань українського народу. Саме цього часу Катерина ІІ повела рішуче
обрусіння «Малой Россіи». У своїй інструкції генеральному прокурору кн.
В’яземському писала: «Малая Росія, Ліфляндія й Фінляндія суть провінції,
які правляться дарованими їм привілеями; порушити ці привілеї зразу було
б дуже незручно, але не можна ж і вважати ці провінції за чужі й
поводитися з ними як чужими землями, це була б явна дурниця. Ці
провінції, так само і Смоленщину, треба легкими способами привести до
того, щоб вони обрусіли й перестали дивитися, як вовки в лісі»1.
Невдовзі вона розпочинає відвертий наступ на український дух,
фактично нищить українські школи, просвітництво, русифікуючи їх, і вони
крок за кроком починають занепадати. Ілюстрацією російської
«просвітницької політики» в Україні можуть слугувати хоч би такі дані: в
1740–1747 рр. у Гетьманщині на 1099 поселень припадало 866 шкіл. Тільки
в Чернігівській губернії, у Гроденському й Сосницькому повітах діяло 134
школи, або 1 школа на 746 душ. А вже за 100 років у 1875 р. на території
цих же повітів шкіл діяло тільки – 52 й одна школа припадала вже на 6730
1

Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів: Світ, 1991. – С. 429.
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душ. За 100 років шкіл зменшилося в три рази, тоді як людність зросла
вдесятеро.
Теж сталося і на Лівобережній Україні. Якщо в 1740 р. тут було 866
шкіл, то через 60 років, на поч. ХІХ ст. їх не стало зовсім. Чернігівський
архієрей з цього приводу доводив до відома генерал-губернатора Куракіна,
що він «не находилъ при проездъ моемъ нынъ по губерніи заведенныхъ
училищъ»1.
Подібне сталося і з наукою, яка з домінуючої в слов’янському світі, у
т.ч. стосовно Росії, перетворилася в провінційну, другорядну. Фактично
були зруйновані або занепали всі найбільш відомі наукові осередки,
розтягнуті по сусідських столицях головні наукові сили. Кращі вчені,
педагоги, представники української культури по волі чи неволі починають
творити за межами України, примножуючи славу інших держав.
Але це станеться пізніше. На той же час можна однозначно сказати, що
до середини XVIІ ст. в Україні були закладені національні духовні,
культурні основи формування козацької держави у вигляді власної системи
освіти, науки, культури й мистецтва, які творила вже своя національна
духовно-культурна еліта.
Отже, український народ поставав не тільки як етнічна спільність, а й як
соціальна й культурна цілісність, як спадкоємець і продовжувач народних
традицій Київської Русі2.
Та в політичному відношенні цей пласт свідомості творився не лише
мирним шляхом, а й на засадах збройної боротьби. І це було не випадковим
явищем, оскільки становлення козацької автономії в межах Речі
Посполитої наштовхнулося на неабиякі як зовнішні, так і внутрішні
перепони, зокрема, поділ еліти на дві антагоністичні структури і
насамперед у галузях військовій та економічній. Магнатсько-шляхетські
господарства, які вже утвердилися в економічному просторі Польщі, не
бажали допустити формування нової, власне, української економічної
еліти, з’єднаної з елітою-войовником (козацтвом). Козацтво ж не могло
існувати інакше як на власній економічній базі.
Через це посилення економічного тиску польських магнатів набувало
одночасно й характеру наступу їх проти національних прав і свобод
українського народу, що, зрештою, стало головним збудником збройних
повстань та призвело до вибуху Національно-визвольної боротьби під
проводом Б. Хмельницького.
Таким чином, у розвитку українського суспільства в третьому
десятилітті ХVІІ ст. стрімко наростають суперечності: політичного,
економічного, соціального, національного, релігійного й культурного
характеру і всі вони тепер найтіснішим чином переплітаються між собою,
вимагаючи скоординованого підходу до їх розв’язання.

1
Див.: Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського
народу. – К.: Вид. Є. Череповського, 1918. – С. 169-170.
2
Це знайшло своє відображення і в українській літературі того часу. Див.: Українська
поезія XVІI ст. – К., 1987. – С. 114-167.
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За таких обставин дедалі важливішу роль починає відігравати козацтво,
яке спочатку інтуїтивно, а надалі все свідоміше бере на себе місію речника
інтересів усього українського народу і набуває функцій «носія української
державності»1.
Віднині й ідея про права і свободи козацтва починає поширюватися на
весь український народ. А це вимагало і відповідних дій, тепер уже не
тільки у військовій, політичній, духовній, а й економічній сфері: заводити
власне господарство, обробляти землю, розвивати ремесла тощо.
Освоюючи землі південного регіону України, багато хто з козаків починає
на практиці реалізувати споконвічну мрію селян про землю. І саме інтереси
ведення нового типу (козацького) господарства чимраз більше вступали в
гострі суперечності з кріпацьким типом господарювання, яке домінувало в
панській Польщі, і яке насаджувалося в Україні.
Подих нового суспільного устрою в Україні позначається і на розпаді
старого цехового ремесла та зародженні мануфактурного виробництва:
виплавлені металу, виготовленні зброї, селітри, горілки, пивоваріння
тощо2.
На фоні цих зрушень все нестерпнішими стає зростаюче соціальне
гноблення та насильницьке покріпачення селян, страхітливе свавілля і
зловживання магнатів та місцевої адміністрації.
І саме за таких обставин чигиринський сотник Б. Хмельницький, який
чи не все це і повною мірою відчув на собі, та, усвідомивши основні
причини суперечностей у розвитку суспільства, розпочинає в 1646 р.
активну підготовку нового козацького повстання. І вже на перших таємних
зібраннях з однодумцями він привертає їхню увагу до першопричин
посилення не лише соціального, а й національно-релігійного гноблення
народу.
Тож не випадково уже на початку самого повстання 1648 р. можна було
помітити його суттєві відмінності від усіх попередніх козацьких виступів.
На деякі особливості дій народного ватажка Б. Хмельницького, серед
іншого, звертають увагу у своєму дослідженні В. Смолій та В. Степанков,
які, зокрема, підкреслюють, що:
по-перше, ставши гетьманом Війська Запорізького, Б.Хмельницький
зумів заручитися підтримкою реєстрового козацтва, тобто добився
консолідації козацького стану;
по-друге, врахувавши гіркі уроки поразок минулих повстань, він рішуче
відмовився від традиційної оборонної тактики ведення воєнних дій проти
польської армії;
по-третє, гетьман ефективно використав суперечності між Кримським
ханством і Річчю Посполитою, й домігся укладення з ханом Іслам-Гіреєм
військово-політичного союзу3.
Не можна не погодитися з висновками дослідників, коли мати на увазі
військову стратегію й тактику повстання. Але перед цим неодмінно треба
1
2
3

Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993. – С. 72.
Там само. – С. 76.
Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея. – К.: Альтернативи, 1997. – С. 24.
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звернути увагу на розуміння Б. Хмельницьким та його оточенням сенсу й
значення самого повстання, його, так би мовити, ідейні основи. А це чи не
найліпше передають слова самого Б.Хмельницького, викладені на
сторінках «Історії Русів», у його зверненні до реєстрових козаків, що
виступили на боці поляків проти повстанців. «Помисліть, брати і друзі,
помисліть і розсудіть, супроти кого ви озброїлись і за кого хочете у бій з
нами вступати і кров свою і нашу марне проливати? Я і товариство, котре
мене оточує, є єдинокровна і єдиновірна ваша братія; інтереси й
користі наші одні суть з користьми і потребами вашими. Ми підняли
зброю не задля користолюбства якого або порожнього марнославства,
а єдино на оборону вітчизни нашої, життя нашого і життя дітей наших,
а так само й ваших! Всі народи, що живуть на світі, завжди боронили і
боронитимуть вічно життя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на
землі тварини, які суть звірина, худоба і птаство, боронять становище своє,
гнізда свої і немовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і
Господа дала їм різне для того знаряддя в самих членах їх. Пощо ж нам,
браття, бути нечулими і волочити тяжкі кайдани рабства в дрімоті й
ганебному невільництві ще й по власній землі своїй? Поляки, котрі
озброїли вас супроти нас, суть спільні і непримиренні вороги наші;
вони вже все забрали у нас: честь, права, власність і саму свободу
розмови і віросповідання нашого; залишається при нас саме життя, але
й те ненадійне і нестерпне самим нам, та й що то життя, але й те
ненадійне і нестерпне самим нам, тай що то за життя таке, коли воно
переповнене журбою, страхами і повсякчасним відчаєм? … І коли ви, о
брати наші і друзі, коли не бачите приниження свого від поляків і не чуєте
ганебних титулів, наданих вам од них, себто титулів хлопа і схизматика, то
згадайте принаймні недавні жертви предків ваших і братії вашої,
зраджених підступністю та запроданством і закатованих поляками
найнечуванішим варварством. Згадайте, кажу, спалених живцем в мідному
бикові Гетьмана Наливайка, Полковника Лободу та інших; згадайте обдерті
і відтяті голови Гетьмана Павлюги, Обозного Гремича та інших; згадайте,
нарешті, Гетьмана Остряницю, Обозного Сурмила, Полковників
Недригайла, Боюна і Риндича, котрих колесували і живим жили
витягували, а премногих з ними старшин ваших живих же на палі наткнули
та іншими найлютішими муками життя позбавили. Не забувайте, братіє, і
тих безневинних немовлят ваших, яких поляки на гратах смажили та в
казанах варили. Всі тії страстотерпці замучені за вітчизну свою, за свободу
і за віру батьків своїх, зневаженую і оплюгавлену поляками в очах ваших. І
тії мученики, що безвінно потерпіли, волають до вас із гробів своїх,
вимагаючи за кров їхню відомщення і викликають вас на оборону самих
себе і отчизни своєї».
Ледве завершив Хмельницький слово своє, – пише автор «Історії Русів»,
– постало заворушення у війську і зчинився гамір, якого дух бурхливий; всі
стали кидати зброю і волати: «Готові вмерти за вітчизну і віру
православну! Повелівай нами, Хмельницький, повелівай і провадь нас.
Куди честь і обов’язок наш кличуть. Помстимось за мучеників наших і за
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паплюження віри нашої або помремо зі славою!» Хай не побачимо більше
ганьби нашої, не почуємо стогону потомства нашого!..»1
Такими бачаться підстави зростання національної свідомості народу та
його провідників уже на початку визвольної війни під проводом
Б. Хмельницького. І рівень її продовжував стрімко підноситися. Перемоги
козаків над польськими військами під Жовтими Водами, Корсунем,
Пилявцями створили якісно нове підґрунтя не тільки для усвідомлення
народом та його провідниками своєї самодостатності, а й для подальших
практичних кроків у напрямі народної консолідації та побудови своєї
Української держави. Цей період національно-визвольної боротьби, як
відомо, завершується тріумфальним в’їздом Б. Хмельницького до Києва,
уже як можливої столиці майбутньої козацької держави. І тим самим
Б. Хмельницький починає здійснювати ті ідеї, які в попередні роки
закладалися зусиллями української інтелігенції та духовенства, зокрема, й у
тому сенсі, що Україна є прямою спадкоємницею Київської Русі.
І зустрічали тут Богдана Хмельницького представники всіх верств
населення:
міщани, духовенство, інтелігенція в т.ч. і науковопросвітницька, яка в попередні роки готувала опір польському
поневоленню. Всі вони з захопленням вітали перемогу козаків та їх
гетьмана як «другого Мойсея», що визволив український народ із «лядської
неволі». Тож повстання, яке спершу мало на меті лише суто козацькі
справи, у подальшому стало загальнонародним, бо ліквідовувало
ненависний народові окупаційний режим. Кріпосницький устрій,
насаджений Польщею, перестав існувати. А це побуджувало думати й діяти
так, щоб розпочати творити свою власну систему державного й місцевого
управління. Бажання було настільки сильним, що з приїздом
Б. Хмельницького до Києва повсюдно стали поширюватися чутки, що вже
тепер він буде творити «вільне козацьке князівство», «удільну і
відокремлену державу», що гетьман буде коронуватися «митрою руського
князівства» та ін. Та як відомо, на шляху реалізації задумів провідників і
мрій народу постали як зовнішні, так і внутрішні перепони. Польща не була
остаточно переможена. Польські магнати докладали неабияких зусиль, щоб
схилити на свій бік терези війни. Союз із кримськими татарами був
нестійкий, бо для них становлення козацької самостійності бачилося не
менш небезпечним, ніж польські загрози.
До того ж, внутрішні суперечки між пропольською та новою
економічною козацькою елітою доповнюються тепер ще й суперечками, що
почали наростати між низовим козацтвом (головним чином, вихідцями із
селян) і козацькою старшиною. І, як здається, ці різнопланові причини
породжували нерішучість та обережність у політиці Б. Хмельницького,
робили його прихильником поміркованих дій, що, зокрема, підтвердила й
літня військова кампанія 1649 р. Маючи відчутну військову перевагу,
козаки тим не менш, не розвинули свій наступ, а обмежилися лише
послабленням польської присутності. За умовами Зборівського мирного
1
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договору козаки набували ряд автономних прав, у т.ч.: мати реєстрового
війська числом 40.000 осіб, жити в трьох воєводствах – Київському,
Брацлавському і Чернігівському – від Случа і Дністра на Заході і по
московський кордон. На козацьку територію від тепер польським військам
входити не дозволялося. Всі державні посади у названих воєводствах мала
обіймати лише шляхта грецького віросповідання; київський митрополит
мав бути представлений у сенаті. У Києві заборонялося творити єзуїтські
школи. За всі воєнні провини проголошувалася амністія українській
шляхті, яка брала участь у повстанні, їй мали повернути конфісковані
маєтності тощо.
Та хоч Зборівський договір і надавав ширші права, порівняно з тими, що
мали раніше козаки, але мова в ньому йшла все ж про автономію, а не
окрему державу, яку ще належало побудувати. І починати це необхідно
було в названих воєводствах, де влада перейшла до рук Війська
Запорізького. Відтепер, тут військовий штаб гетьмана, його генеральна
старшина набирали функцій уряду і фактично розпочинали творити тіло
козацької держави. Зазначену територію було поділено на полки:
Київський, Чернігівський, Стародубський, Ніжинський, Прилуцький,
Переяславський, Лубенський, Гадяцький, Миргородський і Полтавський.
У свою чергу полки ділилися на сотні, свого роду повіти. Система
управи у всіх цих підрозділах творилася за єдиним принципом зверху до
низу: військові старшини одночасно виконували тут і функції цивільної
влади. Податки і данина, які раніше належали польській владі, тепер
надходили до козацької скарбниці. Для офіційної назви голови козацької
держави був запроваджений титул «Гетьман Війська Запорізького».
На чолі всієї державної управи стояла колегія генеральних старшин під
проводом гетьмана, і включала до свого складу писаря, обозного,
хорунжого, бунчужного, осавула й суддю, які спочатку мали титул
«військових», а за Б. Хмельницького стали називатися «генеральними»,
утворюючи разом «генеральну старшину». Кожен генеральний старшина
мав більш-менш чітко визначені функції, виконував різні важливі
доручення гетьмана як військового, так і цивільного характеру, а разом усі
вони творили найближчу до нього державну раду або, за характеристикою
М. Грушевського, «Кабінет міністрів».
Генеральна старшина обиралася на Генеральній раді одночасно з
обранням гетьмана. І хоч зібрання ради не мали чіткої регламентації, роль
її, особливо на першому етапі творення козацької держави, була досить
помітною. Спробу ж зафіксувати порядок зібрання старшинських з’їздів
було зроблено значно пізніше в констатації гетьмана П. Орлика в 1710 р.,
де «Генеральну раду» (Раду старшин) пропонувалося скликати тричі на рік:
на Різдво, на Великдень та на Покрову1.
На першому етапі творення козацької держави й формування влади
посади в ній обіймалися людьми, які ввійшли до старшинського кола
1
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завдяки своїм здібностям та військовим заслугам, і це творило їм
незаперечний авторитет і підстави для обрання. Та згодом старшинські
посади все частіше починають обіймати люди не за вибором козацтва, а за
поданням Старшинської ради або за призначенням гетьмана чи
полковників.
Як наслідок, правляча верхівка (старшина) поступово починає
творитися і діяти уже як особлива й самодостатня верства, доступ до якої
простим козакам стає все більш складним, а то й неможливим. Це набувало
такого характеру ще й тому, що до кожної старшинської посади була
приписана більшого або меншого розміру (залежно від рангу) земельна
ділянка чи якась інша маєтність, що надавалася особі, яка обіймала на
даний час цю посаду.
Усе це надто швидко перетворило козацьку старшину у верству великих
землевласників, які прийшли на місце колишніх польських панів.
Таке виокремлення козацької старшини й набуття нею привілейованого
становища, порівняно з рядовим козацтвом, стало причиною для
наростання незадоволення.
«Козацька чернь», як почали тоді називати простих козаків, з обуренням
ставилася до політичних, господарських та управлінських махінацій
старшини. Все відчутнішим ставав соціальний антагонізм між ними, який
до того ж починають усе частіше використовувати в своїх інтересах не
лише внутрішні, а й зовнішні деструктивні сили. Найбільш честолюбні
представники старшини такі, як: Я. Сомко, В. Золотаренко, М. Пушкар, Я.
Барабаш, І. Брюховецький та ін., для яких власні амбіції й устремління до
влади набувають першочергового значення всупереч ідеям єдності й
свободи власного народу та побудови незалежної Української держави,
затівають внутрішні чвари і навіть збройне протиборство. Зі свого боку
Москва й Варшава внутрішній розлад серед козацтва намагаються
використати в своїх експансіоністських устремліннях і будь-якою ціною не
допустити утвердження незалежної України. За таких обставин
московський уряд, наприклад, свої колоніальні устремління добре маскує
під виглядом оборонця й захисника «козацької черні» й усього простого
люду проти «старшинської сваволі».
Усе це разом узяте сприяло накопиченню внутрішньої незгоди, яка все
частіше набувала вибухонебезпечних форм. Незгоди між українцями
почали наростати не лише за соціальними, а й за географічними ознаками.
Правобережна Україна, яка безпосередньо межувала з Польщею і завжди
першою зазнавала ударів з її боку, виступала за союз із Польщею, а
Лівобережна, яка мала спільні кордони з Москвою, воліла залишитися в
союзі з нею, щоб не наражатися на її помсту. І представники двох частин
України, кожна на свій лад і ризик намагалися укласти угоди зі своїми
немилосердними сусідами. З цього часу Україна розпалася на дві половини,
які фактично стали ворожими і повели боротьбу між собою. До того ж
єдності не було і всередині цих двох половин. У країні починався той
період, який згодом в українській історіографії буде названо «руїною».
Особливо відчутним це стало наприкінці 50-х рр. під час гетьманування
І. Виговського з його пропольською орієнтацією і намаганням використати
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поляків у протистоянні з Москвою. Як завзяті супротивники такої політики
виступили кошовий гетьман Запорозької Січі Я.Барабаш та полковник
Полтавського полку М. Пушкар. Унаслідок цього протистояння наприкінці
1657 р. проти гетьмана І. Виговського постала значна частина рядових
козаків, а в червні 1658 р. відбулася велика битва між козаками, у якій
зійшлися у смертному двобої свої проти своїх – дві козацькі армії. І як
наслідок, з обох сторін загинуло близько 50 тис. осіб. І хоч перемога в битві
дісталася І. Виговському, але вона виявилася пірровою. Повстання,
зокрема, на Полтавщині, не припинялися. До того ж Україну на той час уже
окупувало московське військо чисельністю близько 150 тис. вояків. Усе це
в кінці-кінців і призвело до того, що в жовтні 1659 р. І. Виговський
відмовив від ведення війни з Москвою і втік до Польщі. З цим дійством, як
справедливо пізніше зауважив М. Костомаров, сумно скінчилося не лише
гетьманство І. Виговського, а й Велике князівство Руське.
Тож з упевненістю можна стверджувати, що кінець 50-х рр. ХVІІ ст. для
України проходить під знаком наростання руїни усіх попередніх здобутків
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. І, головне,
внутрішньої єдності і злагоди в діях. І процес цей набуває все
масштабніших форм, починаючи з 1663 р. після проведення т.зв. Чорної
ради в Ніжині.
З цього часу, будучи ослабленою внутрішніми незгодами, Гетьманщина
вже не була якоюсь нездоланною силою і не творила якихось складнощів
для здійснення колоніальних устремлінь сусідів, які тепер все частіше
починають діяти за принципом батога і пряника. Так – пряник для
старшини, а батіг для «черні». Завоювання ж козацької держави, її
управлінські структури й засоби їх утвердження невпинно й послідовно
ліквідуються. У 1764 р. скасовується Гетьманат як форма козацького
управління. У 1781 р. (після скасування Гетьманату) ліквідується й
полково-адміністративний устрій на території означених трьох воєводств і
замість них утворюються три губернії чи то намісництва: Київське,
Чернігівське й Новгород-Сіверське, які разом складали «Малоросійське
Генерал-губернаторство». В свою чергу губернії були поділені на повіти. І
з цього часу й сама назва «Гетьманат» втрачає своє попереднє значення і
вживається переважно як поняття історіографічне.
За якихось 20 років після смерті Б. Хмельницького Україна з могутньої
країни перетворилася в безпорадну силу, об’єкт нескінченних чужоземних
вторгнень і переділів, які крок за кроком вели народ до втрати свободи та
власної незалежної держави.
Безперечно, вивчення всіх цих аспектів історії Української держави
важливе вже саме по собі, оскільки поглиблює наші знання і розуміння
себе як нації історичної, нації державної.
Та сьогодні не менш важливо побачити і зрозуміти також уроки, які
випливають із характеру національно-визвольної війни та процесу
становлення козацької держави. Мова йде про ті аспекти історичного
досвіду, які мають найширше, методологічне значення. Із поданого аналізу
випливає, що процес цей став, з одного боку, наслідком глибокого й
вдалого поєднання зусиль народу у визначальних сферах його буття й
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боротьби: духовній, освітньо-культурній, економічній, політичній,
військовій, управлінській. Особливо ж значним є той факт, що в Україні в
цей час уже була сформована своя еліта в усіх названих сферах, яка до того
ж була єдиною щодо цілей, завдань та стратегії дії. Цей фактор і став
вирішальним не тільки в перемогах у Національно-визвольній війні, а й у
побудові Української козацької держави.
І чи не найбільш помітною й значимою була її діяльність у зростанні
духовності й культури народу. Досвід розвитку науки, освіти, культури, їх
впливу на характер суспільного життя дає підстави стверджувати, що:
розбудова козацької держави була органічно пов’язана зі становленням
та розвитком науки, освіти, культури. Досягнення в цих галузях стали
вирішальними у формуванні світогляду народу, його консолідації навколо
ідеї свободи й побудови своєї незалежної держави. Цей висновок дає право
стверджувати, що побудова держави завжди потребує відповідного
наукового, освітнього й культурного забезпечення, що процес цей, врештірешт, визначає і темпи, і якість державотворення;
характер розвитку подій, саме життя часів козаччини переконливо
засвідчують, що протидіяти зовнішнім негативним ідейним впливам
можна, лише сформувавши власний духовний світ, надійні ідейні
противаги в житті суспільства, сформувавши й обґрунтувавши цілісні
світоглядні установки, наукові уявлення, які б народ зрозумів і сприйняв як
свої життєві орієнтири;
стан науки, освіти й культури, напрями їх розвитку не можуть
розглядатися і бути зрозумілими у відриві від загального стану суспільства,
чіткого бачення ним своїх цілей і завдань, бо наука, освіта й культура
виступає не лише засобом у вирішенні існуючих проблем, а й своєрідним
показником (барометром) суспільного (державного) розвитку;
увесь попередній досвід незаперечно підтверджує й те, що державність,
єдність, згуртованість суспільства визначається рівнем розвитку науки,
освіти, загалом культури народу. А тому не можна дбати про розбудову
держави, не дбаючи відповідним чином про науку, освіту й культуру свого
народу.
З іншого боку, серед причин, які призвели до втрати великих завоювань
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького перш за все
маємо назвати: внутрішні суперечності між елітарними й егалітарними
тенденціями розвитку, які особливо стали відчутними в період руїни;
постійний і всезростаючий зовнішній тиск на козацьку державу, яка
перебувала ще в процесі формування; не сформованість цілей та
відповідних сил і структур, які забезпечили б організацію життя народу та
управління всіма його сферами в якісно нових умовах.
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Обченко О.М. (Харків)
ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ
РОЗКОЛЬНИКІВ (СТАРООБРЯДЦІВ)
ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(на основі матеріалів Зміївського повіту
Харківської губернії сер. ХІХ ст.)
У статті розглядаються деякі аспекти взаємодії й контакти
розкольників (старообрядців) та повітових органів державної влади
Російської імперії стосовно стереотипних стратегій їх поведінки в
контексті існування в українському соціокультурному просторі.
Слобожанщина як український історико-культурний регіон знаходиться
на межі українського та російського етнокультурних анклавів. Це
спричиняє постійний контакт та взаємовплив між українським та
російським населенням. Взаємовплив цей можна розглядати та
досліджувати на різних рівнях під різним кутом зору (зокрема, як взаємодія
українського та російського сільського населення або взаємодія імперських
державних установ і українського населення тощо). Ці взаємовпливи, а
також присутність на Слобідщині інших етнічних елементів, поступово
формували ту поліетнічну атмосферу Слобідського краю, яка є
характерною його ознакою і до сьогодні. Оскільки вищезазначена
особливість від самого початку була й залишається однією з базових
особливостей Слобідського регіону, не викликає сумніву історикоукраїнознавча актуальність досліджень, власне, в цій царині.
Дана
розвідка
присвячена
окремому
проблемному
полю
слобожанського порубіжжя, а саме – взаємодії та контактам російських
імперських установ та російських розкольників (старообрядців) у
Зміївському повіті Харківської губернії в середині ХІХ ст. Видається
можливим завдяки судовим (і не тільки) справам виявити відношення
(власне, політику) місцевих імперських державних органів до розкольників,
а також виокремити в судових справах типові стереотипи поведінки як
чиновників імперських державних установ, так і самих старообрядців щодо
цих установ. Оскільки ці процеси відбувалися в середовищі пануючого
українського етнокультурного поля, то цікаво є розглянути ті взаємовпливи
або не взаємовпливи цього середовища з вищеозначеним контингентом1.
Розкольники (або старообрядці, як їх інколи називали в офіційних
документах) становили особливу категорію суспільства Російської імперії,
яка знаходилась «офіційно» мовби поза його межами, а з іншого боку – зі
зрозумілих причин була під особливим наглядом імперських державних
1
Крисаченко В.С. Геокультурна варіативність українського етносу // Українознавство. –
2006. – № 1. – С. 278-286.
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органів . Не був винятком і Зміївський повіт Харківської губернії, де, як
далі буде видно, присутність розкольників була доволі широкою. Однак в
офіційних документах губернської канцелярії ніяких відомостей про
розкольників ми не знаходимо. Так, наприклад, у «Реєстрі Зміївського
повітового казначейства щодо боржників по Змієву та окрузі» за 1806 р. ми
можемо знайти дані про всі верстви й групи населення повіту, починаючи
від дворян і закінчуючи навіть циганами, але розкольники ніде в них не
фігурують2. Зрозуміло, це можна пояснити тим, що боржників серед
розкольників просто не було. Але маємо інший документ – «Статистична
відомість по Зміївському повіту» за 1842 р. подана Зміївським земельним
«справником» для складання «Статистичного рапорту про стан Харківської
губернії»3. В даному документі ми знову знаходимо широкі статистичні
відомості про весь спектр населення Зміївського повіту, як дворяни, купці,
різночинці, сільські жителі (різних категорій), духовенство, але
розкольників серед них немає. Власне, у т.зв. відкритих документах ми
ніяких відомостей про розкольників і не віднайдемо. Вони фігурують у
документах під грифом «секретно» у судових справах міністерства
внутрішніх справ. Найповніші дані про розкольників Зміївського повіту ми
знаходимо в «Деле Господину начальнику Губернии Змиевского земского
суда. О раскольниках, их молитвенных зданиях и о скопцах» за 18451853 рр.4 В документі подається стандартна відомість щодо розподілу
розкольників по різних сектах, наявних на території губернії в середині
ХІХ ст. Вони розподілені на наступні секти: 1) які приймають священство,
2) т.зв. безпопівці, 3) молокани, духобори та іконоборці, 4) суботники,
5) скопці, хлисти та всі ті, хто тримається скопчества5.
Що ж являла собою спільнота розкольників у Зміївському повіті в
середині ХІХ ст.? За даними 1844 р. безпопівські секти, які не визнають
шлюбів та не відправляють молитов за царя, нараховували 173 особи обох
статей, які проживали в селах: Верхня Берека, Охоче, Сороковка,
Веденське, Тернова. Найбільша кількість розкольників проживала в селі
Охоче – 63 чоловічої статі та 62 жіночої6. Це село займало особливе місце
серед інших населених пунктів Зміївського повіту, де проживали
розкольники і не тільки. Вважається, що саме в цьому селі у ХVІІІ ст.
виникла раціоналістична секта духоборів, яка сприймала Ісуса Христа як
звичайну людину, у якій втілені божественні Дух і розум7. Власне, цим,
вірогідно, і пояснюється в першу чергу велика кількість розкольників, які
проживали в цьому селі, бо воно було неначе «столицею» духоборів. За
відомістю 1846 р. у Зміївському повіті проживало 662 розкольники обох
статей. При цьому в с. Охоче знову найбільше – 125 осіб. Місцем
1

Див.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Беспоповство.
Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. 194, оп. 1, спр. 25.
Там само, спр. 68.
4
Там само, спр. 85.
5
Там само, арк. 4.
6
Там само, арк. 29 зв., 30.
7
http://www. Sfi:ru//lib. Asp? rubr_id=781&art id=4608.
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проживання розкольників були ті ж села, що вказувалися вище, але
з’явилися слободи Борова та Замостя, що мабуть, і пояснює значне
збільшення розкольників порівняно з 1844 р.1 Відомість 1847 р. подає
майже тотожні статистичні дані про кількість розкольників у повіті числом
667. Стабільно найбільшими розкольничими селами були Охоче та Борова
– відповідно 129 та 44 чоловік обох статей2. У 1850 р. кількість
розкольників залишалася такою ж – 667 осіб3. В 1852 р. у Зміївському
повіті їх нараховують уже 581 осіб, а в 1853 р. – 668 осіб обох статей4. Так
ми можемо констатувати, що за період 1847-1853 рр. кількісний склад
розкольників у Зміївському повіті істотно не змінився. За цей же період
найбільше число розкольників залишалось у двох селах – Борова й Охоче.
Що стосується культових споруд, то вони стабільно фігурують лише у двох
селах: Борова та Тернова. В них містилися «молельные часовни», які
згадуються в документах вже з 1844 р.5
Особливу цікавість привертає відомість за 1851 р. по селу Охоче,
складена за новою формою6. Вона дає можливість побачити, що
середовище розкольників щодо їхнього релігійного статусу, яке
нараховувало тоді в селі 121 особу обох статей, було зовсім неоднорідним.
Так, лише 61 особа наслідувала розкольництво від своїх дідів та прадідів.
23 жителі Охочого обох статей були хрещені в православному обряді, але
надалі не сповідувалися і не відправляли православних таїнств. Є й інша
цікава група розкольників: 24 чоловіки, які взяли шлюб з православними,
пообіцявши вийти з розколу, але цю обіцянку не виконували. Насамкінець,
виділяється у відомості ще одна група з 13 осіб, охрещені розкольниками.
Так ми бачимо, що розкольницьке населення так чи інакше чинило
пасивний спротив тиску православної церкви, за якою, зрозуміло, стояв
царський уряд. Про це свідчить ще один документ за 1845 р. під
промовистою назвою: «Дело о доставлении Г. начальнику Губернии
ведомости о детях раскольниковъ крещенных православною церквою»7.
Так священик православного храму села Охоче Сава Яновський доводить
до відома пристава 1 стану Зміївського повіту Богуславському, що за дві
третини 1845 р. ні одна новонароджена дитина у родинах розкольників села
Охоче не була охрещена у православному обряді8. Більшу ясність надає у
своєму рапорті священик села Борова Діонісій Рудинський. Зокрема, він
сповіщає що: «…что изъ раскольнических детей, кроме охочанской вдовы,
старообрядке [нерозбірливо] Коневой, проживающей у старообрядца
Сильвестра Коренева, незаконорожденого андрея ничьихъ детей я не
кристил, но все они вопреки законному постановлению и запрещениямъ
начальства, окрещиваются самовольно раскольническимъ настоятелем
1

ДАХО, ф. 194, оп. 1, спр. 85, арк. 36 зв., 43.
Там само, арк. 88, 103.
3
Там само, арк. 98, 100.
4
Там само, арк. 119, 123, 146.
5
Там само, ф. 195, оп. 1, спр. 85, арк. 22 зв.
6
Там само, арк. 115.
7
Там само, спр. 83.
8
Там само, арк. 5.
2
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Зиновіем Черкашеным, по сему я не могу доставить и ведомости сколько
раскольническихъ детей крещены в течении двух третей текущего года»1.
Власне, побоювання імперської адміністрації щодо розкольників
пояснюється цілком зрозумілою несумісністю їх «єретичних» ідей та
обрядовості по відношенню до державної Російської православної церкви.
Серед старообрядців були навіть такі, які не визнавали шлюбів і не
відправляли молитов за царя2 і тому, зрозуміло, прирікали себе на
«особливий» статус в уніфікованій імперській машині. Тому цілком
логічно виглядають дії влади щодо обмеження впливів розкольників та їх
діяльності. По Зміївському повіту зберігся показовий у цьому плані
документ за 1842 р.: «По предписанию Господина начальника Харьковской
губернии об однодворцах состоящих в малоканской и духоборческой ереси
и владеющих крепостными крестьянами»3, у якому видається наказ
Зміївському земському суду щодо обмеження прав розкольників, а саме:
«Однодворцам в малоканской или духоборческой ереси воспретить
предоставление 430 ст. Св. Зак. о состояниях лицам однодворческого
сословия право преобретать крестьян отъ людей, имъ равных»4. Наступне
положення не менш жорстке: «Крепостных людей и крестьян, состояшихъ
ныне во владении однодворцев, последующих упомянутымъ ересям,
преимущественно отобрать в казенное ведомство съ выдачею з нихъ
владельцам денежного вознаграждения изъ Гос. казначейства»5. Цей
документ чітко засвідчує бажання державних органів нанести економічний
удар тим найбагатшим розкольникам, які через купівлю селян могли
схиляти останніх до розколу. Побоювання влади щодо цього були зовсім
недаремні. Подібні факти про спроби розкольників навернути
православних до своєї віри та спротив цьому місцевих органів влади й
церкви в цей період непоодинокі. Так, у справі за 1841 р. «О совращении
селения Верхнего Бишкина казенных крестьянок Марьи и Пелагеи
Брусенцовых отъ православия въ расколъ»6 найбільш цікавим є свідчення
головних фігурантів справи державних селянок Пелагеї Брусенцової та її
доньки Марії Бикетової, записаних з їхніх слів приставом 1 стану
Зміївського повіту. П’ятдесятитрьохрічна Пелагея Брусенцова (уродженка
села Шебелинка) повідомляє, що в 19-річному віці вона одружилася з
Тихоном Коринєвим. Її свекор – Федір Коринєв та старообрядницький
священик Михайло Гречін «совратили» її з православ’я до розколу. Коли в
них з’явилася донька Марія, її теж охрестили в старообрядницькій секті.
Після смерті чоловіка Пелагея одружується з православним селянином села
Верхній Бишкін Григорієм Брусенцовим, і новий чоловік схиляє її до
православ’я або, за її словами, «была совращена опять в православная»7.
1

Там само, арк. 14.
Там само, спр. 85, арк. 5.
Там само, спр.67.
4
Там само, арк. 1.
5
Там само.
6
Там само, спр. 66.
7
Там само, арк. 27 зв.
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Пелагея не погоджується, однак, разом зі своєю донькою, яка одружена
була з старообрядцем, ходити до православного храму. Після смерті
другого чоловіка ситуація знову змінюється. Далі надаємо слово нашій
«героїні»: «… после умертвия мужа моего Григория Брусенцова я и оная
дочь моя от недоразумения своего и отвращения боровскими жителями
Козьмой и Сидором Кориневыми оставили исполнять православие,
превратились опять к исполнению старообрядческой секты, и уже после
того я и дочь Марья оную исполняли, и находилися в сим неправославных
и в церкве во время божественной не бываем, что показываемому сущую
правду и подписуюсь к сим показанием»1. Це свідчення простої селянки,
яка опинилася у вирі «негласної війни» між старообрядцями та
православними показове, на нашу думку, перш за все тим, що перехід цієї
особи до розколу з православ’я був помічений владою, коли Пелагеї
Брусенцовій уже виповнилося 53 роки. Про цей факт ми поговоримо далі, а
щодо самої героїні документа, то, мабуть, слід зауважити, з якою
відносною «легкістю» ця жінка переходила з православ’я до розколу і
навпаки. Можливо, власне, для неї, як представниці селянського,
патріархального, традиційного середовища (де жінка грала цілком певну
роль) важливіше і головніше було мати перш за все чоловіка, а його
релігійні уподобання стояли вже на другому плані (оскільки вона не
вбачала великої різниці між православними та старообрядцями). Щодо
такого питання як шлюб у старообрядців, то маємо ще один оригінальний
документ: «О раскольникахъ Чухотине, Чурилове и других» за 1846 р. 2 Він
цікавий тим, що в ньому подається рапорт священика села Тернове Івана
Дюкова на розкольників цього ж села Миколу Сухотіна, Агафію Корчикову
і Гавріила Чурилова, при укладанні шлюбу двох останніх вони
зобов’язалися назавжди залишити «богопротивную раскольническую єресь
безъпоповщины»3 та ходити до православного храму. Але обіцянку вони не
виконали і продовжували дотримуватися розколу. При цьому розкольники
давали розписки Зміївському духовному правлінню4, які й стали підставою
для звернення духовенства до Зміївського земського суду. Подібний
документ знаходимо і за 1850 р. де мова йде вже про «…собравшихся въ
Харьковском и Змиевскомъ тюремных замках подъ стражею арестатных,
казенних крестьянах Михайле Селиванове, Тимофее Кориневе и Зиновее
Черкашине, судимих за несоблюдение обрядов православной церкви»5. Як
бачимо, влада постійно намагалася обмежити діяльність розкольників та не
допустити розповсюдження їхніх впливів. Однак не все так просто й
однозначно виглядало у взаємовідносинах між розкольниками та
державними органами влади повітового рівня. Для прикладу наведемо вже
згадуваний судовий документ про навернення до розколу селянок Пелагеї
та Марії Брусенцових. Ця судова справа була розпочата 21 листопада
1

Там само, арк. 28.
Там само, спр. 90.
Там само, арк. 1.
4
Там само, арк. 4 зв.
5
Там само, спр. 101, арк. 4.
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1841 р., а закінчена 10 грудня 1842 р. і тривала більше року. Зміст справи
виглядав доволі просто, але судова тяганина виглядає такою прикметною,
що не звернути на неї увагу неможливо. Тож 21 вересня 1841 р. Харківське
губернське правління слухало відношення Харківської палати державного
майна про справу Зміївського суду щодо мовби насильницького вінчання
державних селянок у старообрядницькому обряді. Це був початок справи.
На основі рішення цього правління Зміївський земський суд звертається до
пристава 1 стану Зміївського повіту і…на цьому справа завмирає.
Харківське губернське правління з 3 січня 1842 р. до 20 березня 1842 р.
п’ять разів зверталося до Зміївського земського суду щодо отримання
необхідної інформації, але відповіді не дочекалося. Одночасно Зміївський
земський суд 4 грудня 1841 р. відіслав перше доручення приставу 1 стану.
Потім суд до квітня 1842 р. ще чотири рази звертався до пристава з
вимогою надати необхідну інформацію. Ці звертання носили вже форму
«понуждения», у якому, зокрема, було й таке: «посему сим строжайше
подтверждается учинить исполнение по прописанному предмету и
непременно в течении 5 дней, в противном же случае, если вы и за сим не
выполните, то о поступлении с вами по законам будет представлено
Высшему Начальству»1. Цей документ датується 12 квітня 1842 р.
Проходить не 5, а 12 днів і пристав 1 стану, нарешті, відповідає своїм
рапортом Зміївському земському суду. Вся тяганина закінчується указом
Харківського губернського правління (від 6. 05. 1842 р.), у якому
виголошується «строгое замечание» приставу 1 стана та вимога
якнайшвидше закінчити справу2. Далі документи цієї справи показують
подібну ж ситуацію, але тепер вже з приставом 2 стану, якому Зміївський
земський суд надіслав три накази, і тільки тоді той відгукнувся3. Схожа
неповороткість повітових органів влади стосується не тільки розкольників.
Тут доречно навести ще одну справу: «Переписка о девке Дарьи
Пономаренковой отискивающей свободы»4. Ця справа, як і попередня,
тягнеться доволі довго (з серпня 1847 р. до січня 1848 р.) і теж наповнена
вимогами та «понуждениями» Харківського губернського правління до
Зміївського земського суду, а останнього – до пристава 2 стану Зміївського
повіту. В самій справі виявляємо, що це листування між Харківськими та
Зміївськими чиновниками почалося ще в грудні 1846 р.5 Те, що подібні
справи, які колись відкрились, потім невідомо коли могли закінчитися,
були типовими не лише для Зміївського повіту, говорять самі форми
звернень судових органів, які мають стандартну, друковану форму (з
необхідними пропусками для вписання того чи іншого державного органу
чи числа), а значить, використовувалися регулярно, і не тільки в
вищевказаному повіті. Ось одна така форма для земського суду:
«Подтверждается оному суду исполнить немедленно указъ Правления
1

Там само, спр. 66, арк. 23.
Там само, арк. 30-30 зв.
Там само, арк. 32, 33, 36, 38.
4
Там само, спр. 91.
5
Там само, арк. 5.
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от______ и о последующем донести, под опасением за неисполнение
взысканія по законам»1. А ось стандартна форма для повітових приставів
Зміївського повіту: «Змиевский земский судъ, поручив вам для
надлежащего выполнения____________но вами по настоящее число не
выполнено, и о причине такой медленности суду никакого сведения
недоставили посему сим строжайше подтверждается учинить исполнение
по прописанному предмету…»2 Наведені вище факти судової тяганини
пояснити тільки незграбністю та лінощами провінційних бюрократів не
випадає. На наш погляд, мова може йти про особливий тип поведінкової
стратегії слобожанського чиновника повітового рівня, який полягав у тому,
що державні органи губернського рівня для чиновників повітового щабля в
їх повсякденному житті були набагато далі, ніж місцеві поміщики, крамарі,
селяни, міські обивателі і, звичайно ж, розкольники. Місцевому бюрократу,
який часто сам був вихідцем з того самого села, слободи чи містечка
принципово важливим було зберегти добросусідські, мирні, взаємовигідні
відносини з місцевою спільнотою, у якій він жив, працював і помирав. Ця
спільнота й була його повсякденним життям. Стосунки з вищим
губернським начальством обмежувалися листуванням та рідкими виїздами
до губернського центру. Тому не дивно, що на найнижчому рівні стосунків
між державою та її жителями місцева бюрократія була перехідним
ланцюгом взаємодії простого обивателя і державної імперської машини. З
цього випливає, що коли ті ж розкольники вибудовували свою поведінку з
владою у вигляді пасивного, «м’якого» спротиву у різних формах, то це
ставало можливим тільки тому, що місцеве провінційне чиновництво
накази, вказівки чи розпорядження губернського рівня часто виконувало
неповністю, невчасно або й взагалі «тимчасово» їх ігнорувало. Те, що
відбувалося на рівні повіту часто не було навіть відомо у губернському
центрі. Наведемо приклад щодо розкольників. У справі «…о
существовании в слободе Сороковке старообрядческой часовни»3. Весь
зміст справи починається з того, що Харківський земський справник за
наказом Харківського губернатора від 11 січня 1842 р. перевірив надану
владі, вірогідно анонімно, інформацію про наявність у слободі Сороковка
старообрядницької каплиці, про яку губернська влада не знала. Коли він
дійсно знайшов її, то відразу написав листа до Зміївського земського
справника з проханням надати інформацію «…было ли вам или Земскому
суду известно о существовании сей старообрядческой часовни, и о лицах
отправляющихся и служащих в ней в послужение, если было, в таком
случае обьяснить когда доложено о том начальнику Губернии, также в
котором году устроена оная часовня, и с чьего дозволенія, и какие лица к
секте сей принадлежат…»4 Відповідь Зміївського земського справника не
забарилася і була до наївності простою: «…имею честь уведомить, что о
существовании в слоб. Сороковке старообрядческой часовни и о лицах
1

Там само, спр. 66, арк. 5.
Там само, арк. 66.
Там само, спр. 72.
4
Там само, арк. 1-1 зв.
2
3

210

Україна – історія

отправляющих и служащих в ней богослужение мне и земскому суду,
известно не было…»1 Те ж Зміївському справнику повідомляє і Зміївський
земський суд2. Але що це не відповідало дійсності, довідуємося з рапорту
пристава 2 стану Величковського Зміївському земському справнику, який
щиросердно повідомляє: «…доношу что о существовании в хуторе
Филиповой часовни ее доносилъ Земському суду въ 1839 году» (каплиця
розміщена в садибі поміщиці Філіпової)3. Однак у результаті
«правдолюбний» пристав далі виявився ще й винуватим у тому, що не
виконував вказівок справника й отримав від останнього таку відповідь:
«…что естли вы и впредь необратите должного по службе внимания 1: как
уже неоднократно замечена мною склонность ваша отъ исполнения въ
точности порученій: То я непримину донести объ этомъ начальнику
Губерніи къ назначению на место ваше другого боліе вниматильние
чиновника…» Ось так поставили на місце бюрократа, який зробив щось не
те, що бажало керівництво.
Про існування розкольників у Зміївському повіті є ще один цікавий
аспект. Як відомо, розкольники походили з російських етнічних сіл та
слобод: Охоче, Борова, Введенське, Тернова, Верхня Берека, Сороковка, які
були розкидані серед українського етнічного масиву. Цікаво встановити,
які відносини мали українські селяни та російські розкольники? Весь масив
вищевказаних документів не дає ніяких даних про якісь стабільні контакти
українського та російського сільського населення. Коли розкольники й
контактували з мешканцями інших сіл, то це були російські села (як,
наприклад, село Верхній Бишкін). Виняток може складати лише слобода
Замостя біля Змієва, у якій уже в 1847 р. було зафіксовано 3 особи жіночої
та 3 чоловічої статі, які належали до розкольників4. Мабуть це були заїжджі
мешканці, бо вже в 1852 р. у слободі Замостя розкольники не фігурують, а
в 1853 р. з’являються знову5. Але твердити, що українське населення
постійно та щільно не контактувало з російськими розкольниками не зовсім
коректно. До цього питання треба підійти дещо з іншого боку. Коли ми
говоримо про взаємодію розкольників та чиновництва повітового рівня,
слід мати на увазі той факт, що велика кількість цих чиновників, власне, й
були українцями, про що говорять їхні прізвища, які ми подибуємо в
вищеозначеному
архівному
матеріалі:
Гнідич,
Котляревський,
Павловський, Величковський, Таложинський, Рудинський, Яновський
тощо. Правда, можна заперечити, що це могли бути поляки або росіяни, які
взяли польські прізвища. Але на користь великого відсотка етнічного
українського елемента в середовищі повітового чиновництва вказує і інший
аргумент, а саме – певна кількість українізмів, які постійно трапляються в
багатьох документах. Ось деякі приклади: «Главных промышленностей

1

Там само, арк. 5.
Там само, арк. 6.
Там само, арк. 8-8 зв.
4
Там само, спр. 85, арк. 103.
5
Там само, спр. 103, арк. 119, 134.
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водяных справ»1; «…своду головных законов…»2; «крещенных
православною церквою»3; «Зміевскій земский исправник»4. Цілком
зрозуміло, що вищенаведені і подібні українізми в офіційних документах
могла зробити тільки людина, якій українська мова була рідною. Тож
можна вести мову не тільки про взаємодію російського та українського
сільських анклавів, а й про взаємодію українського за походженням
чиновництва (яке вже частково репрезентувало міську культуру) та
російських розкольників. Як показують наведені факти, ця взаємодія
(враховуючи офіційну жорстку політику імперської влади) була цілком
толерантною.
Отже, можемо констатувати, що розкольники Зміївського повіту
Харківської губернії в середині ХІХ ст. становили сталу мікроспільноту
цього повіту, яка попри постійні утиски та наступ на них російських
державних установ зберігала свою чисельність та спосіб існування. Це було
можливим чи не в першу чергу завдяки особливій поведінці місцевого
чиновництва, яке, знаходячись на найнижчому щаблі бюрократичної
державної машини, далеко не завжди досконало виконувало всі вимоги
вищих державних установ (і не тільки по відношенню до розкольників). Не
було великою проблемою для розкольників і існування в українському
соціоетнічному просторі, оскільки ці дві спільноти існували скоріше
паралельно, ніж мали якісь глибокі контакти. Тому можна твердити про
наявність на Слобожанщині середини ХІХ ст. стабільного феномену
розкольництва, який був однією з її характерних особливостей.

1

Там само, спр. 68, арк. 20.
Там само, спр. 90, арк. 1 зв.
Там само, спр. 83, тит.
4
Там само, спр. 72, арк. 11.
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Дрогобицький І.І. (Івано-Франківськ)
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ
ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕНЦІВ
ЧИНУ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті аналізується участь ченців Василіянського чину в розвитку
національного життя українців Східної Галичини наприкінці ХІХ − на
поч. ХХ ст. Звертається увага на особливості трактування василіянами
компонентів тодішньої доктрини поступу українського народу, а також
практичні методи роботи із соціумом щодо осягнення важливих у
контексті національноі еволюції завдань. Стверджується, що праця у
національній сфері здійснювалася представниками чину паралельно із
домінуванням у їхньому середовищі спрямування на посилення духовності
серед українського загалу.
Час ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. в історії Східної Галичини ознаменований
піднесенням рівня національної свідомості серед української спільноти.
Вагому роль у цьому процесі відіграла греко-католицька церква (далі –
ГКЦ)1. Cвященики, ведучи плідну роботу в релігійній, культурно-освітній
та господарській сферах, паралельно дбали про розвиток національного
руху. Ця праця здійснювалася в умовах існуючих серед греко-католицького
кліру суперечностей між прихильниками москвофільства та народовства.
Протилежність позицій щодо майбутнього нації на той час була
притаманна також і представникам окремих церковних інституцій. Зокрема
єдиному на той час у системі ГКЦ чернечому утворенню – Чину св.
Василія Великого (далі – ЧСВВ). Мета запропонованої статті полягає у
вивченні етапності, ролі, практичних та теоретичних засад національноформуючої праці ченців-василіян. Також одним із завдань є, окрім іншого,
привернути увагу дослідників до питання причетності чернецтва до
розвитку національної свідомості українського народу та її виявів у
суспільному житті.
У існуючій літературі головний акцент робиться здебільшого на
значенні в національному русі або ГКЦ назагал або ж визначних
представників греко-католицької ієрархії. На жаль, роль окремих
інституцій ГКЦ не висвітлено на належному рівні. Її аналіз залишається
здебільшого поза інтересами дослідників. Доробок останніх можна
розмежувати на декілька груп. Так, історики радянського періоду вбачали в
1
Стоколос Н.Г. Трансформація греко-католицизму в Австро-Угорській імперії // Людина і
світ. – 2002. – № 4. – С. 23-24; Качор А. Роля духовенства і церкви в економічному
відродженні Західної України // Збірник тисячоліття християнства в Україні 988–1988 / Під
ред. О. Барана, О. Ґеруса. – Вінніпег: Українська вільна академія наук в Канаді, 1991. – С. 92;
Каровець М. Велика реформа чина св. Василія В. 1882 року: В 4 ч. – Жовква: Вид-во ЧСВВ,
1938. – Ч. 4. – C. 325.
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діяльності ГКЦ переважно негативний аспект1. На противагу такій позиції
переважна більшість науковців діаспори, як і дослідники із числа ченців
ЧСВВ розглядали греко-католицизм як одну із визначальних складових
національної культури українців Східної Галичини. Вони обстоювали тезу
про значущість внеску ГКЦ та окремих її представників у розвиток
суспільного, культурного та економічного життя краю2. У працях істориків
із числа ЧСВВ аналіз участі ченців у національному русі теж займає
здебільшого другорядне місце3. Водночас варто відзначити, що визначена
тематика
потребує
детальнішої
розробки.
Адже
накопичений
попередниками досвід можна з успіхом використовувати для утвердження
національної ідеї в сучасності.
З метою кращого відтворення сутності проблеми у статті використано
не тільки монографічний матеріал, а й тодішню періодику (василіянське
видання “Місионар”) та окремі справи архівних установ Львова
(Центральний державний історичний архів України у Львові; відділ
рукописів Львівської наукової бібліотеки Національної академії наук
України імені В. Стефаника). На нашу думку, залучення різноманітних
джерел уможливить комплексне й об’єктивне вивчення визначеної
проблематики.
Представники ЧСВВ, особливо з кінця 80-х рр. ХІХ ст., займали досить
активну позицію в різних сферах національного життя українців краю. Цей
період, а також початок ХХ ст. позначився намаганням духовенства ГКЦ і
василіян у тому числі, віднайти свою нішу та способи впливу на соціум в
умовах зростання суспільного авторитету світської інтелігенції. У справі
національного розвитку василіяни прагнули до піднесення свідомості
українського населення через застосування законних методів4. При цьому
різко засуджувалося пропольське та москвофільське бачення еволюції
української спільноти. Як приклад можуть слугувати події виборів до
парламенту Австро-Угорської імперії в 1911 р. У ході їх проведення
польські політичні кола Галичини, маючи на меті розколоти український
рух, виступили із підтримкою москвофільських діячів. Це зумовило появу
на сторінках “Місионара” заяв про те, що “тверді русини [українці – авт.]
1
Див.: Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. – М.: Политиздат, 1988. –
381 с.; Мигович И. Преступный альянс: О союзе униатской церкви и буржуазного
национализма. − М.: Политиздат, 1985. − 190 с.
2
Лужницький Г. Українська Церква між Сходом і Заходом: Нарис історії Української
Церкви. − Філадельфія: Накладом Союзу українців-католиків “Провидіння,” 1954. − 723 с.;
Лончина Б. Українська Католицька Церква і ми. – Мюнхен, Міттенвальд, 1946. – 12 с.;
Качор А. Роля духовенства і Церкви в економічному відродженні Західної України // Збірник
тисячоліття християнства в Україні 988–1988 / Під ред. О. Барана, О. Ґеруса. – Вінніпег:
Українська вільна академія наук в Канаді, 1991. – С. 91-124.
3
Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні. – Івано-Франківськ: Вид-во ІваноФранківського Теолого-катехитичного духовного інституту, 1999. – 526 с.; Назарко І. Київські
і Галицькі митрополити: Біографічні нариси (1590 – 1960). – Торонто: Вид-во отців Василіян,
1962. – 271 с.; Нарис історії Василіянського Чину св. Йосафата // Записки Чина св. Василія
Великого. – Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1992. – Серія 2. – Секція 1. – Т. 48. – 640 с.
4
Каровець М. Велика реформа Чина св. Василія В. 1882 року: В 4 ч. – Жовква: Вид-во
ЧСВВ, 1938. – Ч. 4. – C. 325.
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ідуть враз з поляками проти свого народу” і “кождий що не є зрадником
свого народу, голосує на свого народного кандидата, а не за того, котрий є
ворогом єго народу”1.
Тверезий національний підхід визнавався за василіянами навіть з боку
ідейних противників, зокрема представників тодішнього соціалістичного
табору, підґрунтям ідеології яких був атеїзм. Так, І. Франко стверджував,
що “щирий католицизм” не став завадою для втрати ченцями “почуття
своєї національности”, а одного з протоігуменів – Плятоніда Філяса та
о. Сотера Ортинського він вважав “завзятими народовцями”2. Водночас
самі представники ЧСВВ частину народовців не без підстав
характеризували як індиферентних до вчення церкви. Отже, концепції цих
суспільно-політичних сил стосовно еволюції українців краю значною
мірою не узгоджувалися з поглядами представників чину. Саме тому в
середовищі василіянського чернецтва поступово витворилося своє бачення
національного розвитку. Його базисними постулатами вважалися
обстоювання власної ідентичності; плекання традиції греко-католицизму та
вірність своєму обряду; відданість престолу Габсбургів3.
Характерним для національного світобачення в середовищі василіян
було твердження про окремішність українців. У “Місионарі” зазначалося:
“Як не хочемо бути Поляками, не хочем бути і Москалями [росіянами –
авт.]. Як тоті, що хотять з нас поробити Поляків, то вороги наші, так само
не приятелі а вороги пишуть такі книжки, що хотять перекабалити нас на
Москалів”4. Така позиція ченців ЧСВВ підтримувалася вищою ієрархією
ГКЦ. Проти ополячення і латинізації греко-католицького населення, а
також проти поширення москвофільських їдей виступав, наприклад,
митрополит Сильвестр Сембратович (1882–1898 рр.).
Складовою бачення василіянами національного розвитку була теза про
соборність нації. Представники ЧСВВ наголошували на єдиному корінні
галичан і “русинів-українців” із-за Збруча5. Під час революції в Росії (1905–
1907 рр.) василіянське керівництво сподівалося на можливість розгортання
місійно-проповідницької праці серед “братів по мові”. Ці сподівання не
справдилися, але необхідність розгортання місіонерського руху на
українських теренах Російської імперії була однією з визначальних
складових доктрини розвитку Василіянського чину в І пол. ХХ ст.
Окрім виступів на шпальтах періодики, з метою пропаганди елементів
національного життя, василіяни використовували місійні акції. Тематичне
спрямування окремих місій зумовлювалося потребою укріплення в деяких
регіонах прив'язаності українців до власного обряду, зміна якого часто
ставала передумовою подальшої денаціоналізації. Так, після проведеної
1

Без назви // Місионар. – 1914. – Ч. 6. – С. 161, 174.
Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів. В
50 т. – К.: Наукова думка, 1984. – Т. 41: Літературно-критичні праці (1890–1910). – С. 421.
3
Каровець М. Велика реформа чина св. Василія В. 1882 року: В 4 ч. – Львів: З друкарні
Наукового товариства ім. Шевченка, 1933. – Ч. 2. – С. 19, 20.
4
Розмовний листок // Місионар. – 1905. – Л. 9. – Обкл.
5
Із съвіта і Церкви // Місионар. – 1904. – Ч. 5. – С. 128.
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15–18 травня 1898 р. масштабної акції в с. Острів (район Ярославля),
редакція “Місионаря”, констатуючи факт переходу деяких місцевих грекокатоликів до римо-католицького обряду, закликає, щоб після завершення
заходу “вони опам'яталися і повернули до рідної Церкви”1.
Посилення серед українського населення відданості власному обряду і
національності висувається на чільне місце серед причин проведення
місійного заходу в листі о. Миколи Лопатяка (с. Дубрівка в межах
Перемишельської єпархії) від 25 серпня 1907 р. Парох вказує, що проповіді
для місцевого населення виголошуються по-польськи, а місцевий римокатолицький клір своїми діями спонукає українців до зміни обряду. Саме
тому метою місійної акції з залученням василіян, є “одних притягнути а
других поучити”, виходячи з того, що “тут много дуже утратило свій св.
обряд а горстка котра полишилася є тероризована від латинників [клір та
вірні римо-католицького обряду – авт.] ” і мало тих, хто “сміло і відверто
визнавали, що суть русинами”2.
Слід зазначити, що василіяни не відмовлялися від налагодження
співпраці з представниками польського духовенства. Умовою для цього
вважалися доброзичливість і взаємоповага. Водночас така взаємодія мала
епізодичний характер і може розглядатися як еталон взаєморозуміння,
забезпечити сталість якого наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст., на жаль, не
вдалося. В ході місійно-проповідницької діяльності кредом василіян стало
твердження про те, що “Русин обряду руського [греко-католицького – авт.]
повинен триматися свого звичаю; не мішати одно звідси, одно звідти”3.
Узагалі кінець ХІХ – поч. ХХ ст. характеризується зростанням серед
ченців ЧСВВ антипольських настроїв при збереженні пієтету до загальної
католицької традиції. Окрім випадків не толерантного відношення з боку
польського кліру до появи таких тенденцій у середовищі чину
спричинилося засилля представників польської національності в суспільнополітичному житті Галичини. Одним із свідчень про існування подібних
тенденцій може розглядатися листування брата Йосифа-Станіслава
Зюлковського з протоігуменом щодо виступлення з монастиря. У листі від
2 червня 1911 р. він зазначає, що в місцевому монастирі “всі взагалі суть
ворожо успособлені [налаштовані – авт.] до польського народа”. Виходячи
з цього вищезгаданий брат, стверджуючи водночас відсутність утисків і
переслідування з боку ченців монастиря, робить висновок про те, що “як я
маю працювати межи ворогами і для чужого народа, то ліпше буде як я
буду межи своїми і для своїх працювати”4.
Факти відмови від греко-католицького обряду в середовищі українців
Галичини передували не тільки подальшому ополяченню, а й переходу у
1

Въсти місіонарскû з краю // Місионар. – 1898. – Ч. 3. – С. 45.
Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІУ у м. Львові),
ф. 684 (Протоігуменат монастирів ЧСВВ, м. Львів, 1806–1945 рр.), оп. 1, спр. 74 (Матеріали
про місійну пропаганду василіян та проведення реколекцій в Галичині, 1883–1938 рр.), арк. 45,
45 зв., 46, 46 зв.
3
Там само, арк. 38 зв.; Відповіді на питання // Місионар. – 1902. – Л. 5. – С. 76.
4
Там само, оп. 1, спр. 366 (Листи монахів-василіян про звільнення від чернечих обітів,
1908–1911 рр.), арк. 24 зв.
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православ'я. Тому місійні акції василіян, як і у вищенаведених прикладах із
подоланням пролатинської агітації, проводилися з метою ліквідації
проросійського впливу. Особливого загострення ця проблема набула з
наближенням Першої світової війни, коли Галичині розгорнулася широка
промосковська
агітаційна
кампанія.
Апологети
москвофільства
характеризувалися як особи, які зреклися “своїх батьків; свого язика [мови
– авт.] ... своєї народности [національності – авт.]”1. У релігійному житті
“тверді русини” критикувалися ченцями ЧСВВ за намагання якомога
сильніше наблизити греко-католицький обряд до норм російського
православ'я. Така позиція вважалася наслідком комплексу меншовартості,
нерозуміння власної традиції, небажання працювати над зміцненням її
специфіки.
Водночас у цьому ставленні не слід вбачати вияв ксенофобії та
шовінізму. Представники ЧСВВ наголошували на необхідності
толерантних і взаємовигідних міжнаціональних стосунків. Вони
обстоювали тезу про те, що “чи хто Німець, чи Москаль [росіянин – авт.],
чи Русин [українець – авт.] – Всі ми браття і сестри ... великої святої
родини на земли”2.
Місійні акції василіян сприяли розвитку усвідомлення українським
населенням різних регіонів своєї національної єдності. В організованих
василіянами паломництвах та місіях брали участь представники не тільки
Східної Галичини, а й Закарпаття, Буковини та українських земель
тодішньої Російської імперії. Простежується намагання ченців у ході
подібних заходів пропагувати серед населення національну символіку. Так,
наприклад, в оголошенні про місію на базі монастиря ЧСВВ у Краснопущі
(сучасна Львівщина) 6–12 липня 1901 р. акцентується на потребі
використання синьо-жовтих барв при оформленні необхідних атрибутів
(хрест, хоругви, спеціальні образи) представників окремих парафій. При
цьому наводиться приклад прочан із Закарпаття, які щорічно беруть участь
у прощах до Гошівського монастиря3.
Дбаючи про утвердження національної свідомості українців краю,
василіяни водночас різко критикували негативи національного характеру.
Так, о. Атаназій Калиш у своєму звіті констатував, що “в оцінюванню
людий, справ і подій у нас надзвичайна безкритичність, поверховість та
легкодушність”, результатом чого є поява у суспільно-політичному житті
осіб “без духовної вартости, що своїми фаєрковими [феєрверковими – авт.]
виступами вразили нас, а недооцінюємо людей дійсних заслуг і поважної
праці. Тому то наш загал є так ласим жировиском [сприятливим
середовищем – авт.] для всяких демагогів. Правдою чи ложею, щиростию
1
Там само, спр. 71 (Листування з греко-католицькою консисторією щодо посилення
релігійної пропаганди в громадському житті і школі для збереження народних мас від
денаціоналізації, 1908–1909 рр.), арк. 44, 44 зв.; Сьв. Отець Ігнатий Патриярх, прообраз і
заступник на жовтень // Місионар. – 1907. – Л. 10. – С. 315.
2
Синівська уляглість Святійшому Вітцю // Місионар. – 1911. – Ч. 4. – С. 122.
3
Десять літ // Місионар. – 1907. – Л. 1. – С. 3; Въсти місіонарскû // Місионар. – 1901. –
Л. 12. – С. 188.
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чи підступом, лестию чи грозою, аби тільки вміти відповідно вплинути на
чувство, вміти заграти на нашій вразливости, а ми на сліпо підемо за
ними”1. Стверджується також, що “одною з властивостей нашої збірної
вдачі” є “понад міру індивідуалістичні, самолюбні норови. Брак зрозуміння
для добра суспільного, а за те переріст індивідуалістичних норовів,
пересадний егоїзм”, наслідком чого є відсутність розуміння цінності
“чесноти підданости”, яку часто трактують як вияв рабської покори;
відданість вважають лакейством, а натомість “величають критику яко
дбалість о загальне добро, крамолу яко геройський подвиг”2.
До негативних виявів національного характеру, які знаходять своє
відображення у суспільному житті, окремі представники чину зараховували
також домінування відчуттів, “змислів” над розумом, відсутність належної
твердості духу та волі. Констатується, що “надмірна уляглість
[піддатливість – авт.] вражінням … є причиною великої розточи в цілім
нашім товариськім та суспільнім життю. Що гурток, що одиниця то окрема
партія чи підпартія, годі їм порозумітись бо всі говорять іншими язиками і
тому ціле наше житє подобне на будову скрізь вавилонську, великі почини
і много їх, але що з того, коли зістають без звершення”3.
На думку о. Атаназія Калиша, характерним для українців краю був брак
“державного чи суспільного інстинкту”, що виявлялося у небажанні йти на
обмеження особистого заради суспільного. Бо “житіє суспільне … вносить
зі собою певне ограниченє особистої, індивідуальної свободи одиниці і
тому є воно до певної міри для одиниці тягаром. Чоловік духа, котрий вміє
глядіти дальше і висше, легко пізнаєть, що тягар сей є лише взглядний…
він робить жертви з меншого добра, аби осягнути більше. За те чоловік
чуття і змислів … що відчуває тягар, спостерігає особисті незгоди … не
бачить одначе їх висшої рації і тому не має зрозуміння для спільного,
понадособового добра, не видить оправдання, чому він має приносити якісь
жертви з особистої свободи”, тож “коли ходить о користи з публичного
життя, ми перші зголошуємось з правами, готові кулаками розштовхувати
других … за те, коли ходить о якусь особисту жертву для добра загалу, тоді
“наша хата з краю””4.
Саме тому окремі діячі ЧСВВ констатували відсутність серед
української спільноти краю достатньої кількості “людей зрівноважених …
що мимо трудностей, мимо крику загальної опінії [громадської думки –
авт.], мимо невдач … не стратили би духа і спокійного тверезого погляду
на особи і річи, що раз пізнавши правду та слушність за жадну ціну не
зрадили би єї ніколи, що раз вибравши чесну ціль, певним, витривалим
ходом прямували би аж до побідного кінця”5.
1
Львівська наукова бібліотека НАН України імені В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 3
(МВ) (Бібліотека монастиря василіян у Львові), спр. 854/1 (о. Атаназій Калиш. Текст звіту про
діяльність настоятеля ЧСВВ, виголошеного перед учасниками капітули та визначення завдань
Чину, 1920-ті рр.), арк. 19, 20.
2
Там само, арк. 30, 32.
3
Там само, арк. 24.
4
Там само, арк. 29.
5
Там само, арк. 39.
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Активність представників ЧСВВ у суспільному житті українців Східної
Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст. першочергово визначалася необхідністю
розвитку духовності та піднесенням авторитету ГКЦ. Водночас у своїй
праці ченці звертали увагу на окремі складові життя соціуму, які мали
національний характер. Василіяни на теоретичному та практичному рівнях
опрацьовували питання міжнаціональних та міжконфесійних взаємин;
обстоювали національні інтереси українського народу, визначали складові
доктрини національного розвитку соціуму. Варто відзначити, що у такій
діяльності ЧСВВ часто наштовхувався на опір з боку не тільки своїх
ідейних опонентів, а й представників римо-католицького кліру. Долати
приходилося також і внутрішні суперечності стосовно розуміння
напрямних розвитку різних сфер національного життя. Проте у таких
умовах поступово викристалізовувалося бачення представниками чину
своєї національної позиції, поповнювався і розроблявся арсенал методів та
засобів втілення своїх поглядів. До найбільш поширених із них можемо
віднести виступи на шпальтах періодичних видань, проповідництво,
організацію місійних акцій тощо. Отже, притримуючись твердження про
те, що “великі ціли, великі ідеї виховують великих людей”, василіяни у
своїй праці з соціумом спрямовували свої зусилля на “… найвищі ціли,
найбільші ідеї та добра” – “… славу Божу, добро і щастє людських душ”1.

1

Там само, арк. 27.
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Шаригіна О.А. (Херсон)
ІСТОРІЯ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
У статті досліджено будівництво Одеської залізниці та її питому вагу
в соціально-економічному розвитку не тільки України, а й Російської
імперії загалом. Зазначено, що першою залізницею на Півдні України стала
Одеса-Балта, яку пізніше було продовжено до Києва. Відкриття її
активізувало торгівлю та сприяло подальшому розвиткові всього
Південно-Західного краю. В середині 70-х рр. ХІХ ст. були побудовані прямі
шляхи сполучення залізницею з найбільшими містами імперії. Покращився
підвіз вантажів до основних портів.
Крокуючи шляхом незалежності, суспільство опинилося перед
необхідністю глибоких перетворень у всіх сферах економіки. На сьогодні
важливими постають питання становлення ринкових відносин у соціальноекономічному розвитку України, суцільної приватизації державних
підприємств. Особливо це стосується транспортної мережі, оскільки від
ефективності її роботи залежить успіх усіх подальших реформ.
Проаналізувати сучасний стан залізничного транспорту й зазирнути в
майбутнє можливо тільки через з’ясування його передісторії. Тому автор
ставить своїм завданням проаналізувати історію виникнення й розвитку
Одеської залізниці в ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.
Звичайно, у наявній літературі накопичено певний матеріал щодо цілої
низки питань, різних аспектів проблеми виникнення та функціонування
залізничного транспорту, яких так чи інакше торкалися різні дослідники
під час вивчення більш детальних або окремих суміжних проблем. Так,
корисне дослідження історико-економічного характеру здійснив
П. Андрєєв1, у якому головна увага приділяється огляду розбудови окремих
залізничних гілок Південно-Західної залізниці.
Не можна обійти мовчанням дисертаційне дослідження С.С. Богатчук2,
у якому опрацьовано соціально-економічний аспект розвитку залізниць
України в ІІ пол. XIX ст. – до 1917 р. Автор розглядає історію залізничного
транспорту в тісному зв’язку з промисловим піднесенням, показує, що
створення залізничної мережі стимулювало процес виробництва усіх
головних сфер господарства, викликало до життя нові галузі
промисловості. До недоліків роботи можна віднести те, що через велику
кількість поставлених завдань, це дослідження поверхово торкається
багатьох проблем залізничного транспорту.
Іншою спробою висвітлити історію залізничного транспорту України
1

Андреев П. Юго-Западная железная дорога. – К., 1898. – 264 с.
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 32-35.
2
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стала колективна монографія „Залізниці України. Історичний нарис”1. Ця
праця охоплює період від зародження залізничного транспорту України до
1918 р. В ній докладно розповідається про історію п’яти залізниць:
Львівської, Південно-Західної, Донецької, Катерининської та Південної.
Історія кожної залізниці розглядається окремо, причому практично в
кожному випадку висвітлюється вплив її на розвиток регіону. Велике
значення має й те, що автори певну увагу приділили і технічним питанням,
висвітливши різні аспекти функціонування залізниць, їх матеріальнотехнічного забезпечення тощо. Ця робота залишається важливим та
корисним дослідженням з історії залізниць України.
Значним внеском у розробку проблеми залізничного транспорту є
дисертаційне дослідження Р.О. Пономаренка2, у якому описуються
особливості будівництва залізниць, забезпечення їх рухомим складом,
паливом, рейками та скріпленнями. Однак автора більше цікавлять технічні
проблеми, невід’ємні від загального питання розвитку залізничного
транспорту в Україні, але недостатні для з’ясування ролі залізниць у
співпраці з морським флотом, що в свою чергу є умовою економічного
розвитку регіону і налагодження зв’язків як з іншими районами Російської
імперії, так і з іншими державами.
Отже, ступінь розробки теми характеризується відсутністю
узагальнюючих досліджень, присвячених історії виникнення й розвитку
Одеської залізниці. Згадана проблематика у попередній період
розглядалася фрагментарно та епізодично. Багато важливих питань дотепер
достатньо ще не вивчені, не всі її аспекти знайшли рівномірне висвітлення
в науковій літературі. Враховуючи раніше проведені іншими істориками
дослідження, автор вважає за доцільне вирішити наступні завдання:
виявити передумови будівництва залізниці, проаналізувати основні
проекти створення мережі в регіоні;
з’ясувати головні джерела матеріально-технічного забезпечення
будівництва та функціонування Одеської залізниці;
висвітлити її роль для розвитку народного господарства краю.
Європейський Південь Росії мав надзвичайну потребу в створенні
комунікацій на технічній основі3. Щодо будівництва залізниць було дві
думки. Перша – назвемо її воєнно-стратегічною – рекомендувала
сполучити Одесу з Києвом або через Ольвіополь (Первомайськ-на-Бузі),
або через Балту; друга, економічна, зі скеруванням траси через
Єлисаветград до Кременчука, а вже звідти – до Києва.
Зазначимо, що Кременчук було обрано не просто з доброго дива. Річ у
тім, що Дніпровські пороги не давали змоги возити зерно – основний
продукт південноукраїнської торгівлі – до моря річкою. Його возили
1
Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. –
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – 328 с.
2
Пономаренко Р.О. Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу України в другій
половині ХІХ століття – на початку ХХ століть: Автореф. дис. ... канд. іст. наук /
Національний технічний університет. – Херсон, 2006. – 21 с.
3
Андреев П. Юго-Западная железная дорога. – К., 1898. – С. 17.
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степовими дорогами зі швидкістю 2,5 версти (2,7 км) на годину. Це
збільшувало накладні витрати, зменшувало швидкість обігу капіталу,
потребувало для нагромаджування суднової кількості товару великих
зернових складів в Одесі й Миколаєві. Тому залізниця від Кременчука до
Одеси різко скорочувала час доставки у порт зерна та інших вантажів, а
також зменшувала витрати на транспортування.
В організації будівництва першої залізничної колії на Півдні важливу
роль відіграв новоросійський генерал-губернатор П.Є. Коцебу, який у
1861 р. опрацював план будівництва залізниці від Одеси до Новоселиці, що
лежала на кордоні з Австро-Угорщиною, для транспортування цією
залізницею до Європи східних товарів, які надходили морем з Туреччини
та закавказьких портів. У зворотному напрямі він пропонував вантажити
вагони сільськогосподарською продукцією для експорту. На 1860-ті роки
населення Одеси перейшло 100-тисячну межу і щоденне споживання зерна
становило 3 968 пудів (65 т). Забезпечувати безперебійну доставку зерна
ставало дедалі важче, бо його доводилося возити з далекої відстані.
Незважаючи на гостроту проблеми, події розгорталися повільно.
Зрештою, у 1862 р. виникло товариство Київсько-Одеської залізниці. А 27
січня 1863 р. П.Є. Коцебу отримав дозвіл на будівництво лінії від Одеси до
Паркан за рахунок урядових субсидій1. Отже, скарбниця виділила кошти на
перший етап будівництва, але їх було недостатньо.
За будівництво взявся барон Унгерн фон Штеренберг, який одержав від
скарбниці кредит, що погашався здачею об’єкта за фіксованою ціною назад
у скарбницю. Різниця була прибутком підприємця. Це були дуже вигідні
умови. Треба сказати, що будівництво першої черги дороги Одеса – Балта з
відгалуженням у бік Дністра Роздільна – Паркани принесла У. фон
Штеренбергу прибуток у розмірі 35 тис. рублів асигнаціями, і барон
одержав їх після здачі залізниці у червні 1866 р.2
Будівництво почалося на Тираспольській заставі 4 травня 1863 р. й
проводилося у двох напрямах – у бік Карантинної пристані та на Роздільну.
Підкреслимо, що уряд погодився на пропозицію барона У. фон
Штеренберга про „господарсько-американський спосіб” будівництва
Одесько-Парканської дороги і військовий міністр видав наказ про
формування чотирьох будівельних рот зі штрафників і нижніх чинів3. З 1
липня 1863 р. тут нараховувалося 2,5 тис. працюючих4.
До 28 серпня 1864 р. довжина колії, якою могли ходити локомотиви,
сягала вже 84,5 версти (90 км) і підприємець сподівався вже до початку
року відкрити рух залізницею завдовжки більше ніж 249 верст (266 км)5.
1
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 32.
2
Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. –
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – С. 130.
3
Там само. – С. 131.
4
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 32.
5
Письма наместника Кавказа князя Михаила Д. И. Святополк-Мирскому. 1864 //
Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України), ф. 2056,
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У листопаді 1864 р. Тираспольське повітове зібрання дворян і купців
отримало дозвіл протягти залізницю до Тирасполя, при цьому частину
витрат воно брало на себе. Будівництво кількома напрямами водночас
давало змогу швидко перекидати робочу силу в потрібне місце і
прискорювати процес. На осінь 1864 р. залізниця підійшла до Роздільної, а
на травень 1865 р. – до Парканів1.
26 березня 1864 р. уряд видав наказ про продовження залізниці до м.
Балти. Справа в тому, що Балта мала досить зручне географічне
положення, була відомим південним торговим центром, де віддавна
влаштовувалися декілька великих ярмарків і торгували багато зернових
крамниць. А з Одеського порту відправляли продукцію, що вироблялася
переважно в Південно-Західному краї: зерно, вовну, сало, цукор, насіння
тощо2.
У листопаді 1865 р. залізнична колія підійшла до Балти. О 9 год ранку
від Карантинної пристані перший потяг після урочистого молебню в порту
та на Одесі-Заставі рушив у присутності вищих посадових осіб
Новоросійського краю і міста до станції Міхельсталь (Веселий Кут), де
відкриття залізниці закінчилося пишним обідом. Загальна протяжність лінії
від Одеси до Балти склала 198 верст (211 км), а з допоміжними лініями –
209,6 верст (223,6 км). Залізниця від Роздільної до Тирасполя була
довжиною у 43 версти (46 км), а разом усі лінії складали 241 версту (257
км)3. І вже 4 грудня почався регулярний рух від Одеси до Балти й
Тирасполя товарних потягів, а з 15 грудня – товарно-пасажирських4.
У вересні 1866 р. дорога перейшла в підпорядкування Міністерства
шляхів сполучення. На обох ділянках Одесько-Балтської залізниці було
розташовано 15 станцій, з них Одеса, Балта, Тирасполь були віднесені до I
класу, 3 станції – Бірзула, Роздільна, Веселий Кут – до II класу, станції
Мардарівка, Затишшя, Вигода та Кучурган – до III класу. Як тимчасові або
полустанки були визначені Чубовка, Іванівка, Колонтаївка, Бенлякове,
Новосавицька.
У перші роки технічна оснащеність залізниці дала змогу
використовувати щодобово лише до 15 пар потягів. Паровозів було 28, усі
виготовлені заводом Борзата у Відні. Вагонів пасажирських – 85, з них
один – імператорський, вагонів багажних – 12, вантажних – 7705.
Зауважимо, що в урядових колах вже давно існував інтерес до проектів
будівництва залізниці між Одесою та австрійським кордоном, яка б дала
змогу покращити шляхи сполучення з Європою. Про значення такої
спр. Д.І. Святополк-Мирського, оп. 1, од. зб. 313, арк. 8.
1
Сторінки історії Одеської залізниці / Авт. Ю.С. Линюк; Ред. кол.: Г.А. Бойко та ін. –
Одеса: Астропринт, 2005. – С. 132.
2
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 33.
3
Андреев П. Юго-Западная железная дорога. – К., 1898. – С. 19.
4
Первая на Украине: Путеводитель по музею Одесской железной дороги / А.И. Болтенков,
Д.М. Гейзер, В.И. Касьяненко (рук.) и др. – Одесса: Маяк, 1989. – С. 14.
5
Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. –
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – С. 136.
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залізниці з точки зору військової стратегії ще раніше доповідали
Олександру II міністр іноземних справ граф А.І. Стакельберг і князь
Д. Горчаков.
3 лютого 1865 р. було прийняте рішення про будівництво лінії від
Паркан до Кишинева та від Балти лівобережжям Дністра в напрямі до
галицьких земель. Під керівництвом барона У. фон Штеренберга була
побудована ділянка від Роздільної до Тирасполя і 12 серпня 1867 р. по ній
відкрився залізничний рух.
Враховуючи фінансове значення майбутньої Кременчуцької колії, було
вирішено продовжити залізницю від Балти на схід до Південного Бугу. Тут
теж були свої етапи. Перший – прокладання колії до станції Ольвіополь на
Бузі. Довжина цієї ділянки становила 100 верст. Швидкість будівництва
була вищою, ніж на попередніх, – досвід не остання річ. Фінансові умови
для барона У. фон Штеренберга були, як і перед тим, кредит на умовах
викупу залізниці урядом по 45 тис. рублів за версту1.
Першого вересня 1867 р. прийшов перший потяг до станції Ольвіополь,
а 15 вересня було підписано акт приймання залізниці урядом. Загальна
довжина залізничної колії Балта – Ольвіопіль – 108 верст (116 км). За
звітом барона У. фон Штеренберга, будівництво цієї залізниці обійшлося
державі в 9,6 млн руб.2
Основну увагу у другій половині 1867 р. будівельники зосередили на
Куяльницькій колії, що починалася від припортової станції і закінчувалася
на соляних промислах. Довжина її становила 8,6 версти. Передано колію в
експлуатацію 1 червня 1868 р.3
Цього самого року став до ладу міст через Буг біля Ольвіополя, і
залізниця дійшла до тимчасової станції Єлисаветград (перший потяг
прибув сюди 1 серпня). Протягом усієї осені будувався Інгульський міст
поблизу Єлисаветграда, який став до ладу 23 січня 1869 р. В цей же день
ділянку залізниці, що мала довжину 137,7 версти (146,9 км), прийняло
Міністерство шляхів сполучення. Останній етап – до Крюкова – серйозних
ускладнень не викликав, і 132 версти (140,8 км) почали експлуатувати 8
жовтня 1869 р.4
Отже, завдання поліпшити перевезення товарів до Одеського порту
будівельники перевиконали. З 1866 р. зерно почало надходити сюди з
широких територій. На 1869 р. його було перевезено майже 12 млн пудів,
тоді як усіх інших вантажів лише 10 млн пудів. З 1868 р. другу позицію у
перевезеннях почала посідати сіль5.
1
Юго-Западная железная дорога. Вчера. Сегодня. Завтра. 1870-1995 гг. / Под ред.
Б.С. Олейника. – К.: Транспорт Украины, 1995. – С. 20.
2
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 33.
3
Юго-Западные казенные железные дороги. Исторический очерк. – 2-е изд. – К., 1899. –
С. 21.
4
Журнал комитета железных дорог № 9 об Одесско-Киевской железной дороге. 31
декабря 1865 г. – 29 января 1866 г. // ЦДІА України, ф. 442, оп. 44, од. зб. 667, арк. 22.
5
Сторінки історії Одеської залізниці / Авт. Ю.С. Линюк; Ред. кол.: Г.А. Бойко та ін. –
Одеса: Астропринт, 2005. – С. 22.
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А за кілька років до закінчення будівництва лінії Одеса – Кременчук, у
1866 р. акціонерному товариству „Де-Врієр і К°” було дозволено
спорудження Києво-Балтської залізниці довжиною 428,4 версти (457 км),
яка перетворила ланку між Києвом і Одесою у складову частину загальної
мережі залізниць у державі. Царський уряд надав компанії де Врієра низку
пільг: купівлю будівельних матеріалів на місці, безмитне ввезення
устаткування тощо. Загальна підрядна сума за контрактом становила 14
млн руб. сріблом і 23 млн кредитних рублів1.
До будівництва Києво-Балтської залізниці приступили у травні 1868 р.
Керував будівництвом французький підприємець Ж. Фільоль. Товариство
„Де-Вріер і К°” будувало залізницю простим підрядним способом. Для її
спорудження зігнали з навколишніх сіл селян, прибули три піхотні дивізії2,
всього було задіяно близько 25 тис. осіб3. Однак іноді максимальна
кількість робітників доходила до 33 тис.4
Роботи велися на низькому технічному рівні, без дотримання
елементарних умов охорони праці, не вистачало робочої сили. Тому роботи
по спорудженню залізниці йшли дуже повільно5.
Відкриття руху між Києвом і Балтою відбулося 26 травня 1870 р. Об 11
год 30 хв з Києва відправився перший потяг, що прибув у Бірзулу о 6 год
27 хв ранку наступного дня. Це була ще одна ланка залізничної магістралі
Південь – Центр. Одеса, а потім і Київ (Києво-Балтська залізниця)
закінчували перші свої лінії Балтою, хоча потяги з Одеси доходили до
станції Балта, а з Києва до станції Бірзула (нині Котовськ, у 22 км від
Балти). Тож попередній план з’єднання Одеси з Києвом все ж таки був
втілений у життя.
У лютому 1870 р. у районі Києва було закінчено будівництво
залізничного мосту через Дніпро, на той час найбільшого в Європі
(довжиною більше однієї версти). Автор проекту – відомий інженер
А.Є. Струве6. Після здачі моста в експлуатацію Одеса з’єдналася з мережею
залізниць, що існувала в Росії. На цій ділянці відкрилася станція Жмеринка
– залізничний вузол, який поєднував три гілки: на північ до Києва, на
південь до Одеси та на захід – до Волочиська і далі до прикордонних
територій.
У травні 1870 р. почали працювати лінії Київ – Козятин, Бірзула –
Жмеринка, а в 1871 р. – Жмеринка – Волочиськ, загальною довжиною
1
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 34.
2
О закладке Балтско-Киевской железной дороги на линии Одесско-Балтской железной
дороги. 1866 // ЦДІА України, ф. 1252: Штаб-офіцера корпусу жандармів в Одесі, оп. 1,
од. зб. 163, арк. 40.
3
Парасунько О.А. Положение и борьба рабочего класса Украины (60–90-е годы ХІХ века).
– К.: Изд-во АН УССР, 1963. – С. 227.
4
Столичная магистраль Украины. К столетию Юго-Западной железной дороги / Под ред.
П.Ф. Кривоноса. – К.: Политиздат Украины, 1970. – С. 12.
5
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 34.
6
О железнодорожной линии Киев – Балта. 1910 // Державний архів Одеської області (далі
– ДАОО), ф. 16: Одеська міська управа, оп. 86, од. зб. 315, арк. 2.
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457,4 версти (488 км)1.
Отже, у 1870 р. будівництво Києво-Балтської залізниці було завершено.
Зернові центральні губернії України отримали безпосередній вихід до
Чорного моря. Наслідком стало дворазове збільшення товарообігу
Одеського порту. Якщо в 1869 р. через нього пройшло товарів та вантажів
на 25 млн руб., то вже в 1870 р. – до 50 млн.2
Слід зазначити, що будівництво залізниці здійснювалося без загального
плану, а тому марно було сподіватися на те, що в Південній Україні вона
призначатиметься саме для перевезення товарів до портових міст. Факти
свідчать, що багато відгалужень будувалося зі стратегічною метою, яка
полягала в якнайшвидшому транспортуванні військ на кордон з
Туреччиною. До того ж, Російська імперія як слаборозвинена країна з
обмеженим попитом населення на заморські колоніальні товари не могла
залучити до Одеського порту великих партій вантажів з Азії, Африки й
Південної Америки, а вивезення російських товарів насамперед зерна,
зростало повільно.
Саме в цей час Російське товариство пароплавства і торгівлі (РТПіТ)
вишукувало можливості для збільшення потоку товарів та перевезення їх
своїми суднами, щоб таким способом знизити можливості конкурентам.
Тому 20 червня 1870 р. Одесько-Балтську й Одесько-Єлисаветградську
колії придбало в уряду РТПіТ, у зв’язку з чим воно було перейменоване у
„Російське товариство пароплавства, торгівлі та Одеської залізниці”.
Товариство також купило ділянку від Тирасполя до Кишинева і колію
Бірзула – Жмеринка – Волочиськ. Воно зобов’язувалося: „придбати в уряду
залізничні колії, всього 902,75 версти (963 км); побудувати нову колію
довжиною близько 103 версти (110 км) від Кишинева до ріки Прут у
напрямку до Ясс; забезпечити дороги необхідним рухомим складом...”3
У січні 1871 р. стала до ладу залізнична ділянка від Тирасполя до
Кишинева. Рух був відкритий після побудови моста через Дністер4. Таким
чином, залізні колії з’єднали Бессарабію з одним із найбільших
причорноморських портів – Одесою.
7 червня 1869 р. міністр шляхів сполучення В.О. Бобринський виступив
з пропозицією, щоб перерізати чотирикутник між річкою Дніпро та КиєвоБалтською і Балто-Кременчуцькою залізницями. У 1872 р. питання про цю
лінію підняв губернатор Південно-Західного краю князь ДондуковКорсаков. Він запропонував з’єднати Києво-Брестську залізницю від
станції Фастів із Знам’янсько-Миколаївською лінією. Перед цим, у 1871 р.
були проведені вишукування маршрутом до Білої Церкви, а в майбутньому
передбачалося довести колію до Єлисаветграда та Миколаєва5. 20 липня
1
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С. 35.
2
Всеподданейший отчет Генерал-губернатора о положении Новороссийского края. 1871 //
ДАОО, ф. 1: Управління Новоросійського генерал-губернатора, оп. 174, спр. 6, арк. 12.
3
Лясковский В. Столетняя. – Одесса: Изд-во „Маяк”, 1966. – С. 132.
4
Дорога и люди / В.М. Касьяненко (рук.) и др. – Одесса: Маяк, 1991. – С. 13.
5
О проведении новой линии железной дороги от Фастова на Белую Церковь,
Елисаветград и далее до Николаева и об отчуждении земель и имущества. 1871 – 1877 // ЦДІА
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1873 р. був затверджений статут товариства Фастівської залізниці, яке за
три роки зобов’язувалося побудувати залізницю від станції Фастів до
станції Знам’янка Харківсько-Миколаївської залізниці з гілками на Черкаси
та Шполу. Відкриття залізниці довжиною 334 версти (356 км) відбулося 23
листопада 1876 р.1 На ділянці було споруджено 19 станцій і 3 напівстанції.
А станція в місці її перетинання з Одеською лінією отримала назву
Бобринська2. Тут розташовувалося і головне депо з 10 паровозних стоянок.
Перегони складали 22 версти (23,5 км), середня швидкість потягів – 17
верст (18,1 км) на годину3.
При цьому треба підкреслити, що ця лінія ніколи не мала великого
значення як самостійна – перш за все вона була з’єднуючою гілкою для
Харківсько-Миколаївської та Південно-Західної залізниць4.
Отже, на середину 70-х рр. ХІХ ст. були побудовані прямі шляхи
сполучення залізницею з найбільшими містами імперії. Покращився підвіз
вантажів до основних портів. З технічної точки зору Одеська залізниця
була першою спробою спорудження залізниць у посушливій зоні.
Подальший перебіг будівництва визначив основну лінію залізничного
сполучення як шлях від Чорного моря до Балтійського, що був
найкоротшим.
У 1873 р. збудовано залізницю від станції Козятин до прикордонної
станції Граєве, де російські залізниці з’єдналися зі східнопрусськими й
утворився вихід до портів Данцига та Кенігсберга. Отже, сформувалася
осьова лінія, яка виявилась вирішальною у формуванні залізничної мережі
Правобережної України, Білорусі й Польщі. Це дало змогу маневрувати на
великому полігоні вантажами, скеровуючи їх у разі потреби то до Балтики,
то до Одеси. Але такий маневр був ускладнений тарифною політикою
приватних залізниць, які визначали оплату послуг безконтрольно, виходячи
з рівня витрат на перевезення та можливості відшкодування.
Постало питання про об’єднання залізниць. Поштовхом до нього стала
фінансова скрута Одеської залізниці і потреби російських військ, що брали
участь у війні 1877-1878 рр.
До того ж до кінця 70-х рр. ХІХ ст. був зроблений висновок, що
громіздке торгово-транспортне об’єднання під назвою „Російське
товариство пароплавства, торгівлі й Одеської залізниці” гальмує зростання
доходів залізничних пайовиків. І було створено нове акціонерне
„Товариство Південно-Західних залізниць”, куди в 1879 р. увійшли
Одеська, Києво-Брестська і Брестсько-Граєвська дороги. Центральне

України, ф. 442, оп. 104, од. зб. 153, арк. 1-3.
1
Верховский В.М. Краткий исторический очерк начала и распространения железных дорог
в России по 1897 г. включительно / Сост. с Высоч. соизв. по распоряж. М-ра п.с. дтс кн.
М.И. Хилкова. – СПб.: Тип. МПС (Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 1898. – С. 244-245.
2
Дорога и люди / В.М. Касьяненко (рук.) и др. – Одесса: Маяк, 1991. – С. 15.
3
Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. –
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – С. 157.
4
Андреев П.Н. К истории постройки и эксплуатации рельсовых путей, входящих в сеть
Юго-Западных железных дорог // Инженер. – 1906. – № 7-8. – С. 227.
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управління знаходилося в Києві. Першим головою його був І.С. Бліох1.
На момент передавання загальна довжина залізниці сягала 579 верст
(618 км), у її складі була 31 станція, з них 5 – І класу, 7 локомотивних депо,
де було 106 машин різних модифікацій. Вагонів налічувалося 1 996, з них –
7 імператорських і 141 пасажирський2.
У 1879 р. перший керівник Південно-Західних залізниць О.П. Бородін
застосував нову систему роботи залізниць. Вони була розбита на п’ять
ділянок: Одеську, Бессарабську, Жмеринську, Козятинську і Брестську.
Ділянки мали автономні колегіальні управління, їх очолювали начальники
відділів колії, тяги й руху.
Зазначимо, що мережу залізниць на південному заході Російської
імперії обслуговували 640 паровозів, 965 пасажирських вагонів, 12 278
вантажних вагонів3. Капітальний ремонт здійснювався в Одеських та
Київських механічних майстернях.
Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що на початок XX ст.
загальна довжина дороги становила 1 295,5 версти (1 382 км). Було
побудовано 13 ділянок і відгалужень, споруджено 78 роздільних пунктів, у
тому числі 11 дільничних (вузлових) станцій. До першого класу належали
станції Одеса-Головна, Одеса-Товарна, Балта, Голта, Єлисаветград; до
другого – Бірзула, Веселий Кут, Роздільна, Слободка; до третього –
Мардаровка, Затишшя, Вигода, Кучурган тощо4.
Таким чином, розвиток залізничного транспорту обумовлювався
станом промисловості і в свою чергу сприяв зростанню капіталістичної
промисловості, сільського господарства та торгівлі, розширенню й
поглибленню внутрішнього ринку, значно впливав на збільшення експорту
й імпорту. Створення залізничної мережі внесло багато змін у географію
промисловості, сільського господарства й торгівлі, стимулювало швидке
зростання міст. Оскільки беззаперечним фактом є те, що економічний
розвиток країни залежав від стану шляхів сполучення, подальших
досліджень, на наш погляд, вимагають питання співпраці Одеської
залізниці з загальною мережею Півдня України, а особливо з морським
торговельним флотом Чорноморсько-Азовського басейну.

1
Богатчук С.С. Концесійне будівництво залізниць в Україні в 60–70-ті роки XIX ст. //
Залізничний транспорт України. – 1999. – № 2. – С.35.
2
Сторінки історії Одеської залізниці / Авт. Ю.С. Линюк; Ред. кол.: Г.А. Бойко та ін. –
Одеса: Астропринт, 2005. – С.23.
3
Кирпа Г.М., Пшинько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України. Історичний нарис. –
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. – С. 186.
4
Дорога и люди / В.М. Касьяненко (рук.) и др. – Одесса: Маяк, 1991. – С. 20.
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Гай-Нижник П.П. (Київ)
ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
(1917 – 1918 рр.)
У статті проаналізовано особливості формування та структурування
центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні у часи
діяльності Української Центральної Ради 1917 – 1918 рр.
Лютнева революція принесла народам Російської імперії довгоочікувані
зміни. Повалення самодержавства рішуче посилило давні сподівання
українців на позитивне розв’язання українського питання, на своє
національне відродження. “Треба було забезпечити волю України,
відновити її старе народовладдя, право народу правити самому всіма
своїми справами, – зазначав М. Грушевський. – Для цього, як упав старий
режим, українці всіх партій і напрямків постановили об’єднатися у спільній
одностайній політичній організації на весь час, поки буде досягнена
спільна широка національно-територіальна автономія України в
федеративній республіці російській”1. Об’єднавчим центром стало
Товариство українських поступовців (ТУП), яке 3 березня 1917 р. скликало
відповідну нараду з участю членів ТУПу, студентів-українців,
військовиків-українців, представників соціалістичних партій. 3 – 4 березня
(ст. ст.) 1917 р. на зборах представників українських організацій і
угруповань було засновано Українську Центральну Раду (УЦР). Її
початковим оформленням займався організаційний комітет у складі
В. Науменка, Д. Дорошенка, Д. Антоновича, І. Стешенка, О. Степаненка,
М. Міхновського та В. Павленка. До проводу (президії) Центральної Ради
увійшли М. Грушевський (голова), М. Науменко (заступник голови),
Д. Антонович (товариш голови), С. Веселовський (писар) та П. Коваль
(скарбник), а також голови дев’яти комісій, які були створені “на зразок
окремих міністерств”2. Так було сформовано комісії: фінансова, правнича,
шкільна, агітаційна, редакційна, друкарських справ, маніфестаційна,
інформаційне бюро та прес-бюро. Крім того, на початковому етапі
становлення Центральної Ради її справами керувала Управа, про склад і
обов’язки якої достеменних відомостей не залишилося. Статусу
повноцінного легітимного представницького органу вона набула, будучи
офіційно переобраною Всеукраїнським національним конгресом (з’їздом).
6 – 8 квітня 1917 р. Перший Всеукраїнський військовий з’їзд і Перший
1
Грушевський М. Українська Центральна Рада і її Універсали: перший і другий // Хто такі
українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – С. 6.
2
Українська Центральна рада у Києві // Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. –
№ 1. – 19 березня.
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Всеукраїнський селянський з’їзд визнали Центральну Раду єдиним
керівним органом усього українства.
Член Центральної Ради і генеральний писар, а згодом і літописець
історії українського державотворення П. Христюк досить влучно
охарактеризував принципи її формування на початковому етапі: “Закладено
було Ц[ентральну] Раду по зразку російських “комітетів об’єднаних
громадських організацій” з тою тільки різницею, що Рада мала бути не
міським чи губерніальним центром, а всеукраїнським. Через це до складу
Ради спочатку ввійшли делегати міських київських українських культурнопросвітніх, громадських і політичних установ, а також і тих всеукраїнських
установ, які мали свої центральні осередки у Києві (представники
політичних партій, кооперації, духовенства, вчителів, студентів, вояків).
Якогось певного, заздалегідь виробленого плану діяльності Центральна
Рада на початку свого існування не мала. Так само не був усталений і її
склад. І це вийшло потім якраз на добре. Склад Ради, її завдання і методи
роботи еволюціонували без великих внутрішніх перешкод разом з
розвитком української революції”1.
Для визначення складу та функцій служб діловодства представницького
органу важливо з’ясувати його структуру, окреслити сутність
управлінських функцій. Відправною точкою організаційної роботи
Центральної Ради є рішення Національного Конгресу, згідно з яким
Центральна Рада мала розвиватися саме як національний парламент.
Поступово розпочали свою діяльність президія та постійні комісії
Центральної Ради, почало формуватися те, що називають апаратом,
з’явилися певні кошти, хоча фінансові труднощі увесь час тяжіли над
Центральною Радою. Бракувало ще одного дуже важливого елемента –
правової основи, на якій ґрунтувалася б її діяльність. Проте й ця проблема
була розв’язана. Уже у резолюціях Національного Конгресу Центральній
Раді доручалося створити комітет для розробки статуту автономної
України. Першим узагальнюючим документом, який мав регламентувати
діяльність Центральної Ради, став “Наказ Українській Центральній Раді”
від 5 травня 1917 p. Він юридично закріпив існуючий порядок, визначивши
повноваження і механізм функціонування загальних зборів Центральної
Ради та її Комітету (згодом Малої Ради), комісій, секретарств та інших
органів. Отже, досить швидко Центральна Рада практично завершила
перший етап своєї організаційної діяльності, а її вплив зріс настільки, що
М. Грушевський визнав за можливе говорити про “Тимчасовий Український уряд”.
Оперативне керівництво поточною роботою у період між сесіями
Центральної Ради було покладено на Комітет (Виконавчий комітет)
Української Центральної Ради, який було утворено 8 квітня 1917 р. на
перших загальних зборах Центральної Ради. Комітетом обиралися голови
різних комісій, її секретарі, формувався порядок денний сесій УЦР,
1
Христюк П. Замітки й матеріяли до історії української революції. 1917 – 1921 рр. –
Відень, 1921. – Т. 1. – С. 15-16.
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складалися проекти найважливіших рішень, він керував фінансами та
листувався з провінцією. Для вирішення окремих справ і підготовки питань
на розгляд сесії були створені постійні і тимчасові комісії. Спочатку
Комітет складався з 20 осіб (президія – голова і два його заступники та 17
членів). На кінець квітня 1917 р. його склад збільшився до 33 осіб1. Після
створення виконавчого органу Центральної Ради – Генерального
секретаріату – Комітет не було ліквідовано. Повноваження та членство
Комітету визначала Постанова Української Центральної Ради з 28 червня
1917 р. “Про компетенцію й склад Комітету Української Центральної
Ради”2, у якій його було визнано постійно діючим виконавчим органом із
законодавчими функціями, чергові збори якого відбувалися б раз на
тиждень. Склад Комітету визначався у 40 осіб (22 – від фракцій
Центральної Ради, 9 – від президії Центральної Ради, 9 – від пленуму; по 3
– від кожної з Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів).
Між сесіями Центральної Ради Комітет мав скликати загальні чергові та
позачергові збори Центральної Ради, готувати матеріали до цих зборів,
поповнювати склад Генерального секретаріату, вирішувати термінові
справи, що належали до компетенції Центральної Ради з подальшим їх
затвердженням пленумом Ради. У липні 1917 р. Комітет Центральної Ради
було перейменовано на Малу Раду, а президія Центральної Ради ставала
одночасно президією Малої Ради.
Мала Рада складалася за принципом пропорційності між фракціями, що
входили до Центральної Ради. Коли 5 – 6 липня 1917 р. у Центральній Раді
обговорювалося питання розмежування функцій Малої Ради та
Генерального секретаріату, то Мала Рада отримала практично всі функції
свого попередника – Комітету Центральної Ради, а представникам
Генерального секретаріату було відмовлено у праві вирішального голосу на
засіданнях Малої Ради. Фактично між сесіями Центральної Ради Мала Рада
виконувала законодавчі функції. Того ж місяця склад Малої Ради було
збільшено до 60 членів за рахунок національних меншин. Згодом, у серпні
1917 р. вона складалася вже з 65 членів, а з січня 1918 р. її склад мав
становити вже 82 особи3, що впливало на оперативність роботи та складало
додаткову рутинність у прийнятті важливих державних рішень. До того ж
специфіка формування Малої Ради обумовила надзвичайний вплив у ній
партії соціалістів-революціонерів.
Згідно з регламентом Малої Ради, що був затверджений 1 серпня
1917 р., вона мала збиратися як на чергові, так і на надзвичайні збори.
Важливі законодавчі рішення ухвалювалися 2/3 голосів загальної кількості
членів Малої Ради, а менш важливі – 1/2. Голосування були як відкритими,
так і закритими або поіменними. Голова Малої Ради скликав і вів самі
1
Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. – К.: Наукова думка, 1996. – Т. 1. –
С. 72.
2
Центральний державний архів вищих органів управління України (далі – ЦДАВО
України), ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 6-7; Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. –
№ 15/16.
3
Народня воля. – 1918. – 24 січня.

231

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

збори, пропонував порядок денний, регулював перебіг обговорення тих чи
інших питань, підсумовував, а також встановлював порядок голосування
резолюцій, які надходили від фракцій. Разом із тим регламентом не було
передбачено підзвітність Малої Ради Великій (тобто сесії Центральної
Ради). І хоча Мала Рада й інформувала Великі збори про свою діяльність,
вона аж ніяк не відповідала за них перед Центральною Радою. Отже, за
порівняно короткий термін Мала Рада, як зазначав її член
А. Гольденвейзер, стала “номінально верховним органом української
державності”, таким собі “мініатюрним парламентом”1. Зрештою сесії
Центральної Ради, як вищого законодавчого органу УНР, практично
перетворилися у фікцію, оскільки де-факто постанови Малої Ради набули
такої ж самої сили, як і повної Ради (М. Грушевський), і “тільки вона [Мала
Рада] мала значення, оскільки пленум Центральної ради збирався раз на
кілька місяців і, відтворюючи у розширеному масштабі те ж
співвідношення сил, не вносив нічого нового” (А. Гольденвейзер)2.
Створення та структура вищих органів виконавчої влади
(Генерального секретаріату та Ради народних міністрів УНР).
До червня 1917 р. Центральна Рада пройшла трансформацію від
морального та публічно-правового представництва українства на власній
землі до політично-законодавчого органу влади в Україні. Реалії життя
спонукали її розширити платформу своєї діяльності, взяти на себе функції
національного парламенту, тобто законодавчого органу. Так виникла
необхідність створення виконавчого органу, яким став Генеральний
секретаріат, що мав перебрати на себе всі колишні виконавчі функції як
самої Центральної Ради, так і її Комітету. Після прийняття 10 червня 1917
р. І Універсалу, що проголошував автономію України, Комітет Центральної
Ради 15 червня ухвалив “організувати Генеральний секретаріат Української
Центральної Ради, який має завідувати справами внутрішніми,
фінансовими,
продовольчими,
земельними,
хліборобськими,
міжнаціональними і іншими в межах України і виконувати всі постанови
Центральної Ради, які цих справ торкаються”3. Тоді ж було обрано вісім
перших його членів.
26 червня 1917 р. V сесія Центральної Ради ухвалила резолюцію, де
Генеральний секретаріат іменувався “найвищим народоправним органом
українського народу і його найвищою владою”. Проте така оцінка щодо
виконавчого органу викликає сумніви, бо і „де-юре”, і „де-факто” не
відповідала дійсності.
Створення
Генерального
секретаріату
знаменувало
початок
розмежування владних функцій. Центральна Рада зосереджувалася більше
на стратегічно законодавчій діяльності, дедалі набувала рис парламентської
інституції, а Генеральний секретаріат брав на себе функції виконавчого
органу і поступово перетворювався у справжній український уряд.
1
Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний (1917 – 1920 гг.) // Революция на Украине
по мемуарам белых. – М.; Л., 1930. – С. 30, 31.
2
Там само. – С. 30.
3
Нова Рада. – 1917. – 13 червня.
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Зі створенням Генерального секретаріату на чолі з В. Винниченком, як
виконавчого органа Української Центральної Ради, для здійснення
діловодних операцій в апараті управління на перших порах було
сформовано 8 підрозділів (генеральних секретарств), які очолили:
внутрішніх справ – В. Винниченко (українська робітнича соціалдемократична партія), фінансів – Х. Барановський (безпартійний, відомий
кооперативний діяч), міжнаціональних справ – С. Єфремов (українська
партія
соціалістів-федералістів),
харчових
справ
–
М. Стасюк
(безпартійний), земельних справ – Б. Мартос (українська робітнича соціалдемократична партія), військових справ – С. Петлюра (українська
робітнича соціал-демократична партія), юстиції – В. Садовський
(українська робітнича соціал-демократична партія). Восьмим підрозділом
став секретаріат (згодом – генеральне писарство) на чолі з П. Христюком
(українська партія соціалістів-революціонерів)1. Генеральний писар мав
відповідати за стан внутрішнього справоведення2.
Процес удосконалення структури Генерального секретаріату та його
діяльності розпочався одразу після створення. Початкова кількість
секретарів становила 8 осіб, яка через декілька днів була збільшена до 9.
“Статут Генерального Секретаріату” передбачав 14 генеральних
секретарств, але Тимчасовий уряд дозволив діяльність лише дев’яти.
Остаточний склад Генерального секретаріату у грудні 1917 р. становив
18 осіб.
Перше засідання Генерального секретаріату відбулося вже 16 червня,
“на якому обговорювались питання, що торкаються організації роботи
Секретаріяту”3. В. Винниченко вказував, що очолюваний ним щойно
створений виконавчий орган Центральної Ради не був міністерською
інституцією в звичайному розумінні, “але це була рада міністрів для
української свідомої організованої демократії. Це був уряд для тих, хто
почував над собою примус законів духу, а не законів фізичної сили”. Отже,
додавав він, “Генеральний Секретаріат у тому періоді свого існування не
мав ніякої влади, яку має звичайний уряд”4. Невдовзі, 27 червня 1917 р., у
своїй першій декларації Генеральний секретаріат заявив про себе як про
виконавчий орган Центральної Ради і поставив собі за мету “перетворення
моральної влади в публічно-правову, повномочну, з усіма властивими їй
компетенціями, функціями і апаратами”5.
Спершу Генеральний секретаріат містився, за словами його голови, у
“двох малесеньких закапелочках того ж самого Педагогічного музею”, у
яких перші українські урядовці не лише приймали численні делегації та
засідали, а й “самі переписували на машинках свої постанови, самі навіть
підлогу підмітали, бо не було урядовців, ні писарів, ні навіть сторожа”6.
1

Робітнича газета. – 1917. – 6 червня.
Народня воля. – 1917. – 17 червня.
Там само. – 17 червня.
4
Винниченко В. Відродження нації. – К.; Відень, 1920. – Ч. І. – С. 226.
5
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1996. – Т. 1. – С. 158.
6
Винниченко В. Відродження нації. – К.; Відень, 1920. – Ч. І. – С. 258-259.
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Обставини вимагали розширення площі під розташування уряду, який,
нарешті, перебрався у винайдений на важких умовах “брудний, загижений”
готель “Савой”1. І вже у вересні 1917 р. у пресі за підписами голови
Генерального секретаріату В. Винниченка та генерального писаря
О. Лотоцького повідомлялося, що урядовці прийматимуть у цьому
приміщенні всіх, “хто до їх має справи, в помешканні Генерального
Секретаріату (Київ, Хрещатик, 38) щодня, крім свят, від 12 до 2 год. дня”2.
Тим часом наприкінці червня 1917 р. до Києва прибули представники
Тимчасового уряду М. Терещенко та І. Церетелі. Владу у Петрограді
непокоїла поведінка українців і для налаштування ситуації з намірами
Києва у давню столицю прибули можновладці із столиці північної.
А. Керенський, який невдовзі також прибув до Києва, у своїх спогадах
назвав стиль ведення цих перемовин з боку російських політиків дуже
“хитроумними”, зазначаючи, що Центральна Рада вимагала неможливого3.
Для Петрограда неможливим були поступки щодо українізації армії та
можливості справжнього самоврядування України. Тимчасовий уряд
зажадав від Центральної Ради поступок і домігся очікуваного. Уряд
України, не маючи за собою реальної сили, пішов на поступки. Водночас з
боку Тимчасового уряду було задоволено мінімальні, як згадував
І. Церетелі, національні вимоги українського народу, висловлені
Центральною Радою, і покладено край українській кризі ще до скликання
Установчих зборів4.
3 липня 1917 р. російський уряд своєю постановою офіційно затвердив
Генеральний секретаріат як підпорядкований йому крайовий виконавчий
орган Центральної Ради в Україні5. Україну було визнано окремою
територіально-адміністративною одиницею Російської республіки зі своїм
представницьким і виконавчим органом.
Того ж дня (3 липня 1917 р.) у своєму ІІ Універсалі Центральна Рада
повідомила народові: “Визначаючи що доля всіх народів Росії міцно
зв’язана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти
замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського
Учредительного Зібрання”6. Так Тимчасовий уряд домігся своєї мети –
юридичного
та
фінансово-економічного
підпорядкування
загальноросійській владі українського політичного керівництва і крайових
виконавчих структур. То був певний крок відступу автономної України,
політична поразка провідників Центральної Ради, зумовлена їхньою
неспроможністю опанувати адміністративно-політичною і фінансовоекономічною ситуацією в поєднанні з автономістською хворобою відчуття

1

Там само. – С. 42.
Робітнича газета. – 1917. – 26 вересня; Нова Рада. – 1917. – 24 вересня.
3
Керенский А.Ф. Россия в поворотный момент истории. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006.
– С. 281.
4
Церетели И.Г. Кризис власти. Воспоминания лидера меньшевиков, депутата ІІ
Государственной думы. 1917–1918. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – С. 126.
5
Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 10. – червень.
6
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 5, арк. 10-11; Нова Рада. – 1917. – 4 липня.
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неповноцінності державотворчих можливостей українства, а по суті справи
самих себе.
Проте наслідки перемовин у Києві було помічено по той бік фронту
Першої світової. Так, наприклад, 9 серпня 1917 р. австрійське відомство з
питань цензури повідомляло Інформаційному відділу Головного
армійського командування, “що всупереч спротиву Тимчасового уряду
створено Кабінет Міністрів України під назвою “Генеральний Секретаріат
Української Центральної Ради””1. До відома компетентних органів у Відні
також доводилося про визнання новоствореного київського уряду
делегацією Тимчасового уряду. При цьому віденські доповідачі, прагнучи
визначити статус державного устрою тогочасної революційної Росії та
місця в ньому України після прийняття ІІ Універсалу, зазначили:
“Відносини, що склалися таким чином між Україною та Росією, можна
порівняти з відносинами між Угорщиною та Австрією”2. З юридичної
точки зору така аналогія була цілком допустимою, проте дійсний стан
справ був набагато складнішим для Києва.
15 липня 1917 р. Комітет Центральної Ради своєю постановою
затвердив оновлений склад Кабінету В. Винниченка.
16 (29) липня 1917 р. відповідно до домовленості з представниками
Тимчасового уряду, Центральна Рада затвердила “Статут Вищого
Управління Україною”, у якому діяльність Генерального секретаріату
тимчасово визначалася наступними пунктами:
“§ 1. Найвищим крайовим органом управи на Україні є Генеральний
Секретаріят Української Центральної Ради, який формується Центральною
Радою, відповідає перед нею і затверджується Тимчасовим
Правительством.
§ 2. Формування Генерального Секретаріяту Центральна Рада здійснює
через свій Комітет.
§ 3. Центральна Рада затверджує Генеральний Секретаріят цілости,
висловлюючи йому довір’я.
§ 4. В склад Генерального Секретаріяту входить 14 генеральних
секретарів, а саме секретарі в справах внутрішніх, фінансових, військових,
харчових, земельних, юстиції, освіти, національних, торгу, промисловости,
пошти й телеґрафу, праці, доріг, генеральний контрольор і генеральний
писар.
Примітка. При секретареві в національних справах назначаються три
товариші секретаря – від великоросів, євреїв і поляків. Товариші секретаря
по ділам своєї нації мають право реферату й рішаючого голосу в цих
справах у Генеральнім Секретаріяті. Товариш секретаря в національних
справах затверджується Комітетом Ради.
§ 5. Свою власть Генеральний Секретаріят здійснює через усі урядові
органи на Україні.

1
Ereignisse in der Ukraine 1914–1922 deren Bedeutung und historische Hintergünde. –
Philadelphia: Ferdinand Berger & Söhne, OHG, Horn, N.Ö., 1966. – Band I. – S. 258-259.
2
Там само. – С. 259.
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§ 6. Всі урядові органи на Україні підлягають власти Генерального
Секретаріяту.
Примітка: Генеральний Секретаріят установлює, які органи, в яких
випадках мають зноситися безпосередньо з Тимчасовим Правительством.
§ 7. Всі урядові посади на Україні, коли вони не виборні, заміщаються
Генеральним Секретаріятом або підвладними йому органами.
§ 8. При Тимчасовім Правительстві має бути статс-секретар для справ
України, якого призначує Тимчасове Правительство по згоді з
Центральною Радою.
§ 9. Статс-секретар має пильнувати інтересів України в усій роботі
Тимчасового Правительства і в разі потреби пересилає законопроекти через
Генеральний Секретаріят на розгляд Центральної Ради.
§ 10. Генеральний Секретаріят передає на санкцію Тимчасового
Правительства ті законопроекти, які розглянула й ухвалила Центральна
Рада.
§ 11. Генеральний Секретаріят передає на затвердження Тимчасового
Правительства тимчасові обрахунки видатків на потреби України, які
розглянула і ухвалила Центральна Рада.
§ 12. Тими коштами, які надходять на рахунок Центральної Ради,
розпоряджується Генеральний Секретаріят по бюджету, ухваленому
Центральною Радою.
§ 13. Генеральний Секретаріят ті справи, які уважає найважнішими,
передає на розгляд Центральної Ради.
§ 14. Діяльність Генерального Секретаріяту, відповідального перед
Центральною Радою, контролюється нею шляхом запитань по всім
справам.
Примітка: порядок запитань має бути зазначений окремим наказом.
§ 15. В перервах поміж сесіями Центральної Ради Генеральний
Секретаріят відповідає перед Комітетом Центральної Ради, який виконує
всі її функції, окрім зазначеної в § 3-ім.
§ 16. Коли Генеральний Секретаріят не згоджується з постановою
Комітету, в якій-будь справі, остання переноситься на розгляд Центральної
Ради, яка скликається негайно.
§ 17. Коли Центральна Рада висловлює недовір’я Генеральному
Секретаріяту, він подається у відставку.
§ 18. Всі акти Центральної Ради й Комітету контрасігнуються
Генеральним Секретаріятом.
§ 19. Всі закони Тимчасового Правительства мають силу на Україні від
дня проголошення їх у Крайовім Урядовім Вістнику на українській мові.
Примітка: в надзвичайних випадках Генеральний Секретаріят
проголошує їх іншим способом.
§ 20. Всі закони, адміністративні приписи й постанови, проголошені
українською мовою, публікуються також і на мовах російській, єврейській і
польській.
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§ 21. У справах внутрішнього розпорядку роботи Генеральний
Секретаріят виробляє свій наказ”1.
Щоправда, у такому вигляді ця “перша Конституція України” (як
називав Статут М. Грушевський) проіснувала недовго. Після кривавих
липневих подій у Петрограді ситуація змінилася, спад революційної хвилі
та нахил вправо був очевидний. 4 серпня 1917 р. у Петрограді Тимчасовим
урядом було вироблено “Інструкцію” для Генерального секретаріату.
“Інструкція” визначала повноваження уряду автономної України та його
правовий статус щодо загальноросійської влади, а саме:
“1. На час до вирішення справ про місцеве врядування Установчими
Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом
Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає
Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради.
2. Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на
губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську, з
виключенням
Мглинського,
Сурожського,
Стародубського
і
Новозибківського повітів. Вони можуть бути поширені і на інші губернії чи
частини їх, в тім разі як утворені в цих губерніях на основі постанови
Тимчасового уряду земські інституції висловляться за бажаність такого
поширення.
3. Генеральний Секретаріат складається з генеральних секретарів по
відомствах: а) внутрішніх справ; б) фінансів; в) хліборобства; г) освіти;
д) торгу і промисловости; є) праці, а також секретаря по національних
справах і генерального писаря. Крім цього, при Генеральному Секретаріаті
є для контролю його справ генеральний контрольор, що бере участь у
засіданнях Генерального Секретаріату з правом рішаючого голосу. З числа
секретарів не менше чотирьох повинні бути заміщені з осіб, які не
належать до української національності. При Секретаріаті по національних
справах встановлюються три посади товаришів секретаря з тим, щоб всі
чотири найбільш численні національності України мали кожна свого
представника в особі секретаря або одного із його товаришів.
4. Генеральний Секретаріат розглядає й подає на затвердження
Тимчасового уряду проекти, що торкаються життя краю і його врядування.
Проекти ці можуть бути перед поданням їх Тимчасовому уряду внесені на
обговорення Центральної Ради.
5. Уповноваження Тимчасового уряду по справах місцевого управління,
що входять у компетенцію пойменованих у статті 3-ій відомств,
здійснюються через генеральних секретарів. Докладніше визначення цих
справ буде подане в особливому додаткові.
6. По всіх справах, зазначених у попередній статті, місцева влада краю
звертається до Генерального Секретаріату, який після зносин з Тимчасовим
урядом передає його розпорядження і накази місцевій владі.

1
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 10-12; Вісти з Української Центральної Ради.
– 1917. – № 18.
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7. Генеральний Секретаріат подає список кандидатів на урядові посади,
обов’язки яких торкаються пунктів, зазначених в статті 5 справ.
8. Стосунки вищих державних установ і окремих громадських відомств
з секретаріатом і окремими секретарями по належності, а також останніх з
вищими державними установами і відомствами робляться через особливого
комісара України в Петрограді. Так само йдуть і законодатні пропозиції і
проекти, які торкаються місцевих справ України, як також і заходи
загальнодержавного значіння, які виникли в окремих відомствах або
обговорені міжвідомственними і відомственними комісіями і вимагають
через особливе відношення до України участи представника управління в
зазначених комісіях.
9. В негайних і настирливих випадках вищі державні установи і
відомства сповіщають про свої накази місцеву владу безпосередньо,
сповіщаючи одночасно про ці накази секретаріат”1.
Отже, де-юре українська національна влада опинялася у цілковитій
залежності від загальноросійської влади. Ця Інструкція істотно обмежувала
повноваження Генерального секретаріату як територіально (його
юрисдикція поширювалася на п’ять губерній: Київську, Подільську,
Полтавську, Волинську та Чернігівську), так і функціонально (замість 14
генеральних секретарів залишалося тільки 9). Інструкція була актом,
виданим Тимчасовим урядом без погодження з українською стороною.
Однак незважаючи на це, Центральна Рада погодилася з Інструкцією, хоча
у своїй резолюції від 22 серпня наголосила, що вона “цілком не відповідає
потребам ні тільки українського народу, а й національних меншостей, які
живуть на Україні”. Інструкція була прямим запереченням принципів, на
яких ґрунтувався Статут. Крім того, за нових політичних обставин
виконавчий орган автономної України, як і його кошторис, мав бути
затверджений Тимчасовим урядом у Петрограді і де-юре йому ж
підпорядкованим, а отже, українське крайове самоврядування (повносяжна
автономія) відтоді перетворювалося на нічим не підкріплену ілюзію.
Аналізуючи пункти Статуту, Д. Дорошенко відзначив, що “це був акт
чисто політичного, декларативного значіння і що в ньому зовсім мало було
звернуто уваги на те, як же практично, в житті, розвиватимуться нормовані
цим актом відносини”2. Зазначивши на тому, що у Статуті насамперед
зовсім не було окреслено території, яка охоплювалася тогочасним
політичним поняттям “Україна”, він справедливо вказав і на інші недоліки
як документа, так і його авторів (провідників Цетральної Ради): “Не було
нічого сказано також про бюджет нової установи [Генерального
секретаріату – П.Г.-Н.]. Не було ніяких конкретних вказівок, як, яким
способом здійснюватиметься влада Ген[ерального] Секретаріяту (§ 5) над
урядовими органами, причім § 6 явно позбавив Ген[еральний]
Секр[етаріат] юрисдикції над губерніяльними комісарами, повітовими і
т.д., бо вони були на той час виборні. Взагалі Статут був умисне або
1
Нова Рада. – 1917. – 6 серпня; Вестник Временного правительства. – 1917. – 5 (18)
августа.
2
Дорошенко Д. Історія України, 1917 – 1923. – К.: Темпора, 2002. – Т. І. – С. 106.
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несвідомо зложений так, що практичне його здійснення було неясне і
мусіло вести до різних непорозумінь.
Єсть підстави думати, що автори “Статуту” справді не здавали собі
справи про його практичну непридатність. Вони взагалі мало задумувались
над тим, що таке реальна влада, що таке ведення адміністрації, її народного
господарства. Вони мислили теоретичними категоріями і загальними
поняттями, вони замкнулись в тісні рамки парламентського життя,
думаючи, що можна регулювати життя краю при помочі відозв, резолюцій і
декларацій. І власне тому, що часи, які переживалися, були часами
революції, коли події розвивалися гарячковим темпом, Ц[ентральна] Рада,
прикована до вироблення формул і статутів, почала відставати від
реального життя і тратити вплив в тих кругах, які ще недавно стояли за
нею”1.
Отже, через практичну непристосованість Статуту вищого управління
Україною, під час формування Генерального секретаріату фракції Малої
Ради здебільшого змушені були дотримуватися положень інструкції
Тимчасового уряду від 4 серпня 1917 р., а не статуту Генерального
секретаріату. Спроби останнього розширити свої повноваження зводилися
до підготовки проекту нової інструкції, але потім було прийнято інше
рішення – доручити кожному генеральному секретарю виробити
інструкцію для свого секретаріату, котра мала стати доповненням і
розвитком серпневої інструкції Тимчасового уряду (декларація
Генерального секретаріату від 29 вересня 1917 р.). Хоча 3 вересня 1917 р.
Генеральний секретаріат затвердив регламент своїх засідань, проте він
доволі часто порушувався. У більшості випадків порядок денний
попередньо не готувався й не опрацьовувався, а виникав стихійно, тобто
вже під час засідання, хід якого фіксувався спочатку у протоколах, а потім
– у журналах, копії яких розсилалися всім генеральним секретарям. Не
сприяло продуктивній роботі уряду й порушення дисципліни вищих
посадових осіб.
3 листопада 1917 р. уряд Центральної Ради у своїй декларації під
титулом “Від Генерального Секретаріату України” ультимативно
підпорядкував собі всі державні та адміністративні служби і фактично
оголосив себе єдиною і вищою виконавчою владою на теренах колишньої
підросійської України: “Всім установам, інституціям, урядовим особам
наказується всі накази та доручення Генерального Секретаріату виконувати
точно і швидко”2. Так колишні держслужбовці Тимчасового уряду на
теренах України фактично автоматично оголошувалися службовцями,
підпорядкованими Генеральному секретаріатові. При цьому цілком
логічним стало те, що відповідне законодавство й нормативні акти щодо
принципів роботи, прав і обов’язків державних та урядових службовців, які
існували за часів Тимчасового уряду, за відсутності відповідних
нововироблених Центральною Радою, набували офіційного визнання
1
2

Там само. – С. 106-107.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 60 зв.
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урядовою та державною службою України. Згодом цей факт було
узаконено відповідними актами.
7 листопада 1917 р. Центральна Рада ІІІ Універсалом проголосила
створення Української Народної Республіки як федеративної складової
демократичної республіки Росія1. Фактично ж, за умов невизнання
Центральною Радою нововстановленої влади більшовиків у Петрограді, це
клало початок нового етапу в історії України – руху до створення
незалежної держави.
Після проголошення УНР для підвищення ефективності власної
діяльності Генеральний секретаріат делегував частину повноважень
виділеним із його складу профільним комісіям (Малому секретаріату,
Фінансовій комісії, Комісії по охороні ладу тощо).
В УНР була створена система центральних органів виконавчої влади
(генеральні секретарства, а після проголошення державного суверенітету –
народні міністерства). Їх організація розпочалася одразу після створення
Генерального секретаріату, але Тимчасовий уряд не передав їм у
підпорядкування державні установи у межах України, а отже, не дозволив
перетворитися на крайові органи галузевого управління. На динаміку
створення відомств впливало також недостатнє фінансування, що заважало
вирішенню організаційних і кадрових питань. Секретарства співпрацювали
з фаховими українськими громадськими організаціями і створювали за їх
допомогою відповідні відділи у своїй структурі.
Із початком другого етапу (7 листопада 1917 р. – 11 січня 1918 р.)
секретарства отримали статус центральних органів виконавчої влади УНР і
процес їх організації значно прискорився. Головною ланкою у їх структурі
стали департаменти, які поділялися на відділи та столи. Проблему
матеріально-технічного забезпечення секретарств уряд вирішував за
допомогою централізації цього процесу, а також шляхом реквізицій. Третій
етап (11 січня – 29 квітня 1918 р.) характеризується спробами уряду
пристосувати систему центральних органів виконавчої влади до потреб
суверенної держави. У міністерствах були створені нові департаменти,
деякі передані до інших відомств. Планувалося створити нове міністерство
постачання і торгу, скасувати Генеральне писарство, уточнити структуру
міністерств, уніфікувати штатні розклади, встановити єдині оклади
співробітників.
22 листопада 1917 р. уряд ухвалив законопроект про державні інституції
в УНР. Водночас згідно з рішенням Генерального секретаріату урядовим
службовцям, за винятком генеральних секретарів, заборонялося “одночасно
бути і членами Центральної Ради”, а також було визнано “принципіально
небажаним, щоб генеральні секретарі і служащі Генерального секретаріату
займали одночасно посади в інших державних та громадських інституціях,
одержуючи платню на обох посадах”2.

1
2

Там само, спр. 4, арк. 9.
Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. – К., 1996. – Т. 1. – С. 470.
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За традиціями російського державотворення (з незначними
революційними змінами у назвах та системі призначень, але без ґрунтовної
зміни принципів організації праці та рутини справоведення) формувалася й
структура урядових інституцій в УНР. До цього часу урядові структури
існували більше номінально, ніж фактично. Про це свідчив і сам голова
Генерального секретаріату В. Винниченко. 29 жовтня 1917 р. на VII сесії
Центральної Ради він практично визнав бездіяльність генеральних
секретарів у справі розбудови державної урядової та адміністративної
служби, коли заявив, що “перші часи роботи Генерального Секретаріяту
пройшли на зміцнення самого Секретаріату в більш моральному смислі”, а
очолюваний ним “Генеральний Секретаріят існував досі більш фіктивно,
ніж реально, бо у нього не було майже жодних органів і апаратів. Через те
діяльність його не відзначалась широтою і помітністю, бо багато праці
йшло на внутрішнє налагодження апарату”1. Голова уряду нарікав на
неготовність національної інтелігенції до урядової роботи та загальну
кадрову кризу, відсутність грошей та підтримки з боку Тимчасового уряду
Росії2. Ще 2 жовтня 1917 р. на засіданні Генерального секретаріату
урядовці визнали за необхідне, щоб усі секретарства склали проекти своїх
інструкцій, штатів та обрахунків. Утім, схоже, справа дуже повільно
зрушувалася з місця, оскільки і за місяць (3 листопада) на засіданні уряду
знов піднімалося питання інформування про наявні штати. Судячи з того,
що 20 листопада 1917 р. канцелярія Генерального секретаріату розіслала до
всіх інституцій листа з нагадуванням про необхідність розробки інструкцій
для працівників і вироблення штатів секретарств3, вочевидь, ця проблема
до кінця так і не була вирішена.
Після проголошення у листопаді 1917 р. Української Народної
Республіки державні службовці (урядовці) почали складати “Урочисту
обітницю урядовців”, текст якої скріплювався власноручним підписом
службовця і мав такий зміст:
УРОЧИСТА ОБІТНИЦЯ УРЯДОВЦІВ.
Я нижче підписаний, даю прилюдну урочисту обітницю, що буду вірно
служити Українській Народній Республіці та її Верховній Владі, покладені
на мене Правительством обов’язки служби буду виконувати з повним
напруженням сил, чесно і сумлінно керуючись лише благом Народу і
Республіки та її законами не жаліючи життя для своєї Батьківщини;
всяку довірену мені по службі таємницю берегтиму, державне майно
оберегатиму і на свою користь нічого проти служби і обитниці не
робитиму.
Намагаючись зробити роботу Ради народних міністрів в умовах війни
дієвішою та ефективнішою, було істотно скорочено кількість урядових
посад. Перманентні зміни режимів, перипетії революційної боротьби,
навіть бойові дії не могли не позначитися негативно на поточному
1

Народня воля. – 1917. – 31 жовтня; Нова Рада. – 1917. – 3 листопада.
Нова Рада. – 1917. – 3 листопада.
Кудлай О.Б. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ
Української Народної Республіки (червень 1917 р. – квітень 1918 рр.). – К., 2008. – С. 17.
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діловодстві центральних установ. Тому в обмежених обсягах збереглися
протоколи засідань Великої і Малої Центральної Ради, документи
Генеральних секретарів та Народних міністерств. На окрему увагу
заслуговує стан діловодства на Південно-Західному та Румунському
фронтах, що проходили на території України. Воно виявилося практично
непідконтрольним українській владі. Ще 11 січня 1918 р. на вимогу
О. Грушевського (брата М. Грушевського) військовий міністр видав
спеціальний наказ щодо поліпшення організації діловодства у військах й
збирання архівних документів з історії світової війни1. У наказі було
докладно розписано всі необхідні для цього види та категорії документів:
„Журнали військових дій, оперативні накази щодо військових подій
оперативного, відчитного і розвідуючого характеру, відчити про
санітарне становище військ, суточні та інші картографічні роботи,
включаючи матеріали виборчих органів, необхідно здавати в архів”2.
Перевантаженість поточною роботою змусила Раду народних міністрів
удатися до створення Малої Ради народних міністрів (до неї увійшли
товариші народних міністрів). На цей допоміжний орган покладалося
розв’язання другорядних справ. Намагаючись в умовах війни зробити
роботу Ради народних міністрів більш дієвою та ефективною, відбулося
істотне скорочення урядових посад. 1 лютого 1918 р. Мала Рада надала
надзвичайні повноваження Раді народних міністрів. Зокрема, без згоди
Центральної Ради, уряд мав право підписувати міжнародні угоди на будьяких умовах. Це рішення дозволило Раді народних міністрів 8 лютого
1918 р. укласти військову конвенцію між УНР та Німеччиною й АвстроУгорщиною. Вона стала правовою основою для введення союзницьких
військ в Україну.
На час проголошення самостійності УНР, Республіка все ще не мала
своєї Конституції, а отже, і чітко визначеного статусу вищих та інших
урядовців. Щоправда наприкінці 1917 р. (10 грудня) було вироблено
Проект Конституції УНР3, проте його так і не було прийнято, її положення
так і не набули чинності. Втім процес організації урядового і державного
життя в Україні тривав і, хоча й повільно, але прогресував. Він тривав і
після завершення «одіссеї» керівних органів УНР до західних кордонів,
повернення до Києва 9 березня 1918 р. Зокрема удосконалювалося
структурування, здійснювалися постійні кадрові зміни у Раді народних
міністрів.
Для підвищення ефективності власної діяльності уряд делегував
частину повноважень виділеним із його складу профільним комісіям
(Малому секретаріату, Фінансовій комісії, Комісії по охороні ладу тощо). У
сформованих у березні практично заново міністерствах кожний товариш
народного міністра мав власну канцелярію. При народному міністрі
запроваджувалися ради міністра. Кожне міністерство, як правило, мало
власну канцелярію і поділялося на департаменти (на чолі з директорами), а
1
2
3

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 28 зв.
Там само, арк. 24.
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ті – на виділи та столи. При міністерствах існували окремі комісії та інші
підрозділи спеціального призначення, відповідно до профілю та сфери
діяльності цих урядових інституцій. Проблему матеріально-технічного
забезпечення секретарств уряд намагався вирішувати централізовано,
вдаючись іноді і до реквізицій, потрібних засобів.
Рада народних міністрів у березні 1918 р. розпочала підготовку
адміністративної реформи, яка уточнювала повноваження міністрів:
скасування посади генерального писаря, позбавлення генерального
контролера статусу політичної фігури, перерозподіл компетенції між
міністерствами торгу і промисловості та продовольчих справ. Уряд УНР
надавав уваги пошуку внутрішніх резервів удосконалення своєї діяльності
(належна організація діловодства, інформаційне забезпечення). Але він не
зміг вирішити проблему фінансування і за умов відсутності державного
бюджету використовував кошти зі спеціального фонду, яких все одно не
вистачало. 26 березня 1918 р. Рада народних міністрів затвердила порядок
роботи уряду УНР: “Пленарні засідання Ради Міністрів відбувати по
понеділках, середах і п’ятницях. Засідання в п’ятницю присвячується
обговоренню відповідей та інтерпеляцій Малої Ради. Щосуботи
одбуваються засідання технічних комісій різних міністерств для
попереднього обмірковування справ, що торкаються кількох відомств.
Засідання починаються точно о 6-й год. вечора”1.
Потреби життя вимагали певних трансформацій міністерств,
коригування напрямів їх діяльності. Так, наприклад, Секретарство
міжнаціональних справ за змістом своєї роботи у грудні 1917 р.
перетворилося на Секретарство міжнародних справ2, а в січні 1918 р. – на
Народне міністерство закордонних справ. У грудні 1917 р. Секретарство
міжнародних справ складалося з департаменту у справах біженців,
бухгалтерсько-господарчого відділу, політичної секції та канцелярії, яка
поділялася на відділи: загальний, міжфедеративний, консульський,
внутрішній та літературний. У штатному розписі передбачалося 88
службовців, проте на березень 1918 р. у його штатах працювали лише
міністр і 40 осіб. На квітень 1918 р. у Міністерстві був департамент, який
складався з п’яти відділів та політичної секції, передбачалося створення
департаменту преси. Загалом за тогочасним штатом у Народному
міністерстві закордонних справ мало працювати 166 державних
службовців, а саме: народний міністр, товариш народного міністра,
управляючий міністерством, директор департаменту, 6 завідувачів відділів,
3 віце-директори, 10 старших і молодших радників, 20 урядовців для
особливих доручень, 30 дипломатичних кур’єрів і співробітники шістьох
відділів3. Слід зазначити, що проект організації Народного міністерства
закордонних справ та його штати, подані на розгляд уряду 19 квітня
1918 р., так і не були затверджені.
1
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Державними службовцями були також посли, консули та співробітники
представництв за кордоном, діяльність яких мав визначати спеціальний
Законопроект “Про посольства і місії УНР”. Голови таких представництв
поділялися на 4 категорії: 1) посли або амбасадори; 2) посланники,
повноважні міністри; 3) міністри-резиденти; 4) повірені у справах, що
призначалися урядом за рекомендацією міністерства. Відповідно до
зазначеного законопроекту, голови та всі співробітники посольств і місій
не могли обіймати жодної іншої посади, бути членами правління будь-яких
товариств, не мали права володіти нерухомим майном у країні
перебування1. Навесні 1918 р. було вироблено штати посольств та
консульств УНР, які поділялися на три розряди. Посольство І-го розряду
мало складатися із 9 службовців: посла, двох радників, двох старших
секретарів, молодшого секретаря, військового агента та двох драгоманів.
Посольство ІІ-го розряду – із 7 осіб: міністра-резидента, двох радників,
секретаря, військового агента та двох драгоманів. Посольство ІІІ-го розряду
– із 3 службовців: повіреного у справах, секретаря та драгомана2.
Консульства та віце-консульства могли мати в штатах, власне, самих
консула та віце-консула відповідно, а також секретаря та канцелярію3. Втім
процес формування Народного міністерства закордонних справ та дипмісій
за часів Центральної Ради так і не набув оптимальної ні чіткої структурної,
ні законодавчо-нормативної основи.
Більш структуризованими виявились, наприклад, Народне міністерство
торгу і промисловості (за даними його Інформбюро від 6 квітня 1918 р.
воно складалося з 10 департаментів4).
Народне міністерство земельних справ складалося: з загальної
канцелярії (4 відділи: загальних справ, персонального складу, фінансовобюджетний, інформаційний); трьох департаментів: земельний департамент
(4 відділи: адміністративний, підготовки земельної реформи, управління
держмайном, проведення земельної реформи), лісовий департамент (7
відділів:
адміністративний,
науково-педагогічний,
лісокультурний,
меліоративний, лісоохоронний, технічно-господарський, промисловоторговельний),
сільськогосподарський
департамент
(7
відділів:
агрономічної допомоги, сільськогосподарської освіти, досвідної справи,
скотарства, ветеринарії, державного кіннозаводства, меліорації), а також із
трьох
автономних
відділів:
сільськогосподарської
кооперації,
сільськогосподарської статистики та сільськогосподарської економіки.
Народне міністерство фінансів УНР, з осідком міністра й основного
правління по вул. Олександрівській, 15 у Києві, набуло такого
структурного вигляду: загальна канцелярія (вул. Олександрівська, 15);
кредитова канцелярія (вул. Олександрівська, 15); департамент державної
скарбниці (вул. Хрещатик, 38); залізничний департамент (Софійська
1
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Там само, арк. 49.
4
Лало В., Ферчук А. До історії становлення державної системи охорони промислової
власності України // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 6.
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площа, Присутственні місця); департамент митних зборів (вул. Хрещатик,
8а); департамент посередніх податків (вул. Золотоворітська, 6);
департамент простих податків (Софійський площа, Присутственні місця);
окремий корпус кордонної охорони (вул. Хрещатик, 1); дирекція ощадних
кас (вул. Миколаївська, 4); державний банк (вул. Інститутська, 9)1.
Посада генерального писаря, яка спочатку входила до номенклатури
Центральної Ради, після проголошення незалежності УНР з січня 1918 р.
отримала статус генерального секретаря. Генеральний писар, як і в давні
часи козацької Гетьманщини, зберігав у себе державну печатку та
документи й засвідчував законність останніх. Посада існувала з 28 червня
1917 р. до 22 січня 1918 р. 21 серпня 1918 р. П. Христюка на посаді
генерального писаря (державного писаря) змінив О. Лотоцький2. За
активною участю О. Лотоцького були прийняті основні положення про
протокольну роботу і порядок організації засідань уряду, підготовлено
“Декларацію Генерального секретаріату України”, яка заклала основи
внутрішньої та зовнішньої політики уряду; йому доручалося також
створити комісії по підготовці законопроекту про Українські Установчі
збори тощо. Крім П. Христюка і О. Лотоцького, обов’язки генерального
писаря також виконував заступник генерального писаря І. Мірний. За
участю писарів були прийняті основні положення про протокольну роботу і
порядок організації засідань уряду, підготовлено “Декларацію
Генерального секретаріату України”, яка заклала основи внутрішньої та
зовнішньої політики уряду. У січні 1918 р. посаду генерального писаря
було перейменовано на державного писаря. Після реорганізації урядових
структур Секретаріат генерального писаря отримав назву Міністерство
генерального писаря. Зазначене міністерство не мало визначеного кола
завдань, які потрібно було б вирішувати, та інститутів державної влади,
діяльністю яких необхідно було б керувати. Затвердження законодавчих
актів залишалося прерогативою представника законодавчої влади3.
Враховуючи зазначені недоліки, у квітні 1918 р. було підготовлено
законопроект „Про ліквідацію Міністерства Генерального Писаря”, у якому
для керівництва справами Ради народних міністрів вводилася посада
розпорядника, призначення на яку затверджувала Рада. Зазначена посада
була відповідною рівню директора департаменту міністерства, хоча розряд
(клас) і зарплата були такі ж, як у товариша міністра. Згідно з посадовими
функціями розпорядник керував діловодством Ради народних міністрів, а
також юридичним, редакційно-інформаційним та публікаційним
відділами4. Публікація законодавчих актів Центральної Ради, а також їх
кодифікація покладалися на Державного Секретаря, якого обирала
Центральна Рада. Апарат Державного секретаря розмістився в готелі
“Савой” на Хрещатику, 38.

1

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 2, спр. 2, арк. 19 зв.
Там само, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 24.
Там само, арк. 12.
4
Там само, арк. 8.
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Варто звернути увагу й на таку деталь. Деякі інституції починали діяти
ще до того, як відповідним чином “легалізувалися”, уконституйовувалися.
Так, посада генерального контролера існувала ще у першому складі
Генерального секретаріату, тобто з червня 1917 р., однак лише 23 березня
1918 р. його канцелярія подала на розгляд Центральної Ради проект закону
“Про тимчасову організацію державного контролю”. Апарат Державного
контролера зайняв приміщення на вул. Тимофіївській (тепер –
М. Коцюбинського, 12). У квітні 1918 р. Державний контролер змінив
адресу, переїхавши на Володимирську, 10, у приміщення колишнього
Селянського банку. Першим головним контролером у липні 1917 р.
Центральна Рада призначила Мойсея Рафеса. Створення ж деяких інших
інституцій, навпаки, декларувалося значно раніше, ніж до них доходили
руки. Ще у жовтні 1917 р. Декларація Генерального секретаріату
передбачила організацію економічного комітету. Однак ця ідея стала
реалізуватися лише в останній місяць існування Центральної Ради, коли 31
березня 1918 р. до неї надійшов проект закону “Про вищу економічну раду
УНР”.
За доби Центральної Ради службовців, які б створювали належні умови
для роботи урядовців, не було. У приміщенні, де засідав уряд, не було
меблів. Голова Генерального секретаріату сам змушений був перейматися
закупівлею стільців та столів для засідань своїх колег тощо1. Через це, а
також у зв’язку з браком місця для засідань секретарств, у січні 1918 р.
основна частина уряду, крім готелю “Савой”, розмістилася у палаці
київського генерал-губернатора на тогочасній вул. Інститутській, 402.
Голові Генерального секретаріату В. Винниченку у цьому палаці як
приватне помешкання було віддано “цілий ряд невеликих кімнат,
прикрашених різними картинами відомих артистів-малярів російських і
українських”3, які зі зміною урядового складу зайняв голова Ради народних
міністрів В. Голубович4. Кімнати службового апарату (різних канцелярій і
варти палацу) містилися на партері будинку (2 поверх), а урядовий
секретаріат, роль якого учасник тих подій М. Ковалевський характеризував
як свого роду “президіяльне бюро”, розташувався у великій просторій
кімнаті (на першому поверсі ліворуч від внутрішньої каплички)5.
Крім того, з метою “вирішення справ внутрішнього характеру і
попереднього обмірковування і розроблення законопроектів для
координації діяльності генеральних секретарств” 9 січня 1918 р. при уряді
УНР було створено Малий секретаріат6, який згодом було перейменовано
на Раду товаришів народних міністрів. При цьому урядовому органі було
1

Винниченко В. Щоденник. – Едмонтон; Нью-Йорк, 1980. – Т. 1: 1911–1920. – С. 272.
Кучерук О. Київ 1917–1919. Адреси. Події. Люди: Художнє видання. – К.: Темпора, 2008.
– С. 43.
3
Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. – Інсбрук,
1960. – С. 393.
4
Кардиналовська Т. Невідступне минуле. – К.; Нью-Йорк, 1992. – С. 70.
5
Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. – Інсбрук,
1960. – С. 393.
6
Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. – К., 1996. – Т. 1. – С. 71.
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створено і його канцелярію, яка тимчасово розташувалася у будинку
Народного міністерства харчових справ на Бібіковському бульварі, 181.
Документи свідчать, що канцелярські службовці залежно від
кваліфікаційного рівня поділялися за розрядами: першим, другим, третім...2
Фактично де-юре статус держслужбовців в УНР не був запроваджений, про
їх наявність свідчить сам факт ведення канцелярських, службових та
урядових справ урядовим і адміністративним апаратом, а також окремі
посвідчення про їх належність до певної держструктури.
Внутрішній склад та посади урядовців можна уявити на прикладі
штатного комплектування Загальної канцелярії Міністерства фінансів УНР.
Структура знаходилася безпосередньо при міністрові і, обслуговуючи
міністра фінансів, об’єднувала діяльність усіх департаментів відомства.
Головним її завданням і колом діяльності був розподіл справ та паперів по
департаментах, а також виконання розпоряджень міністра та справ, що не
належали до жодного з департаментів, або тих, що міністр залишав для
власного розгляду і вирішення. Загальна канцелярія перебувала під
головуванням міністра фінансів, а її директор мав “ті ж права і обов’язки,
які належать кожному Директору Департаменту”3. До особового складу
Загальної канцелярії входили: директор, віце-директор, завідувачі
відділами, вчений секретар, секретар міністра фінансів, урядовці для
окремих доручень, бібліотекар, перекладач, бухгалтер, діловоди, помічники
діловодів та урядовці за штатом. Підрозділи Загальної канцелярії складали
4 виділи: 1) особового складу; 2) фінансово-адміністративний
(секретарський);
3) фінансово-економічний
(інформаційний);
4) господарчий4.
Український Державний банк, установлений відповідним законом від 9
грудня 1917 р. шляхом номінального перетворення Київської контори
російського Государственного банку в аналогічну центральну українську
банківську установу, тимчасово керувався статутом того ж таки
колишнього російського Госбанка. Він же перебрав на себе всі функції
Київської контори Українського Державного банку. За нормами
російського законодавства він провадив і свою діяльність. Усі місцеві
установи колишнього російського Госбанка, що знаходилися на території
Української Народної Республіки, були оголошені відділами Українського
Державного банку5. Усі вони також тимчасово користувалися статутом,
розписом посад та ставками заробітних плат, які було встановлено для
колишнього російського Державного банку6.
Заробітна платня урядовців (держслужбовців) теж була прив’язана до
російської законодавчої традиції й залежала від класифікації посади
1

ЦДАВО України, ф. 2582, оп. 2, спр. 12, арк. 25.
Там само, ф. 1064, оп. 1, спр. 1, арк. 234.
3
Там само, ф. 2199, оп. 3, спр. 10, арк. 3.
4
Там само.
5
Там само, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 93-94; Вістник Генерального Секретаріяту
Української Народньої Республіки. – 1917. – № 6. – 21 грудня; Народня воля. – 1917. –
12 грудня.
6
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 21.
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службовця та відповідного пенсійного розряду. Така система була
закладена ще за царату (початково ще Генеральним регламентом колегій та
“Табелью о рангах” (1722 р.), коли було створено чітку ієрархічну систему:
посади розписувались по 14 класах або рангах, а кожен з них поділявся на
чини військові, цивільні (статські) та придворні. Табелем було закріплено
виокремлення військової служби від цивільної та придворної,
запроваджено ієрархію особливого типу всередині кожної з них водночас
прирівнюючи відповідні однотипні чини різних галузей управління одне до
одного1. Табель залишався незмінним у своїй основі аж до 1917 р. (з 14
класів по цивільній службі збереглося 12)2.
Рівень заробітної платні тогочасних державних службовців (урядовців)
різних класів та пенсійних розрядів, а також штатну комплектацію
урядових підрозділів УНР можна простежити на прикладі, скажімо,
Департаменту митних зборів, що розташовувався у Києві по
вул. Хрещатик, 8а, а остаточно був сформований лише наприкінці квітня
1918 року3. У департаменті за штатом мало працювати 60 осіб, а саме:
директор (ІV класу посади, ІІ пенсійний розряд, зарплатня – 10 тис. 800
крб.), віце-директор (V класу посади, І ступінь ІІІ пенсійного розряду,
зарплатня – 9 тис. крб.), чотири начальники відділів (VІ класу посади, ІІ
ступінь ІІІ пенсійного розряду, зарплатня – 7 тис. 200 крб. кожному), два
ревізори (VІ класу посади, ІІ ступінь ІІІ пенсійного розряду, зарплатня –
7 тис. 200 крб. кожному), вісім діловодів, секретар та архітектор (усі VІІ
класу посади, ІV пенсійного розряду, зарплатня – 5 тис. 400 крб. кожному),
тринадцять помічників діловодів, архіваріус та два перекладачі (усі VІІІ
класу посади, V пенсійного розряду, зарплатня – 4 тис. 500 крб. кожному),
а також канцелярських урядовців: вісім – першого рангу (усі ІХ класу
посади, VІІ пенсійного розряду, зарплатня – 3 тис. 600 крб. кожному),
десять – другого рангу (усі Х класу посади, VІІІ пенсійного розряду,
зарплатня – 3 тис. крб. кожному), вісім – третього рангу (усі ХІІ класу
посади, ІХ пенсійного розряду, зарплатня – 2 тис. 400 крб. кожному)4.
Загалом утримання штату департаменту мало обійтися державній
скарбниці в 283 тис. крб. на місяць, з яких: 267 тис. крб. складала заробітна
платня урядовців, 10 тис. крб. – канцелярські і господарські видатки та
6 тис. крб. – платня охоронцям та кур’єрам5.
Однак департамент був укомплектований менше ніж на 30%, позаяк,
згідно з “списком співробітників Департаменту митних зборів Міністерства
фінансів” фактично у ньому працювало лише 28 осіб6. Приблизно таке
становище було чи не у всіх урядових підрозділах і приклад митного
1
Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительное историческое
исследование. – М., 1994. – С. 194-196.
2
Твердохлеб А.А., Шевырин В.М. Государственные служащие в России. 1722 – 1995:
(Динамика социального статуса): Исторический очерк // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. – М.: ИНИОН, 1995. – С. 10.
3
ЦДАВО України, ф. 2199. оп. 3, спр. 11, арк. 3-4.
4
Там само, арк. 8.
5
Там само.
6
Там само, арк. 6.
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департаменту є показовим щодо кадрових проблем уряду УНР. Крім того,
розмір зарплатні державних службовців залежав також і від класифікації
місцевості, у якій їм доводилося працювати: до І класу належали міста
Київ, Харків та Одеса; до ІІ класу – губерніальні й рівні їм повітові міста;
до ІІІ класу – решта міст країни1.
При міністерствах існували й внутрішні ради, які розробляли пропозиції
щодо внутрішнього життя своїх урядових інституцій. Так, наприклад, рада
при Департаменті митних зборів у квітні 1918 р., аналізуючи систему
оплати праці митників у царській Росії, яка дісталася у спадок УНР,
зазначала, що складалася вона з основної та додаткової частини, а також із
відсоткового додатку на дорожнечу і з особисто наданих деяким урядовцям
додаткових грошей замість тих “штрафних” різних назв, які з 1 січня 1913
р. надходили до держскарбниці, з добових для окремих місцевостей
привілеїв (надбавок) за обставинами та особисто наданих певним
службовцям службовим привілеїв2. Усі ці види платні за службу для всіх
митних урядовців, а особливо для тих, що займали нижчі посади, вважали
члени ради при Департаменті митних зборів, “в загальній своїй складности
були сумою настільки невеликою, що як тілько не давали умерти з голоду і
то лиш при умові ріжних побочних зарібків, котрі добували урядовці в
1917 році завдяки значному скороченню праці у митницях і можливости
таким чином мати вільний час”3.
Недоліки, що були присутніми за урядування соціал-демократа
В. Винниченка, залишилися й за уряду соціаліста-революціонера
В. Голубовича. Внутрішню ситуацію, яка аж ніяк не сприяла
державотворчій роботі в урядових міністерствах і неухильно підривала
авторитет української влади, яскраво змалював С. Шелухін, який згадував:
“З 1917 р. ми мали дуже багато “міністерських кабінетів”, а в них повно
“міністрів”, які лише самі себе вважали справжніми міністрами, бо за таких
їх ніхто з людей серйозних не вважав. Майже ніхто з них не мав для
міністерської роботи ні знання, ні якоїсь підготовки, бо досить було
зарозумілости, амбітности й приналежности до партії. На лихо України все
треба було заводити наново, все вимагало конструктивности й
організаторського уміння. Ділового апарату в цих міністрів ще не було, а
підібрати потрібних робітників та організувати його майже ніхто з цих
міністрів не вмів, бо шукав лише однопартійців і сам не мав поняття ні про
апарат, ні про його функції. Єдиним службовим цензом на посаду міністра
вважалася приналежність до партії, переважно до соціялістичної”4. У
своєму щоденникові В. Вернадський майже повторює за С. Шелухіним: “В
[Центральній] Раді повна відсутність людей, величезна кількість добре
1

Там само, арк. 26.
Платня за службу молодшого митного урядовця в Росії на 1917 р. складала від 1 тис. 680
руб. до 2 тис. 200 руб. на рік. 1 листопада 1917 р. більшовицька Рада народних комісарів
РСФРР підвищила заробіток молодшого співробітника митної установи до 3 тис. 330 руб. на
рік // ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 9.
3
Там само, арк. 13.
4
Шелухин С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Дрогобич, 1992. – С. 5758, 90.
2
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оплачуваного чиновництва – єдина гідність якого – знання укр[аїнської]
мо[ви]”1.
Психологічний портрет вищого державного керівництва України часів
Центральної Ради філософськи описав один із провідників вітчизняної
соціалістичної думки М. Шаповал, який образно змалював київський
політикум того часу наступним чином: “Українство бентежилось,
метушилось, не знало, що робити з проблемою “соціяльної революції”,
проблемою “самостійности”, цукроварнями, фінансами, військом,
федерацією і т.д.”2
Перш за все плідній роботі заважала кадрова проблема. Штатне
укомплектування підрозділів міністерств так і не набуло оптимального
вигляду. Підбір працівників за соціальним походженням та партійною
належністю викинув за межі державотворчої роботи досвідчених у таких
справах працівників середньої ланки. Не було вжито заходів й до
реформування системи праці у департаментах, через відсутність коштів
заробітна платня урядових службовців не відповідала потребам часу, а
отже, не сприяла притоку фахівців до урядових структур. Непродумана
кадрова політика призводила до того, що в органах виконавчої влади не
було досвідчених професійно підготовлених державних службовців.
Після відмови від будівництва національної армії та усунення від
служби кваліфікованих, але “соціалістично несвідомих”, державних та
інших службовців, до шарів незадоволених політикою Центральної Ради
потрапив і численний прошарок цивільних і військових службовців.
“Техніки, інженери, промисловці, дідичі, управителі культурних маєтків,
всі інтелігентські сили, цілий вихований літами апарат новочасної
суспільности, що міг би одиноко вирвати край з руїни, загнано в кут”, –
справедливо зазначалося на Всеукраїнському з’їзді демократів-хліборобів 3.
Причину такого становища слід шукати у свідомості тогочасних керівників
України, які, як згадував колишній губерніальний комісар Чернігівщини
Д. Дорошенко, не могли мислити поза соціал-революційними категоріями,
які “змалку виховані були в поняттях, ворожих до державного ладу
взагалі”4. Він задавався риторичним питанням: “Коли в очах голови
українського уряду Винниченка всі урядовці, які б вони не були, ліберальні
чи реакційні (в данім разі мова ішла про двох юристів-кадетів), “були
найгіршими, найшкодливішими людьми”, до яких він “раз-у-раз почував
огиду й ворожість”, то як взагалі такі люди могли ставитись до цього
службового апарату на Україні? Та ці люди взагалі не уявляли собі своєї
ролі поза трибуною Ц[ентральної] Ради, де вони складали декларації, заяви,
спорились, полемізували. Засідаючи в своїх кабінетах, генеральні секретарі
приймали весь вільний од високої політики час різних прохачів, які
1
Щоденник Володимира Вернадського. Полтава, 1918 // Київська старовина. – 1993. –
№ 4. – С. 29.
2
Шаповал М. Минувшина і будучина української визвольної боротьби // Київська
старовина. – 1993. – № 5. – С. 44.
3
Вісти Всеукраїнського з’їзду Демократів-Хліборобів. – 1918. – 29 квітня.
4
Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923. – К.: Темпора, 2002. – Т. І. – С. 107.
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вимагали від них “абсолютно неможливого, вимагали такого, якого нігде
ніколи в звичайних урядів не вимагається (наприклад, що Генеральний
Секретаріят наказав жінці прохача не зраджувати його й покинути своїх
коханців”, але не мали, наприклад, часу, щоб вислухати губерніяльного
комісара, який приїхав спеціяльно у дуже важній і пильній справі. Вони
попадали, як самі признавались, в досить трагічне становище, бо не знали,
що мали робити і з чого почати. Очевидно уявляли, що доведеться
викинути весь старий урядницький апарат до останнього канцеляриста
включно (див. міркування Винниченка про те, де взяти “десятки тисяч
служащих”…1), і покладали одиноку надію на “народ”, мовляв, “народ
дасть і утворить усе. Інтелігентні сили самі знайдуться”2. У підсумку
неспроможність уряду УНР налагодити у Республіці апарат влади та
механізм втілення у життя власних рішень сприяла виникненню у державі
системної управлінської кризи.
У березні 1918 р. Рада народних міністрів розпочала підготовку
адміністративної реформи, яка передбачала уточнення повноважень
міністрів: скасування посади генерального писаря, позбавлення
генерального контролера статусу політичної фігури, перерозподіл
компетенції між міністерствами торгу і промисловості та продовольчих
справ. Уряд УНР приділяв увагу пошуку внутрішніх резервів
вдосконалення своєї діяльності (належна організація діловодства,
інформаційне забезпечення). Але він не зміг вирішити проблему
фінансування і в умовах відсутності державного бюджету використовував
кошти зі спеціального фонду, яких не вистачало. Навесні 1918 р. виявилися
перші конкретні спроби реформ способу організації державно-урядової
служби, що дісталася УНР у спадок від царату та республіканської Росії.
Так, наприклад, у квітні 1918 р. народний міністр фінансів УНР
П. Климович запропонував ліквідувати розподіли утримання, “а натомісць
встановити для всіх служачих основні оклади платні без усякого поділу та
удержань на пенсію; пенсіонні внески робляться за рахунок прибутків
ощадних кас. З осіб, яким по роспису не належить казьонне помешкання, а
в дійсности вони все ж будуть жити у таких помешканнях, – повинно щомісяця при видачі платні утримувати 1/5 частину основної річної платні.
Особам же, яким належить казьонне помешкання, але за браком таких
помешкань у казьонних або найнятих будинках – ці особи не можуть
скористуватись помешканням, їм досить додатково виплачувати що-місяця
при видачі платні ¼ річної платні”3. Міністр пропонував урядові також
зменшити поділ службовців на розряди до двох по будь-якій категорії. Що
ж стосувалося поділу посад на класи та пенсійні розряди, то ним
пропонувалося залишити їх без змін до часу, поки не буде вироблено
нового пенсійного статуту, але при цьому підвищити деякі посади у поділі

1
Див.: Винниченко В. Відродження нації. – [К.; Відень: Дзвін, 1920]. – К., 1990. – Ч. І. –
С. 256.
2
Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923. – К.: Темпора, 2002. – Т. І. – С. 107.
3
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 20, 23-23 зв.
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по класифікації1. Зазначений вище проект “Роспису посад по Дірекції
Державних ощадних кас УНР та її місцевих установ” так і не було ухвалено
урядом УНР, а згодом, уже за гетьманату П. Скоропадського, його знову
було направлено на розгляд Ради міністрів2.
То була чи не єдина спроба хоча б часткової реорганізації застарілої
структури побудови державних і урядових органів, що дісталася Україні ще
з часів царату. Загальний підсумок невдалої спроби хоча б часткового
реформування системи комплектування й оплати праці однієї з
найважливіших державних установ свідчить про неготовність керівництва
УНР здійснити кардинальні перетворення у галузі державного управління і
створення фінансової системи на принципово нових адміністративних
засадах.
Правове регулювання діяльності вищого органу виконавчої влади УНР
здійснювалося на підставі III та IV Універсалів Центральної Ради та
затверджених нею урядових декларацій. Однак ці документи містили
багато загальників і чітко не визначали принципів формування, структури,
юридичного статусу та компетенції українського уряду. Більше того, до
останнього дня існування „першої” УНР Центральна Рада не спромоглася
прийняти жодного нормативно-правового акту, що чітко окреслював би
повноваження та взаємодію між вищою законодавчою (Центральною
Радою) та вищою виконавчою (Генеральним секретаріатом / Радою
народних міністрів) владами. Звісно, це ускладнювало роботу уряду,
призводило до протистояння гілок влади.
Підготовку адміністративної реформи було перервано гетьманським
державним переворотом. Не було прийнято закон про уряд УНР, тобто
основний документ, який мав визначити його структуру, чітко окреслити
компетенцію, регламентувати взаємовідносини із законодавчим органом.
Не були затверджені положення про окремі народні міністерства, не
закінчено роботу над їх структурою та штатними розкладами, не вирішена
проблема фінансування. Але створення й функціонування в УНР системи
центральних органів виконавчої влади та перші результати їх діяльності
були важливим кроком на шляху утвердження національної державності.
Українізація державних установ.
Одним із перших заходів Центральної Ради було переведення
діловодства на українську мову. Це було досить радикальне рішення,
оскільки до цього в Україні, як і в інших регіонах Російської імперії,
офіційне діловодство здійснювалося лише російською мовою. Вже на
одному з перших засідань Центральної Ради 12 березня 1917 р. було
ухвалено постанову про те, що „мовою, якою Рада почне звертатись до
народу, є українська”3.
Для Центральної Ради, яку очолили видатні представники української
інтелігенції, які за царату відчували всю тяжкість принизливого ставлення
1

Там само.
Там само, арк. 16-20 зв.
Вістник Генерального Секретаріяту Української Народньої Республіки. – 1917. – № 7. –
23 грудня.
2

3
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до українців, із самого початку характерною рисою була повага до інших
націй і народів, що проживали в Україні. „Державу ми розуміємо як вільну
спілку рівноправних та рівноцінних націй, серед яких не повинно бути ні
гнобителів, ні гноблених”, – зазначалось у декларації Ради Товариства
українських поступовців „Наша платформа”, що репрезентувала тогочасну
українську еліту1. Одним із головних принципів української автономії, як
було відзначено в резолюції Українського національного з’їзду, стало
повне забезпечення прав національних меншин, що живуть в Україні.
З цією метою постановою від 16 липня 1917 р. „Про Статут
Генерального секретаріату” при секретареві зі справ національностей було
передбачено три посади товаришів секретаря, які відстоювали інтереси
найчисленніших національних меншин в Україні, а саме – росіян, євреїв і
поляків. Всі вони мали право вирішального голосу в Генеральному
секретаріаті зі справ нації, яку представляли2.
Українська мова почала вживатися в офіційних відносинах і з
Тимчасовим урядом у Петрограді. Так, коли 19 травня 1917 р. до Києва
прибув військовий міністр О. Керенський для проведення переговорів з
Радою, виступ М. Грушевського було виголошено українською мовою3.
У січні 1918 р., коли Генеральний секретаріат перетворився на Раду
народних міністрів, було сформовано окремі національні міністерства:
Міністерство великоруських справ, Міністерство польських справ і
Міністерство єврейських справ. Враховуючи інтереси неукраїномовного
населення, Центральна Рада проголосила: „Всі закони, адміністративні
приписи і постанови, проголошені українською мовою, повинні друкуватись
також російською, єврейською і польською мовами”4.
Перехід на діловодство українською мовою був нелегкою справою
внаслідок русифікації державних службовців, яка проводилася „делікатним
способом” ще з початків становлення Російської імперії, та наявністю
проблем із викладанням української мови у вищих навчальних закладах,
зокрема бойкотуванням української мови тогочасним викладацьким
корпусом. У зв’язку з цим Генеральний секретаріат у листопаді 1917 р.
підготував звернення „До всіх державних і судових установ Української
Народної Республіки”. У цьому документі Генеральний секретаріат
вимагав приймати документи, підготовлені лише українською мовою, і
попереджав, що буде „слідкувати за тим, щоб права української мови на
території України не порушувались”5. Одночасно Генеральний секретаріат
обіцяв надавати допомогу всім членам уряду, хто цього потребує „в справі
кращого ознайомлення з українською мовою і офіційною термінологією”6.
1 березня 1918 р. виконуючий обов’язки народного міністра фінансових
справ М. Ткаченко розіслав начальникам усіх фінансових установ,
1

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 16, арк. 14 зв.
Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 3. – Квітень.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 109.
4
Там само, спр. 1, арк. 10.
5
Там само, арк. 12.
6
Там само, арк. 43, 143.
2
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Фінансових (Казенних) палат, Державного банку, контор та відділів
Держбанку, державних скарбниць, ощадкас та акцизних управлінь Обіжник
(№ Ж 1), у якому вказувалося на необхідність замінити у цих установах
“всі вивіски, написи, оголошення і т.и., істнуючі на російській мові,
відповідними з текстом українським, користуючись тимчасово до
заготовки нових на мові українській істнуючими. Цінні бланки, бланки для
справоздань, рахункові книги і т.и., котрі заготовлялись досі Центральними
Установами і розсилались по належности, будуть в свій час вироблені на
українській мові і надіслані для заміни істнуючих”1. Крім того, Народне
міністерство фінансів усім підлеглим установам та службовцям наказувало:
“Все діловодство, справоздання і листування повинні вестися українською
мовою. А для того всі начальники вище названих закладів повинні негайно
ужити заходів до навчання підлягаючих їм урядовців української мови.
Тому дозволяється запросити відповідних учителів української мови, а
також придбати для працьовників закладів належні підручники (словники,
граматики і т.и.), зробивши сі трати на канцелярські кошти”2.
Разом із тим термін “державна мова” стосовно української був
засвідчений лише в одному законі Центральної Ради – “Про запровадження
української мови у банківській та торговій сфері” (опублікований 24
березня 1918 р.). Законом визначалося:
“1. Всякого рода написи, вивіски тощо на торговельно-промислових,
банкових та подібних закладах і конторах повинні писатися державною
українською мовою, окрім інших мов (коли б такими мовами ті написи
були написані); при тім написи українською мовою мають бути на основній
часті всього напису, на чільнім місці.
2. Ця постанова має силу і до всякого роду виробів, виготовлених на
території Республіки, які мають етикетки, написи.
3. По всіх торговельно-промислових, банкових і т.п. закладах і
конторах, які зобов’язані давати публічні справоздання, мовою в
діловодстві має бути державна українська.
4. Губерніальні, повітові і міські комісари чи заміняючі їх установи та
особи мають видати обов’язкові, на підставі цього закону, постанови,
даючи на виконання означеного в § 1 термін від 2 – 3 тижнів, на виконання
означеного в § 2, 3 – до 3 місяців, і караючи ламання цих постанов в
перший раз пенею в 1 тис. руб., а при неоплатності – арештом до 2 місяців,
в 2-му разі – пенею 3 тис. руб. з заміною при неоплатності арештом до 3
місяців”3.
Попри таку ініціативу Народного міністерства фінансів в інших галузях
державного та урядового життя українізація носила швидше зовнішній
(показовий) характер, процес, що спричинявся здебільшого з ініціативи
самих держслужбівців, а не глибинний управлінсько-структурний, не на
рівні державної політики тощо, хоча вища влада й прихильно ставилася до
такої само українізації її інституцій. Так, наприклад, Обіжником Ради
1
2
3

Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО), ф. 138, оп. 1, спр. 86, арк. 4.
Там само.
Нова Рада. – 1918. – 24 березня.
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народних міністрів “Про застосування української мови” (опублікованому
7 березня 1918 р.) губерніальним і повітовим комісарам пропонувалося
“негайно вивісити в рамках на видних місцях по всіх державних і
громадських інституціях Третій і Четвертий Універсали Української
Центральної Ради”, як і інші усілякі вивіски, оголошення на
розпорядження1.
Вочевидь, саме такий стан речей спонукав відомого правника
С. Шелухіна 22 квітня 1918 р. звернутися з листом до Ради народних
міністрів УНР з проханням вжити заходи для проведення українізації
державних установ. У своєму листі С. Шелухін, зокрема, зазначав: “З
утворенням Української держави українська мова через те саме стала
мовою державною, і тим всі урядовці повинні знати її і вживати у всіх
урядових актах, переписках, зносинах, як і взагалі у всім діловодстві. Сього
вимагає українська державність, слугувати якій повинен кожен, хто хоче
бути урядовцем, і се льогично випливає з факту існування Української
Народної Республіки як суверенної держави. Розуміється, обивателі через
визнання за всіма громадянами Республіки національних прав меншостей
можуть звертатися, коли того схотять, в урядові установи на своїх мовах.
До сього часу через політику примусової русифікації, яка узаконила
шовінізм і завела в програму узький націоналізм, всюди панувала
великоруська мова, а мову українського народу, який нині уявляє собою
державний елемент Української Республіки, було упосліжено й
переслідувано, через що багато урядовців, навіть українців, не вважали для
себе потрібним знати мову українського народу і не знають її й нині. Але ж
повага до національних прав українського народу і інтереси української
державності вимагають рішучої боротьби проти наслідків примусової
русифікації, а разом і повернення українському народові всього того, в чим
його було скривджено й позбавлено прав, себто й того, щоб його мову було
якнайшвидше заведено у всіх державних установах його держави. Сього
вимагають як логика прав державності, так і повага до народності, яка
уявляє собою головний державний елемент і творить свою державність.
Сього вимагають й визнання прав національності на своє самовизначення,
на власне буття і на свій розвиток. Сього вимагають і загальнолюдські
інтереси, бо народності – се органи людськості, а через те сила й розвиток
їх слугують силі й розвитку людськості, тоді як нищення якої б не було з
них, хоч би, наприклад шляхом русифікації, тим самим чинить шкоду і
народності, і людськості. Одначе треба мати на увазі й те, що позбавитися
од сього лиха, як і од запущеної хвороби, враз ніяк не можна і на се
потрібен певний час. Досвід показав, що освічені великороси, які того
хотіли, в 3 місяці так навчилися українській мові, що тепер володіють
майже добре як словом, так і на письмі. В Вінницькому суді вже складають
українською мовою опреділення, доклади та інші папери. В генеральнім і
київськім апеляційнім судах все ведеться українською мовою, починаючи
од засідань, вироків, вирішень і т.д. і кінчаючи канцелярським
1

Там само. – 7 березня.
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діловодством. Хто хоче щиро послужити українській державності і виявити
свою прихильність до Української Народної Республіки та українського
національного відродження, той у сій справі мусить виявити свою
самодіяльність, ініціативу й свідомість обов’язків. На протязі 2 – 3 місяців
він має досягти в вивченні української мови доволі добрих результатів.
Розуміється, у кого немає хисту чи здібностей до вивчення мови або охоти
служити Українській державі та бажання працювати на користь
українському національному відродженню, той сього не зробить. Але ж
таких треба вважати принаймні не потрібними для державної служби на
Вкраїні.
Прошу Вас, пане Голово, вжити заходів, щоб в суді послідовно було
скасовано всяку русифікацію і щоб урядовці, хто справді хоче служити
українській державності, на протязі 2 – 3 місяців надбали б собі потрібне
знання української мови, а в діловодство щоб українську мову хоч повагом,
але ж на протязі недовгого часу, наприклад, 3 – 4 місяців, було б заведено
так, щоб ся мова стала мовою всього діловодства дорученого Вам суду.
Бажано, щоб ті, хто знає українську мову, тепер же все писали б і вели б
українською мовою. Зносини з міністерством, Генеральним судом,
Апеляційним судом та Прокуратурою повинно провадити вже тепер
українською мовою. В близькім часі міністерство випустить словник
української термінології і зразки бланків для діловодства”1.
Проте повносяжної українізації урядових установ і роботи державних
службовців в УНР так і не відбулося.
Формування системи місцевих органів
державного управління.
У березні 1917 р. розпочалася масова ліквідація колишніх місцевих
управ. Замість старих волосних управ утворювалися волосні та сільські
виконавчі громадські комітети – органи Тимчасового уряду. Наприклад,
було сформовано виконавчий громадський волосний комітет у с. Миропіллі
Харківської губернії. Тимчасовий уряд прагнув зберегти у волосних
виконкомах вплив буржуазії та ліберальних поміщиків. 20 березня він
розіслав циркуляр, згідно з яким пропонувалось утворювати волосні
виконавчі громадські комітети під керівництвом і наглядом комісарів
уряду, а до їх складу залучати “місцевих землевласників і усі інтелігентні
сили села”. З волосними та сільськими громадськими комітетами
співробітничали також меншовики й есери.
Про характер місцевих органів Тимчасового уряду свідчить соціальний
склад губерніальних і повітових комісарів. Уже в перші дні Лютневої
революції повсталі маси вигнали царських губернаторів, багато з них були
заарештовані. Тимчасовий уряд видав 4 березня з цього приводу постанову,
згідно з якою губернатори та віце-губернатори усувалися від посади, а їх
обов’язки покладалися на голів губернських земських управ –
губерніальних комісарів. Обов’язки повітових справників цією ж
постановою було покладено на повітових комісарів – голів повітових
1

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 2, спр. 5, арк. 31-31 зв.
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земських управ. Голів земських управ було обрано до революції на основі
антидемократичного царського закону. За своєю соціальною суттю вони
були переважно обуржуазненими поміщиками. Більшість комісарів
належала до октябристів і кадетів. Вони зберігали на місцях старий
державний апарат і його діячів, за винятком найбільш скомпрометованих
прибічників царизму. Проросійські губерніальні та повітові комісари
вживали всіх заходів, щоб припинити дальший розвиток революції та
демократії, не допустити розширення національно-визвольного руху. Про
це свідчать, наприклад, численні донесення губерніальних і повітових
комісарів в Україні Тимчасовому уряду, міністерству внутрішніх справ та
іншим органам центральної влади.
Процес формування системи місцевих органів державного управління в
Україні за доби Центральної Ради поділено на три етапи, які безпосередньо
пов’язані з перебігом набуття Україною державності. Впродовж першого
(автономістського) періоду (15 червня – 7 листопада 1917 р.) Центральна
Рада та Генеральний секретаріат накреслили загальні принципи своєї
політики щодо цих органів, обравши еволюційний шлях реорганізації
системи місцевих органів державного управління. В I Універсалі з цього
приводу зазначалося таке: “Кожне село, кожна волость, кожна управа
повітова чи земська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна
мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою. Там, де через
якісь причини влада зосталась у руках людей, ворожих до українства,
приписуємо нашим громадянам провести широку, дужу організацію та
освідомлення народу, й тоді перевибрати адміністрацію”1. Отже,
пріоритетна роль відводилась органам місцевого самоврядування як
втіленню ідеї дійсного народовладдя, яким необхідно було делегувати
владу на місцях. Інші установи передбачалося реформувати через
демократизацію й українізацію та підпорядкувати їх Генеральному
секретаріатові. Її загальні принципи вперше окреслив ще до утворення УНР
М. Грушевський, який розробив таку схему: “Щоб не було ніякої тісноти
від власті людям, щоб вона не коверзувала людьми, не накидала їм своєї
волі, не має бути іншої власті, тільки з вибору народнього!”
Між тим реально міста, містечка і села України були залишені сам на
сам як із своїми соціально-економічними проблемами, так і в питанні
організації влади. Ось як змальовує владне становище в провінції влітку
1917 р. тогочасний мешканець Катеринослава З. Арбатов: “Про провінцію
ніхто не турбувався. Всі ці маленькі повітові Олександрівськи, Павлогради
та Бахнути жили своїм окремим життям; якось по своєму перероблювали
життєві форми на новий революційний лад; забуті центром, полишені
авторитетною і певною владою повіти швидко котилися до найстрашнішої
анархії. Усілякий повіт, кожна волость створювали для себе окремі їм
вигідні закони”2.

1

Там само, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9 зв.
Арбатовъ З.Ю. Екатеринославъ 1917–22 гг. // Архив русской революции. – М.: Терра;
Политиздат, 1991. – Т. 12. – С. 84.
2
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Наприкінці липня 1917 р. губерніальні комісари України, перед
від’їздом до Петербурга на Всеросійський з’їзд губерніальних комісарів,
зібралися на свій з’їзд у Києві для обміркування справи “про реформу
місцевого самоврядування і про відносини між органом цього
самоврядування – Генеральним Секретаріатом – та місцевими
комісарами”1. Учасники з’їзду прийняли постанову, у якій зазначили, що:
“а) Губерніяльні комісари у всіх питаннях щодо керування губернією
підлягають Генеральному Секретаріатові, який має в межах України всю
повноту влади на основі згоди Центральної Української Ради з Тимчасовим
Правительством;
б) Губерніяльні комісари, опіраючись на місцеві організації
революційної демократії, в інтересах затвердження і поширення
революційних придбань, мають всю повноту революційної влади в межах
губернії;
в) Губерніяльні комісари зносяться лише з Генеральним Секретаріатом,
а повітові комісари лише з губерніяльним комісаром”2.
Попри таку резолюцію, губерніальні комісари на теренах України все
ще були дезорганізовані, чому немалою мірою сприяла й прихована
антипатія до діяльності Центральної Ради з боку Тимчасового уряду. Так,
наприклад, у телеграмі управляючого Міністерством внутрішніх справ
Тимчасового уряду комісарам було наказано проводити рішучу боротьбу
проти всілякої анархії та контрреволюції, але при цьому також
наголошувалося, що губерніальний комісар “являючись перш усього
представником власти Центрального [Петроградського] Уряду і повинен
додержуватись вказівок Тимчасового Уряду і провадити його політику, не
допускаючи ніяких збочень од неї на користь яких би то не було місцевих,
або партійних впливів”3. Таке трактування позицій губерніальних
комісарів, зрозуміло, викликало занепокоєння як у Центральній Раді, так і в
її виконавчому органі. У зв’язку з цим 29 серпня 1917 р. генеральний
секретар внутрішніх справ В. Винниченко надіслав до всіх губерніальних і
повітових комісарів України обіжник, у якому намагався нівелювати
негативні наслідки подібних телеграм російського уряду щодо української
влади, зазначаючи: “Не відступаючи в цілому від виповнювання
роспоряджень Управляющого Міністерством справ внутрішніх, Комісари
України, як Губернські так і Повітові, мають приняти до відома, що слова
про місцеві впливи треба приймати в вузькому, чисто місцевопровінціальному розумінню. Щож торкається впливу і законних
роспоряджень Генерального Секретаріату Центральної Ради, то вони
обов’язкові для всіх Комісарів України, як інституції, признаної
Тимчасовим Урядом вищим краєвим органом, який працює в контакті з
Тимчасовим Урядом”4.

1

Нова Рада. – 1917. – 29 липня.
Там само.
ЦДАВО України, ф. 1327, оп. 1, спр. 59, арк. 5.
4
Там само.
2
3
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Лише 1 листопада в усі губернії України, місцеві Ради, армійські
комітети було розіслано телеграми голови Генерального секретаріату
В. Винниченка про перехід усієї влади до Центральної Ради із
зобов’язанням їх виконувати накази тільки Генерального секретаріату.
Фактично ж створення системи українських органів місцевої влади
розпочалося під час другого (федералістського) етапу після проголошення
УНР (7 листопада 1917 р. – 11 січня 1918 р.). Партії урядової коаліції
розглядали період після падіння Тимчасового уряду як продовження
буржуазно-демократичної революції, а їх програми не передбачали зламу
старого адміністративного апарату на цьому етапі. Тому уряд УНР вважав
можливим пристосувати до нових умов місцеві органи, які діяли в Росії
після Лютневої революції. Генеральні секретарства, місцеві органи яких
мали здійснювати виконавчу владу або реалізовувати економічну політику
уряду в регіонах, пішли шляхом підпорядкування собі відповідних установ.
У III Універсалі також йшлося про проблеми місцевого самоврядування:
“Генеральному Секретарству внутрішніх справ приписуємо: вжити всіх
заходів до закріплення й поширення прав місцевого самоврядування, що
являються органами найвищої адміністративної влади на місцях”1.
Універсал зобов’язав “правительство додати до помочі місцевим
самоврядуванням ради робітничо-селянських і солдатських депутатів,
вибраних з місцевих людей”2, тобто з’явилася, точніше – легалізувалася ще
одна ланка, оскільки Ради не припиняли своєї діяльності. Справді, їх не
можна було ігнорувати, і IV Універсал визнав цей факт, але конкретно “не
вписав” їх в існуючу структуру місцевих органів. Генеральне секретарство
внутрішніх справ на місцях репрезентували губернські та повітові
комісари, місцеве самоврядування – земства та міські думи. Продовжували
працювати інші установи, створені ще за часів царату та Тимчасового
уряду.
Основний тягар на селі ліг на земельні комітети, утворені Тимчасовим
урядом. Центральна Рада визнала їх існування законним. У своїй діяльності
протягом 1917 – 1918 рр. вони керувались Універсалами, Тимчасовим
земельним законом Центральної Ради, відповідними рішеннями
Генерального секретаріату і Генерального секретарства земельних справ, а
також циркулярами губернських, повітових земельних управ та
постановами з’їздів земельних комітетів і рад селянських депутатів. З
іншого боку, земельні комітети втручались у муніципальне землеволодіння
і землекористування. Цим вони значною мірою обмежували муніципальну
фінансово-господарську активність.
Уряд УНР покладав великі надії на демократичні принципи побудови
органів місцевого самоврядування, земельних і продовольчих комітетів,
розглядаючи їх як готовий апарат для реалізації власної політики на місцях.
Але органи місцевого самоврядування не стали реальною підтримкою
уряду через переважання в їх складі представників російських політичних
1
Там само, ф. 1115, оп. 1, спр. 4, арк. 9; Вістник Генерального Секретаріяту Української
Народньої Республіки. – 1917. – 23 листопада.
2
Там само.
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партій, вороже налаштованих до української державності. Демократизація
стосовно місцевої адміністрації мала реалізуватися через залучення до
співпраці представників громадсько-політичних організацій. Однак
загострення політичного протистояння, низка невирішених проблем
(кадрове забезпечення посад керівників комісаріатів, фінансування тощо)
перекреслило ці наміри.
Нормальному формуванню місцевої адміністрації й самоврядуванню
заважала, наприклад, невизначеність самої системи інституцій, які мали
закласти фундамент місцевої влади. Поряд із органами місцевого
самоврядування, більшість з яких перейшла в спадщину ще від Російської
держави, діяли губернські і повітові комісари Центральної Ради та згадані у
III Універсалі “органи революційної демократії”. Всі вони функціонували
за власним розсудом без механізму взаємодії й точного розмежування
“сфер впливу”. Навпаки – деякі найважливіші питання взагалі вилучалися з
їх компетенції, що в свою чергу призводило до утворення нових органів.
Крім того, органи місцевого самоврядування і місцева державна
адміністрація не мали ані коштів, ані належних законних механізмів, ані
силових можливостей для здійснення своїх повноважень і реального
впливу на місцеве життя. Все це ускладнювалося відсутністю належної
правової бази, адже законодавство у цій сфері обмежувалося переважно
загальними, здебільшого декларативними нормами, що містилися в
універсалах Центральної Ради і деклараціях її Генерального секретаріату.
Правовий статус комісарів Центральної Ради фактично визначався
положенням, прийнятим ще Тимчасовим урядом для своїх представників.
Місцева державна адміністрація в УНР в особі губерніальних та повітових
комісарів працювала неефективно і не могла реально впливати на ситуацію
у регіонах. Діяльність офіційних органів місцевого державного управління
ускладнювалася паралельним функціонуванням недержавних структур, які
претендували на виконання владних функцій: селянських спілок,
революційних комітетів, комітетів порятунку революції тощо. Важливим
чинником політичної боротьби в Україні були й міські Думи.
Суперечливість їх позиції полягала у тому, що вони орієнтувалися
водночас на російські законоположення і, визнаючи Центральну Раду,
чекали змін щодо розвитку національної системи місцевого
самоврядування. У колі міських діячів не залишилося поза увагою жодне з
питань, що стосувалося майбутнього України. Водночас Центральна Рада,
обмежуючись
створенням
теоретичної
моделі
територіального
конституціонування України, не впровадила жодного з актів, які б
зміцнили систему міського самоврядування. Щоправда в Україні
розроблявся закон про утворення нових органів влади на місцях, однак
робота над цим проектом лише починалася та так і не була закінчена1.
Ситуацію ускладнювала й апатія київської влади до проблем місцевої
влади. “Ніхто з ген[еральних] секретарів не показувався пози Київом, хоч
1
Лебедєва І.М. Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи
виконавчої влади (червень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис. … канд. іст. наук /
Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003.
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про це й робилися ухвали Ген[ерального] Секретаріяту. На провінцію не
висилалося ні наказів, ні інструкцій, ані інформацій, а тільки самі відозви. З
Київа не можна було добитись навіть відповіді на свої запитання; навіть
особистого побачення в негайній справі у голови Секретаріяту, приїхавши
до Київа, губерніяльним комісарам нелегко було добитись”1.
Типову картину анархії, безсилля місцевої влади та бездіяльості влади
центральної, як і поглинення у політичних процесах на місцях
революційної демократії примітивістською демагогічно-авантюрною
агітацією та загальним нігілізмом, подає повідомлення Подільського
губерніального комісара А. Самошенка від 15 жовтня 1917 р. з Кам’янцяПодільського. Змальовуючи загальний безлад і безнадію у губернії, він
вказує і на самоуправство окремих згуртованих елементів, які вміло
маніпулювали ситуацією: “В зв’язку з подіями, що розігралися, ще різкіше
означилося падіння та безсилля влади – нема на кого спертися. Нема кому
вірити, нема на що сподіватися. Йде смерч і, очевидно, не буде втримання
йому, поки не пронесеться – очевидно, що не зламає він лише того, хто не
патрапить випадково в його полосу. Регулювання життя є неможливим,
позаяк життя йде без плану. Найнеочікуваніші події змінюють одні одніх й
заскочують зненацька найпрозірливіше передбачення. Ні майно, ані життя,
ані честь не гарантовані в жодному відношенні, авторитету нема; те, що
вранці вважалося вартим поваги, до півдня таврується маркою
контрреволюційності, що ввечері вважалося відповідним до духу
демократії, на ранок кваліфікується як вияв буржуазності, а відтак вже стає
неприйнятним і ворожим. Партійні пристрасті палають нестримно;
провадження в життя виборчого начала кинуло усюди й кожного у
партійну водоверть, з’явилися модні і немодні партії. При цьому відданість
партійній програмі має менше значення, ніж гасло моменту – а це
призводить до зростання недовір’я всередині партій та їх слабкості.
Березневий ес-ер та ес-дек поряд з серпневим більшовиком стали
синонімом назви авантюризма. Про вибори в міста, земства та установчі
збори кажуть, киваючи головою. Самі вибори тривають не завжди
закономірно, а почасту супроводжуються вимогами порушення термінів,
включення до списків без права бути виключеними, де не де юрбами
арештовуються обранці та керівники комісій, все це без щонайменшої
законності. Суду немає, він і нездійсненний, тому що виконання вироку річ
для влади недоступна. Проте царює самосуд…”2
Так у провінції створився вакуум влади. Цей владний вакуум мали б
заповнити структури Центральної Ради та її уряду, проте цього не
відбулося. У цьому контексті показовими є спостереження за провідниками
українського державотворення у 1917 р. генерала М. ОмеляновичаПавленка, який вбачав у них романтиків, що “надто велику увагу надавали
другорядним історично-театральним атрибутам та букві “с” (соціаліст)”3.
1

Дорошенко Д. Історія України, 1917 – 1923. – К.: Темпора, 2002. – Т. І. – С. 115.
Український національно-визвольний рух. Березень–листопад 1917 року: Документи і
матеріали. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – С. 858-859.
3
Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920). – К.: Темпора, 2007. – С. 75.
2
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Крім того, уряд УНР не зміг налагодити тісну взаємодію між місцевою
адміністрацією та самоврядуванням, завершити створення державних
правоохоронних структур. Внаслідок цього у деяких регіонах фактично
існувало кілька претендентів на владу.
Тогочасний чернігівський губерніальний комісар Д. Дорошенко
згадував з цього приводу: “Практична робота у Києві налагоджувалась
дуже мляво, хто зна чому. Казали, що петербурзьке правительство саботує,
не відпускає коштів, не хоче зноситись з Секретаріатом. Але я думаю, що
винні були самі наші люди: якби вони виявили стільки енергії в
фактичному опануванні владою на місці, скільки вони її виявили в боротьбі
з центральним урядом за формальні межі автономії, то досягти б мети було
дуже легко. Перш за все уряди губерніальних комісарів скрізь були
обсаджені своїми людьми: в Полтаві сидів Андрій Лівицький, у Києві
О. Саліковський, на Волині Андрій Вязлов, на Поділлі Микола
Стаховський, у Чернігові я [Д. Дорошенко]. Але київський уряд не робив
ніяких заходів, щоб зв’язати себе з провінцією або хоч зноситись регулярно
з нею. Можу сказати з власного досвіду: в той час як з Петербурга мене
щодня закидали десятками телеграм, навіть про дрібниці, від київського
уряду не тільки нічого не присилалося, але не можна було добитись навіть
відповіді на свої телеграми, і то в дуже важливих справах. Чи вони там
були зайняті політикою в Центральній Раді, чи просто ніяк не могли
налагодити біжучої праці, тільки самі не дбали, щоб поширити свій вплив і
свою владу на провінцію”1.
Третій (самостійницький) етап (11 січня – 29 квітня 1918 р.)
характеризується тим, що Рада народних міністрів відмовилася від
залучення до місцевого управління громадсько-політичних організацій і
проголосила політику “твердої влади”. Уряд відмовився делегувати владу в
регіонах представницьким органам і зробив своєю опорою на місцях
установи, підпорядковані безпосередньо міністерствам.
Проблему органів міського самоврядування зачіпав ще один
законодавчий акт УНР. 18 січня 1918 p. Центральна Рада, нарешті,
ухвалила довгоочікуваний земельний закон (Тимчасовий Земельний закон
УНР), у якому робилася спроба якимось чином урегулювати відносини між
численними органами, що здійснювали владні повноваження на місцях.
“Верховне порядкування всіма землями з їх водами, надземними і
підземними багатствами, – зазначалось у ст. 4 закону, – належить до
скликання Українських Установчих зборів Українській Центральній Раді.
Порядкування в межах цього закону належить: землями міського
користування... – органам міського самоврядування; іншими – сільським
громадам, волосним, повітовим і губернським земельним комітетам в
межах їх компетенції”2. Проте ця спроба теж не одержала свого
завершення.
Після укладання Берестейського договору з Центральними державами і
1
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920). – К.: Темпора, 2007. –
С. 178.
2
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 185-185 зв.
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початку наступу союзницьких німецьких та австро-угорських військ проти
більшовиків вглиб України, владою УНР було зроблено спроби відновити
владу у провінції. Для цього при головнокомандуючому німецькими
силами в Україні було створено посаду головного комісара уряду УНР (її
посів О. Коморний1), який мав не лише представляти інтереси Республіки,
а й повернути до праці на місцях усі легальні установи та опікуватися
відновленням спокійного життя у повітах. Для вирішення цих завдань 15
лютого 1918 р. головний комісар уряду отримав надзвичайні
повноваження. Він, зокрема, мав право: “а) направляти працю органів
місцевого самоврядування і державних установ; б) зміняти урядовців і
призначати інших тимчасових; в) давати інструкції і накази всім урядам
згідно з законами Української Народньої Республіки, наказами уряду і
вимогами військових обставин; г) побільшувати штати державних і
громадських установ і утворювати тимчасові органи урядування; д) давати
розпорядження в справі демобілізації військових частин, організації
земського і городського союзу, Червоного Хреста і інших установ, які
обслуговували армію; е) видавати обов’язкові постанови; [є]) карати
провинних штрафом до 3000 крб., тюрмою до 6 місяців або висилати за
межу Української Народньої Республіки; ж) всі розпорядження негайно
докладати Раді міністрів”2. Всі розпордження і призначення, зроблені
головним комісаром, були чинними до часу їх зміни або скасування
розпорядженнями відповідних міністерств.
Фактично то були необмежені (майже диктаторські) повноваження
однієї особи, які не лише не були затверджені Центральною (або Малою)
Радою, а й перевищували урядові компетенції та входили у суперечності з
уже діючим законодавством. Крім того, одна особа аж ніяк не була
спроможна здійснити роботу, яку не вдалося виконати всьому урядові
взагалі й Міністерству внутрішніх справ зокрема. Отже, окрім можливих
зловживань владою та конфліктів з органами місцевого самоврядування й
місцевими комісарами, цей почин уряду УНР був приречений, за винятком
окремих дрібних локальних випадків, на фіаско.
Того ж таки 15 лютого 1918 р. Рада народних міністрів видала наказ
“Про утворення губерніяльної і повітової влади”, який був опублікований у
пресі 2 березня. Згідно з ним у провінції “для підтримування ладу[,] для
успішної боротьби з анархією взагалі і для охорони майна військово
демобілізуємих частин, зокрема в тих місцевостях УНР, що оголошуються
на стані військовому або обложному, тимчасово утворюється осібна влада
губерніяльних комендантів і залежних від них повітових комендантів”3.
Губерніальні коменданти підлягали безпосередньо військовому міністрові
УНР і мав виконувати його розпорядження. Призначалися вони (як і
повітові коменданти) наказом по Військовому міністерству. Влада
губерніального та повітового комендантів існувала і функціонувала
паралельно з владою відповідних комісарів. Обов’язком головного
1
2
3

Там само, ф. 1063, оп. 1, спр. 7, арк. 6.
Там само, арк. 7.
Народня воля. – 1918. – 2 березня.
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губерніального коменданта було “допомагати губерніяльному комісарові в
тім разі, коли він звернеться за такою допомогою, не чекаючи кожного разу
вказівок військового міністра”, зокрема, зазначалося в наказі, губерніальні
та повітові коменданти “в наглих випадках, котрі, загрожуючи
громадському спокою вимагають негайних мір, мають право робити
тимчасові розпорядження і в сфері горожанській, повідомляючи про це
горожанську владу, причому розпорядження комендата мають силу до
відповідних розпоряджень влади горожанської”1.
Під виняткову владу губерніальних та повітових комендантів підпадали
як військові частини (які ще не були демобілізовані), так і наймані за
окрему платню воєнізовані (“добровольні”) загони (практично загони
місцевих отаманів, що винаймалися за готівку “для підтримування ладу”).
Комендантам дозволялося також формувати нові збройні частини, як і
переформовувати вже існуючі (згідно з духом статуту Осібної армії УНР), з
умовою, що чисельність кожної окремої такої частини у повітах не
перевищуватиме 100 чоловік. Не підпорядковувалися губерніальному
комендантові т.зв. народна залізнична міліція, а також війська, що
виконували оперативні завдання проти зовнішніх ворогів УНР. Разом із
тим зазначені війська дозволялося в надзвичайних випадках і за згодою
їхніх старшин використовувати (під командуванням цих військ) для
боротьби з анархією. У надзвичайних випадках губерніальний комендант
(за згодою з губерніальним комісаром) мав також право створювати
військовий революційний суд для розгляду важливих лихих вчинків як:
грабіж, вбивство, підпал, насильство та розбишацтво.
У виключно військових справах губерніальний комендант був
незалежним від губерніального комісара, так само як і повітові коменданти,
влада яких мала існувати і функціонувати “поруч з повітовою
громадянською владою”2. За повітовими комендантами (до вироблення
нового статуту та обліку особистого військового складу) тимчасово
залишалися обов’язки колишніх військових начальників. Непорозуміння
між
компетенціями
головного
губерніального
коменданта
та
губерніального комісара остаточно мали розв’язуватися відповідними
міністерствами, а подібні непорозуміння між повітовими комендатом і
комісаром – губерніальним комендантом по узгодженні з комісаром
губернії. Здійснювати свої функції губерніальним комендантам
наказувалося на підставі існуючого законодавства, “обов’язково рахуючись
з духом сучасного менту і згідно вимагань ладу та добробуту вільного
українського народу”3.
У березні 1918 р. губерніальні комісари, які після повернення
Центральної Ради та її уряду до Києва, знову були відряджені до
губерніальних центрів, мали оголосити про скасування законів, постанов та
розпоряджень більшовицької влади й відновити на місцях українську
адміністрацію. Так, наприклад, виконуючий обов’язки Чернігівського
1
2
3

Там само.
Там само.
Там само.
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губерніального комісара І. Шраг 7 березня 1918 р. своїм Обіжником
(№ 372) повідомляв усім урядовим та громадським установам Чернігівської
губернії, що “всі декрети та розпорядження Петроградського Уряду
Народних Комісарів, а також всіх його Представників недійсні і виконанню
не підлягають. Всі установи зобов’язані керуватися лише розпорядженнями
Уряду Української Народньої Республіки”1. Втім реального поширення
влади республіканських комісарів на теренах губерній так і не відбулося аж
до падіння Центральної Ради.
Показовою у цьому плані є доповідь Раді народних міністрів
губерніального комісара Холмщини і Підляшшя О. СкорописаЙолтуховського від 13 квітня 1918 р. Він, зокрема, змалював типове для
березня – квітня 1918 р. становище української місцевої губерніальної
влади та її взаємини з командуванням союзницьких військ. Так,
О. Скоропис-Йолтуховський зазначав: “Номинальна влада [губерніального]
комісара поширюється тільки на Холмщину і Підляшшя, а окуповані
частини Волині – Ковельський і Володимирський повіти залишаються
цілком без українського заступництва. Вся окупована часть української
території поділена на сфери впливу германської і австрійської влади. З
боку германської влади Комісаріат Холмщини і Підляшшя дістав
признання, але поки що тільки формальне, бо жодних адміністративних
функцій йому ще не передано. Нема місцевого самоврядування, тому нема
тих органів, на котрі Комісаріат міг би опертися. В частині германської
окупації зараз може іти лише підготовча робота до перейняття
адміністративної влади, головним чином в сфері церкви, школи, повороту
біженців. Австрійська влада ще не признала Комісаріату, з одного боку
через те, що не ратифікований ще мир, з другого – не вияснені остаточно
кордони Української держави. Весь край зруйнований, руїна, особливо в
австрійській частині, іде далі; ліс зрубують і вивозять; в селах лишилося по
5 – 7 коней (то найбільше); на Комісаріаті лежить велика моральна
одповідальність, але нема жодної реальної можливості захистити інтереси
населення”2.
Пригнічений
своєю
безпорадністю
і
водночас
неспроможністю уряду УНР вплинути на ситуацію О. СкорописЙолтуховський навіть поставив перед урядовцями питання, чи в таких
складних умовах взагалі потрібне існування холмського комісаріату,
особливо, коли решта окупованої частини (Волинь) лишається поза
впливом Комісаріату. Коли ж уряд ухвалив не лише зберегти існування
Комісаріату Холмщини і Підляшшя, а й підпорядкувати йому ще й Полісся
і Західну Волинь (у межах окупації), губерніальний комісар змушений був
просити в уряду дозволу (і отримав його) відступати у своїй діяльності від
тих законів і постанов, які видаються Центральною Радою та Радою
народних міністрів, оскільки втілення їх у життя часто зустрічає перешкоду
з боку окупаційних властей3.

1
2
3

ВДАЧОН, ф. 344, оп. 1, спр. 198, арк. 20.
ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 2, спр. 3, арк. 8-10.
Там само.
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Не кращим було становище і на Наддніпрянщині. Так, Бозенський
повітовий комісар 10 квітня 1918 р. повідомляв Чернігівському
губерніальному комісарові, що “наслідком панування большевиків
лишивсь доволі попсований механізм ріжних інституцій і виробилась, так
би мовити, звичка автономного, незалежного життя”, додаючи, що йому
“приходиться нагадувати про істнування влади навіть [державним]
інституціям”1. Зазначаючи на велику кількість зброї (включно з
кулеметами) серед населення та вибуховість ситуації, повітовий комісар
вказує на типові для всієї тогочасної України проблеми та потреби місцевої
влади: міліція діє сама по собі, а комісар сам по собі, і їхні владні інтереси
часто суперечать між собою, а отже, представник цивільної повітової влади
пропонує виправити цей дуалізм і “як найскорше вчинити передачу міліції
у розпорядження комісара”; відсутність поштового сполучення спричиняє
“одну з найбільших перешкод в праці”, тому що ширяться провокаційні
чутки, а село, що “лишилось без большевицької агітаційної літератури,
котрою було заповнене раніш, але не має і української, бо вона дуже
трудно туди доходить”; й, нарешті, проблема відсутності грошей у місцевої
влади, у зв’язку з чим повітовий комісар робить невтішний висновок, що
“позаяк Комісаріят істнує без всяких коштів і продовження такого
становища може припинити працю”2.
На початку березня Центральна Рада затвердила новий адміністративнотериторіальний поділ України, поділивши її на тридцять земель. Отже,
організація місцевої влади мала відповідати новим умовам, але Центральна
Рада не встигла це здійснити. У межах адміністративної реформи, яку уряд
готував навесні 1918 р., розпочалося скасування продовольчих комітетів,
планувалася реорганізація земельних комітетів. Але реалізувати її Рада
народних міністрів теж не встигла. Майже всі установи працювали за
старими штатними розкладами або взагалі без них, і це унеможливлювало
складання кошторисів утримання установ. Фінансово-економічна криза
заважала їх належному фінансуванню. Партійний підхід при пошуках
кандидатів на державні посади заважав уряду ефективно використовувати
потенціал досвідчених фахівців-урядовців.
Врешті-решт, за часів Центральної Ради урядові так і не вдалося
створити дієву систему органів місцевої влади та галузевого управління,
що призвело до втрати політичного й економічного контролю над
провінцією, без якого система державного управління виявилася
малоефективною. Слабкість однієї з основних структурних ланок
виконавчої вертикалі – системи місцевих органів – була однією з причин
падіння Центральної Ради.
Конституція УНР
(Статут про державний устрій, права і вільності УНР).
На межі 1917 – 1918 рр. українсько-більшовицька війна завадила
Центральній Раді ухвалити Проект Конституції УНР, який було розроблено
1
2

ДАЧО, ф. 127, оп. 254 а, спр. 80, арк. 225.
Там само.
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10 грудня 1917 р. , проте 29 квітня 1918 р. вона таки прийняла Конституцію
УНР (Статут про державний устрій, права і вільності УНР), який був майже
ідентичний проекту від 10 грудня 1917 р.
Розроблявся він із 20 червня 1917 р. спеціально створеною Комісією
Центральної Ради (голова М. Левитський, секретар М. Шраг), кількість якої
вже у липні досягла 100 осіб (71 українець, 11 росіян, 8 євреїв, 2 німці, 2
поляки, по одному білорусу, татарину, молдаванину, чеху, болгарину,
греку)2. Комісія протягом листопада підготувала і в середині грудня 1917 р.
опублікувала “Проект Конституції Української Народної Республіки”.
Згідно зі змістом цього документа Україна мала стати автономною
частиною Федеративної Республіки Російської і реалізовувати суверенітет
українського народу разом із іншими народностями, які мешкають на її
території, через Українські всенародні збори, за винятком певних прав, що
добровільно передавалися центральним органам федерації. Серед них:
іноземні відносини, питання війни і миру, встановлення одиниць мір, ваги і
монети, митне законодавство, унормування правил зв’язку і транспорту,
охорона торгівлі і мореплавства за кордоном, загальні засади громадянства,
цивільного, карного і процесуального законодавства, санітарних і
карантинних правил, охорона авторської власності і патентів, нагляд за
додержанням прав національних меншин.
Майже весь основний варіант Проекту Конституції 1917 р. (зокрема,
УНР вже не передбачалася як федеративна частина Росії, а визначалася
самостійною державою) увійшов до основоположних засад Конституції
УНР 1918 р. (Статут про державний устрій, права і вільності УНР). Цей
варіант дороблявся у вкрай знервованій обстановці, коли Центральна Рада
доживала останні дні, а ухвалений він був формально, поспіхом за
доповіддю заступника голови УЦР А. Степаненка мізерною кількістю
членів Малої Ради 29 квітня 1918 р. У Конституції можна побачити
положення, які визначають статус, повноваження та права членів Кабінету
міністрів (на чому ми зупинимося нижче). Водночас у §§ IV (Органи власті
Української Республіки) та V (Всенародні збори Української Республіки)
можна розгледіти, що вищою законодавчою та представницькою владою в
УНР мали б бути Всенародні збори, а їх голова визначався Головою УНР,
який обирався Зборами і мав виконувати всі чинності, пов’язані з
представництвом Республіки. Крім того, Голова Всенародних зборів мав
розписувати терміни переобрання Всенародних зборів, скликати та
проводити їх. Його урядування мало тривати весь час, поки не будуть
скликані нові Збори, після чого обирався новий Голова. Вочевидь, при
Голові Всенародних зборів мав би бути секретаріат та штат державних
службовців, які забезпечували б не лише нормальні умови роботи
парламенту, а й зв’язок із виконавчим органом та інші належні таким
інституціям функції. У проекті Конституції, природно, про таку службу не
зазначалося, проте у ньому згадувалося, що на допомогу виконання своїх
1

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 118-123 зв.
Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності
Центральної ради. – К., 1995. – С. 119-131.
2
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обов’язків Голові Всенародних зборів обиралися для нього товариші, один
із яких ставав його заступником на випадок важкої хвороби або смерті до
часу виборів нового Голови1.
Правова невизначеність зберігалася до останнього дня існування
Центральної Ради, коли, нарешті, Конституція УНР (Статут про державний
устрій, права і вільності УНР), прийнята 29 квітня 1918 p., не звела все до
спільного знаменника. У ній, зокрема, говорилося: “Не порушуючи єдиної
своєї власті, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого
самоврядування, додержуючи принципу децентралізації”2. Крім цієї
загальної норми, до Конституції увійшло ще дві статті, які визначали
відносини суб’єктів самоврядування з державною адміністрацією. Так, в
Основному законі УНР було зазначено, що “справи місцеві порядкують
виборні рада і управи громад, волостей і земель. Їм належить єдина
безпосередня місцева власть”3. Уряд же цілком і міністри зокрема, мали
лише контролювати та координувати їх діяльність безпосередньо і через
визначених ними урядовців, не втручаючись до справ, що тим радам і
управам належні, а розв’язання усіляких суперечок покладалося на
Генеральний Суд УНР. Водночас як вірно підмітив І. Лисяк-Рудницький,
Конституція “цілком не дбала про розмежування компетенцій між
органами самоврядування та центральною владою”4.
На особливу увагу міг би заслуговувати проект Основного Державного
Закону
Української
Народної
Республіки,
підготовлений
Правительственною комісією по виробленню Конституції Української
держави, 129-й артикул якого передбачав, що “Закон для державних
службовців /службова прагматика/ визначить їх права та обов’язки, умови
прийняття на державну службу, службові ранги, дисциплінарне
поступування і спосіб їх матеріального забезпечення, включаючи і пенсію”,
проте у прийнятій 29 квітня 1918 р. Конституції УНР жодної згадки про
державну службу не було.
П’ятий розділ Конституції присвячувався Раді народних міністрів, де
§ 22 визначав, що в УНР “вища власть виконавча належить Кабінетові
міністрів Української Республіки”, а отже, однією з трьох гілок влади
поряд із Всенародними зборами та Генеральним судом УНР. Конституція
достатньо чітко визначала порядок формування, повноваження та
компетенцію уряду. Зокрема, у її VI розділі йшлося безпосередньо “Про
Кабінет міністрів Української Республіки”. Його статус, обов’язки та
повноваження визначали 10 пунктів (пп. 46 – 55), у яких зазначалося:
“46. Яко вища виконавча власть Української Народної Республіки (§ 22)
Рада Народних Міністрів її порядкує всіма справами, які зістаються поза
1
Конституція Української Народньої Республіки (Неофіціяльно). – К., 1918; Див. також:
Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917 – 1920 рр. – Прага,
1921. – Ч. 2. – С. 174-180; Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. – Ужгород, 1932. –
Т. 2. – С. 56-57.
2
Там само.
3
Там само.
4
Лисяк-Рудницький І. Українська революція з перспективи сорокаліття // ЛисякРудницький І. Історичні ессе. – К.: Основи, 2004. – Т. 2. – С. 48.
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межами діяльності установ місцевої самоуправи (§ 24), або дотикають цілої
Української Народної Республіки, координує і контролює діяльність цих
установ, не порушуючи законом установлених компетенцій їх, та
приходить їм в поміч, коли вони до його звертаються.
47. Рада Народних Міністрів дістає свою повновласть від Всенародних
зборів і тільки перед ними відповідає.
48. Формує Раду Народних Міністрів Голова Всенародних зборів за
порозумінням з Радою старшин Зборів, і потім Рада Народних Міністрів
подається на затвердження Всенародним зборам.
49. Тим самим способом робиться частинне доповнення Ради Народних
Міністрів.
50. Число членів Кабінету і спеціалізацію їх портфелів установлюють
Всенародні збори.
51. Кожен депутат Всенародних зборів має право ставити запитання
Кабінетові в цілому чи поодиноким його членам, заголошуючи запитання
через Президію Всенародних зборів.
52. Фракції Всенародних зборів і депутати, в числі не менш 15, можуть
ставити Раді Народних Міністрів чи поодиноким її членам жадання
вияснень, порядком § 57. Коли Всенародні збори більшістю голосів
підтримають таке жадання, міністри не пізніш семи день мають на ці
жадання дати пояснення у Всенародних зборах Української Народної
Республіки – самі чи через своїх представників.
53. Член Ради Народних Міністрів, котрому більшість Всенародних
зборів Української Народної Республіки висловить недовір’я, складає свою
повновласть, через 24 години після цього Всенародні збори можуть
приступити до заміщення його способом, вказаним в § 40. Те саме
розуміється про цілу Раду Народних Міністрів, коли їй буде висловлено
недовір’я в цілості.
54. Постановою 2/3 Всенародних зборів члени Ради Народних Міністрів
можуть бути віддані під слідство й суд за свою діяльність.
55. Члени Кабінету мають право брати участь в дебатах Всенародних
зборів з голосом дорадчим. Члени Всенародних зборів під час свого
перебування в складі Ради Народних Міністрів теж мають тільки дорадчий
голос”1.
Отже, парламент (Всенародні збори) отримував практично необмежені
повноваження. Так, наприклад, уряд і суд були повністю залежні від
представницького органу; уряд не мав можливості розпустити парламент і
призначити нові вибори, тоді як Всенародні збори мали право оголошувати
вотум недовір’я не тільки урядові загалом, а й окремим міністрам. Отже, як
вірно зауважує І. Лисяк-Рудницький, “знищувалася всяка внутрішня
солідарність уряду, а поодинокі міністри прямо підпорядковувалися
наказам партійних фракцій у парламенті. Разом з цим конституція
1
Конституція Української Народньої Республіки (Неофіціяльно). – К., 1918; Див. також:
Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917 – 1920 рр. – Прага,
1921. – Ч. 2. – С. 174-180; Дорошенко Д. Історія України. 1917 – 1923 рр. – Ужгород, 1932. –
Т. 2. – С. 56-57.

269

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

установляла т.зв. пропорційну систему представництва в парляментських
виборах1 – систему, яка у практиці сприяє партійному роздрібненню й
через це робить законодавче тіло мало працездатним”2. Конституцією не
передбачалося посади голови держави (президента) і навіть голови уряду
(прем’єр-міністра), а представницькі функції мав виконувати голова
Всенародних зборів, що таїло загрозу розбалансованості влади в УНР,
постійних дебатів та відсутності консолідуючої сили, а отже, і державного
курсу. Однак організувати уряд відповідно до Конституції не вдалося. День
прийняття Основного Закону став останнім днем діяльності Центральної
Ради, а отже, їй не судилося бути реалізованою. Проте, як зазначає
І. Лисяк-Рудницький, той факт, що через падіння УНР Конституцію так і не
було втілено в життя, “до певної міри, було щастям, бо нема сумніву, що
конституція 29 квітня не мала шансів витримати пробу життя; таким чином
її творці врятувалися від компрометації”, оскільки “з погляду
“конституційної архітектоніки” документ… був твором непродуманим,
незугарним і дилетантським”, а “його автори були, очевидно, людьми малої
практичної та теоретичної підготовки у питаннях державного будівництва
– природний результат умов, що в них розвивалося революційне
українство”3.
Отже, цілком слушною є думка, що саме з УНР пов’язані головні
державно-правові акти визвольних змагань – ІІІ і IV Універсали (з усіма
їхніми хибами і слабостями тогочасної української політичної думки),
мусимо бачити у них “метрику народження” новітньої України або, іншими
словами, без УНР не було б ні Гетьманщини, ні УРСР4. За УНР також були
закладені паростки вітчизняної державної організації й розпочався процес
формування та становлення інституту державної виконавчої служби в
Україні сучасного зразка.

1

Нагадаємо, що подібна виборча система є чинною і в Україні 2004 – 2010 рр. – П.Г.-Н.
Лисяк-Рудницький І. Українська революція з перспективи сорокаліття // ЛисякРудницький І. Історичні ессе. – К.: Основи, 2004. – Т. 2. – С. 48.
3
Там само. – С. 48-49.
4
Там само. – С. 43.
2
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Мараєв В.Р. (Київ)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
І ВСЕВЕЛИКЕ ВІЙСЬКО ДОНСЬКЕ:
ПИТАННЯ КОРДОНІВ
(квітень – грудень 1918 р.)
На основі архівних та опублікованих документів, матеріалів преси,
мемуарів і наукової літератури аналізується питання кордонів у
взаємовідносинах Української Держави гетьмана Павла Скоропадського з
республікою донських козаків – Всевеликим Військом Донським.
Однією з найважливіших проблем, що постала перед Гетьманатом
Павла Скоропадського у 1918 р., було визначення кордонів Української
Держави. Це помітно впливало на розвиток взаємовідносин із сусідами, у
тому числі донськими козаками, які на уламках Російської імперії
заснували своє державне утворення – Всевелике Військо Донське (ВВД).
Питанню кордонів Української Держави з ВВД приділяли увагу вчені
різних країн: України (В. Сергійчук, В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук,
О. Лупандін, О. Яременко, О. Реєнт, О. Рубльов, О. Павлюк, В. Матвієнко,
Я. Штанько, В. Верига, М. Дністрянський, В. Савченко, І. Дацків)1, Росії
(А. Вєнков, О. Смирнов, В. Клавінг, О. Гончаренко, А. Мариняк,
1
Сергійчук В. Перші кроки у великий світ (До дипломатичної діяльності Уряду УНР) //
Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріяли / Зредагували
Любомир Р. Винар і Наталія Пазуняк. – Філядельфія; К.; Вашинґтон: Фундація ім. С. Петлюри
в США; Вид-во “Веселка”; Фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. – С. 246-266;
Його ж. Українська соборність: Відродження українства в 1917 – 1920 роках. – К.: ТзОВ
“Українська Видавнича Спілка”, 1999. – 416 с.; Його ж. Етнічні межі і державний кордон
України. – 2-е вид., доповн. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – 432 с.; Боєчко В.,
Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. –
К.: Основи, 1994. – 168 с.; Лупандін О.І. Українсько-російські мирні переговори 1918 р. //
Історичні зошити. – Вип. 7. – К., 1994. – 44 с.; Яременко О.І. Адміністративна реформа
гетьмана Павла Скоропадського. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1998. – 40 с.; Рубльов О.С.,
Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. / Україна крізь віки: У 15 т. –
К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – Т. 10. – 320 с.; Реєнт О.П. Павло Скоропадський. –
К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2003. – 304 с.: іл.; Павлюк О.В. Дипломатія незалежних
українських урядів (1917 – 1920) // Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А. Смолія.
– К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2001. – С. 314-396; Матвієнко В.М. Українська дипломатія
1917 – 1921 років: на теренах постімперської Росії. – К.: Вид.-поліграф. центр “Київський
університет”, 2002. – 373 с.; Штанько Я.В. Військово-політичні взаємини Української
Держави гетьмана П.П. Скоропадського та Всевеликого Війська Донського // Питання історії
України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т. 6. – С. 138-143;
Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914 – 1923 рр.: У 2-х томах. – Рівне: Вид-во ВАТ
“Рівненська друкарня”, 2005. – Т. 1. – 472 с.; Дністрянський М.С. Етнополітична географія
України: проблеми теорії, методології, практики. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2006. – 490 с.; Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину – Харьков: Фолио,
2006. – 415 с.; Його ж. Павло Скоропадський – останній гетьман України. – Харків: Фоліо,
2008. – 380 с.; Дацків І.Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. XIX. –
С. 366-376.
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В. Шамбаров)1, США (О. Федюшин (Федишин), П. Кенез)2. Однак воно не
стало об’єктом окремого дослідження, завжди висвітлювалося в контексті
більш загальних тем. У зазначених працях недостатньо розкриті причини й
передумови виникнення територіальних суперечок, перебіг українськодонських переговорів, спроби сторін поставити під контроль спірні землі,
роль Німеччини й Австро-Угорщини у цих подіях. Метою даної статті є
спроба дати відповіді на запитання, які досі залишалися на узбіччі інтересів
істориків.
Насамперед
необхідно
з’ясувати
передумови
виникнення
територіальних суперечок. До 1887 р. Ростовський повіт і Таганрозьке
градоначальство перебували у складі Катеринославської губернії. Того
року імператор Олександр III своїм указом передав їх до складу Області
Війська Донського (ОВД), де з них були утворені Ростовський і
Таганрозький округи3. У 1897 р. проводився перший (і єдиний)
Всезагальний перепис населення Російської імперії. З-поміж його 14
запитань не було графи “національність”, а лише “рідна мова”. Перепис
засвідчив, що україномовне населення домінує в Таганрозькому (61,7%) і
становить значний відсоток ще в кількох округах ОВД – Донецькому
(38,9%), Ростовському (33,6%), Сальському (29,3%), Черкаському (18,9%)4.
Після Лютневої революції 1917 р. і створення Центральної ради почало
відроджуватися українське державотворення. Українські діячі прагнули
досягти автономії України в етнографічних кордонах. Вони розпочали
переговори з донськими козаками, але ті заперечили можливість передання
до складу Української Народної Республіки (УНР) земель, де переважало
українське населення5.
Підписавши у лютому 1918 р. у Брест-Литовську “Мировий договір” із
Центральними державами, уряд УНР звернувся із закликами до німецького
народу та народів Австро-Угорщини про військову допомогу проти
більшовиків. Як пише відомий український історик і політик
1
Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2000. –
С. 81-172; Смирнов А.А. Атаман Краснов. – М.: ООО “Издательство АСТ”; СПб.: Terra
Fantastica, 2003. – 368 с.; Клавинг В.В. Гражданская война в России: Белые армии. – М.: ООО
“Издательство АСТ”; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 637, [3] с.; Гончаренко О.Г. Тайны Белого
движения. Победы и поражения. 1918 – 1922 годы – М.: Вече, 2004. – 352 с.; Марыняк А.В.
Генерал-от-кавалерии П.Н. Краснов // Белое движение. Исторические портреты:
Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель… / Сост. А.С. Кручинин. – М.: Астрель: АСТ,
2006. – С. 167-202; Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2007. – 640 с.
2
Федюшин О. Украинская революция. 1917 – 1918 / Пер. с англ. – М.: ЗАО
Центрполиграф, 2007. – 334 с.; Кенез П. Красная атака, белое сопротивление. 1917 – 1918 /
Пер. с англ. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 287 с.
3
Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти т. / Голова Головної редкол. П.Т. Тронько. –
Дніпропетровська область. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН
УРСР, 1969. – С. 14; Трут В.П. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и
революций. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – С. 25.
4
Наличное население обоего пола по уездам, с указанием числа лиц преобладающих
родных языков // Первая Всеобщая Перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под
ред. Н.А. Тройницкого. – Б.м., 1905. – Вып. 7. – С. 13-14.
5
Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917 – 1921 років: на теренах постімперської
Росії. – К., 2002. – С. 68.
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Д. Дорошенко, “українське правительство настояло перед німцями, щоб
вони окупували тимчасово Таганрозьку округу, як належну до України, аж
до вирішення питання між Україною й Доном безпосередньо”, оскільки
українці становили тут 61,7% населення1. Відзначимо, що Д. Дорошенко,
як і український уряд, ототожнював чисельність україномовного населення
з чисельністю українського етнічного населення. Крім цього, він зауважує,
що причиною суперечок із донцями було й переважання українців у
“західних волостях понад річкою Калитвою”, які перебували в Донецькому
окрузі2. Документи свідчать про претензії української сторони в лютому –
березні 1918 р. також і на частину Ростовського округу, зокрема на місто
Ростов-на-Дону3.
29 березня4 у місті Баден поблизу Відня представники верховних
командувань Австро-Угорської та Німецької імперій уклали таємну
військову угоду про поділ сфер впливу в Україні (“Ukraineabkommen”).
Вона передбачала окупацію Ростова, який мали зайняти змішані частини
під загальним німецьким командуванням, та Таганрога, що входив до
“німецької сфери впливу”5. Як бачимо, інтереси УНР та найпотужніших
держав Четверного союзу співпали. Звісно, прагматичні німці керувалися
зовсім не альтруїстськими почуттями до України – їм самим був вкрай
потрібен контроль над вугільними районами та важливими залізничними
вузлами Ростов і Міллерове. Крім того, рухаючись на схід, вони плекали і
набагато амбіційніші плани – вийти до нафтових родовищ Кавказу й
Закавказзя, а згодом – до Британської Індії6.
На момент появи німецьких військ Дон перебував під владою
більшовиків, які проголосили тут Донську Радянську Республіку (ДРР) у
складі РСФРР. Проте саме навесні 1918 р. вибухнуло потужне повстання
козаків, незадоволених політикою червоних. 26-27 квітня німці увійшли у
західну частину ДРР, вибиваючи звідти більшовицькі загони7. Однак за
іншими даними, ще 22 квітня вони захопили слободу Нижню Кринку
Таганрозького округу (нині смт Макіївського району Донецької області),
причому разом із ними прийшли й українські загони, які сформували у
1
Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К.: Темпора, 2002. – Т. II:
Українська Гетьманська Держава 1918 року. – С. 131.
2
Там само.
3
Українська Центральна рада: Документи і матеріали: У 2-х томах / Упорядн.:
В.Ф. Верстюк (керівник) та ін. – К.: Наукова думка, 1997. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня
1918 р. – С. 167, 175.
4
Всі дати подано за новим стилем.
5
Крах германской оккупации на Украине: (По документам оккупантов) / Под ред.
М. Горького, И. Минца, Р. Эйдемана. – М.: Гос. изд-во “История гражданской войны”, 1936. –
С. 32.
6
Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 113; Уткин А.И.
Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 516, 549,
554-555, 581, 588; Федюшин О. Украинская революция. 1917 – 1918 / Пер. с англ. – М., 2007. –
С. 185, 222-223, 229, 241, 255.
7
Зимина В.Д. Крах германофильской монархической контрреволюции на юге России в
годы гражданской войны и интервенции: Учеб. пособие. – Калинин: Калининский гос. ун-т,
1989. – С. 58.
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слободі українські органи влади1. 29 квітня німці захопили залізничну
станцію Чертково у Донецькому окрузі, 30-го взяли місто Міллерове того ж
округу, 1 травня – Таганрог, а 8-го – Ростов. Ще дві станиці Донецького
округу – окружну Каменську (нині м. Камєнськ-Шахтинський Ростовської
області РФ) та Усть-Білокалитвенську (зараз м. Біла Калитва тієї ж області)
– вони зайняли тому, що місцеві козаки попрохали допомоги у визволенні
від більшовиків2. У цих подіях не обійшлося без участі українських
військових частин. Скажімо, 5 травня штаб похідного отамана Війська
Донського генерал-майора П. Попова видав відозву, у якій говорилося: “Із
Заходу та з Півночі женуть по п’ятам червоногвардійців гайдамацькоукраїнські полки при чому гайдамаками вже зайняті станції Ліски,
Міллерове, Каменська”3.
Таким чином, під контролем німців опинилися Таганрозький,
Ростовський і частина Донецького округів. Центральний Виконавчий
Комітет Донської Радянської Республіки заявив протест німецькому
командуванню проти взяття Таганрога, а Москва подала Берліну протест із
приводу захоплення Ростова4. Проте німецькі дипломати мали сильну
позицію. Вони визнавали, що Дон входить до складу РСФРР, але за
винятком земель, які належать Україні, а отже, згідно з статтею VI БрестЛитовського договору між Центральними державами та Радянською Росією
від 3 березня 1918 р., ці території підлягають негайному звільненню від
більшовицьких військ5. Після вступу німців на Дон комісари УНР почали
урядувати в Ростовському й Таганрозькому округах6.
Втім війська Центральних держав зайняли й території, щодо яких
українська сторона не робила жодних заяв. Зокрема, існують документальні
підтвердження присутності німців на хуторі Малий Несветайськ (інші
назви: Малонесветайськ, Мало-Несветайський) Черкаського округу7. До
того ж вони не поспішали передавати донські міста в управління українців.
Уже 9 травня ростовська газета “Приазовский край” опублікувала
1
Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти т. / Голова Головної редкол. П.Т. Тронько. –
Донецька область. – К., 1970. – С. 555.
2
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания /
Сост., вступ. ст., примеч. Т.Ф. Прокопова. – М.: Вагриус, 2006. – С. 416-418; Шамбаров В.Е.
Белогвардейщина. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2007. – С. 120.
3
Пионтковский С. Гражданская война в России (1918 – 1921 гг.): Хрестоматия. – М.: Изд.
коммунистического ун-та им. Я.М. Свердлова, 1925. – С. 405. Тут і далі переклад з російської
автора.
4
Хмелевский К.А. Крах красновщины и немецкой интервенции на Дону (апрель 1918 –
март 1919 года). – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1965. – С. 51-52; Советскогерманские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского
договора: Сборник документов / Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц, И.Н. Земсков и др. – М.:
Политиздат, 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). – С. 524.
5
Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания
Рапалльского договора: Сборник документов / Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц,
И.Н. Земсков и др. – М.: Политиздат, 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). – С. 368.
6
Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. –
С. 37.
7
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив:
Исторический журнал. – М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 107, 112.
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розпорядження німецького коменданта міста полковника фон Фромма. У
ньому йшлося про те, що вся влада в Ростові і Нахічевані-на-Дону1
належить німецьким військам і будь-якій іншій державі заборонено
вводити туди свої частини2.
На цей час доба Центральної ради вже відійшла в минуле. 29-30 квітня
1918 р. у Києві за сприяння німецької окупаційної влади відбувся
переворот, внаслідок якого було ліквідовано Центральну раду та УНР і
проголошено Українську Державу на чолі з Гетьманом П. Скоропадським.
Новий режим продовжив курс на інкорпорацію донських територій. Велика
роль Таганрозького й Ростовського округів для Гетьманату
обумовлювалася
кількома
причинами.
По-перше,
Таганрозький
кам’яновугільний район економічно був тісно пов’язаний із Донбаським
районом Катеринославщини. Перебування його у складі іншої держави
викликало численні економічні й адміністративні проблеми. По-друге,
офіційний Київ розглядав ростовські й таганрозькі терени як комунікаційну
лінію для зв’язку з Кубанню, яку П. Скоропадський дуже хотів приєднати
до своєї держави. По-третє, як і за періоду Центральної ради, важливу роль
відігравав етнополітичний аспект. Український уряд вважав, що ці округи
заселені переважно українцями.
Не буде перебільшенням стверджувати, що для козаків збереження за
собою Ростовського і Таганрозького округів було питанням життя і смерті.
“Відділення їх з Донщини касувало б всяку можливість Донщині істнувати
окремою державою” – визнавалося в документі часів Директорії УНР3. І
справді: у Таганрозькому й Ростовському округах видобували 81% вугілля,
були розташовані 86% підприємств, збирали 70% податків Дону4. Втім ці
території важко назвати козацькими. Генерал А. Денікін підкреслював, що
в Таганрозькому окрузі була тільки одна козацька станиця5, а за словами
історика А. Вєнкова, козаки становили тут лише 11% населення6. Пізніше,
під час перемовин, гетьманські урядовці закидали донцям: “Як це Ви
претендуєте на Таганрозький Округ, а там не видно… жодного козака”7.

1
Це місто знаходилося вище за течією Дону. У другій половині 1920-х рр. воно увійшло
до складу Ростова.
2
Яременко О.І. Адміністративна реформа гетьмана Павла Скоропадського. – Вінниця,
1998. – С. 22; Хмелевский К.А. Крах красновщины и немецкой интервенции на Дону (апрель
1918 – март 1919 года). – Ростов-на-Дону, 1965. – С. 128-129.
3
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі –
ЦДАВО України), ф. 3696, оп. 1, спр. 56, арк. 22; ф. 3809, оп. 2, спр. 11, арк. 9; Сергійчук В.І.
Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. – С. 11.
4
Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 116.
5
Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба Добровольческой армии.
Май – октябрь 1918 г. – Минск: Харвест, 2002. – С. 116.
6
Венков А.В. Донское казачество в гражданской войне (1918 – 1920). – Ростов-на-Дону:
Изд-во Ростовского ун-та, 1992. – С. 41.
7
Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский //
Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М.: Гос. изд-во,
1921. – Вып. I. – С. 228.
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Водночас, на думку козаків, українців серед мешканців Таганрозького
округу теж було набагато менше, ніж вважали в Києві – лише 27%1.
А. Вєнков пише, що 27% – це частка українського населення у двох
округах, Таганрозькому й Ростовському2. На жаль, залишається
нез’ясованим із яких джерел взятий цей показник, але він дивним чином
наближається до відсотку україномовних мешканців загалом по ОВД
(28,1%)3.
Поява австро-німецьких військ на теренах ОВД змусила донців виявити
неабияку ініціативу в пошуках політичних контактів з окупаційною владою
та Українською Державою. Тимчасовий Донський уряд, що перебував у
столиці області Новочеркаську, відправив делегацію для з’ясування намірів
німців. 10 травня її прийняв у Ростові начальник штабу 1-го армійського
корпусу. Під час розмови з ним козаки дізналися, що німецьким військам
“зі стратегічних міркувань наказали зайняти Ростов і Батайськ (містечко
під Ростовом – В.М.), щоб убезпечити Україну від більшовиків утриманням
цього важливого залізничного вузла”, що німці визнають Дон “штатом” і
що в Україні відбувся гетьманський переворот4. Донцям порадили
проблему кордонів вирішувати безпосередньо з українським урядом, а
також відправити делегацію в Київ до Головної квартири німецької армії в
Україні для з’ясування подальших відносин5.
Козаки одразу вдалися до рішучих дій. 13 травня Круг порятунку Дону,
що зібрався в Новочеркаську, запровадив у Ростові градоначальство і
запропонував похідному отаману П. Попову призначити градоначальником
генерал-майора П. Семенова, який командував козацькою партизанською
групою в Ростовському окрузі. Зрозуміло, що П. Семенов не мав змоги
стати до виконання своїх обов’язків. Як згадував Голова Тимчасового
Донського уряду та Кругу порятунку Дону осавул Г. Янов, “цей акт мав
велике значення як у політичному, так і в моральному відношеннях. Він
підкреслив німцям бажання Донського козацтва бути хазяїном у себе
вдома, а серед населення міста створив заспокоєння і впевненість, що
прихід німців у місто не може розглядатися як окупація останнього”6.
Водночас Тимчасовий Донський уряд не зволікав із призначенням
посольства до України. До нього увійшли члени уряду М. Горчуков (голова
Новочеркаського реального училища), І. Семенов (колишній помічник
наказного отамана по цивільній частині), від штабу похідного отамана
начальник штабу генерал-майор В. Сидорін і професор Академії
1

ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 315, арк. 30.
Венков А.В. Краснов // Белые генералы. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 116.
Наличное население обоего пола по уездам, с указанием числа лиц преобладающих
родных языков // Первая Всеобщая Перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под
ред. Н.А. Тройницкого. – Б.м., 1905. – Вып. 7. – С. 2.
4
Деникин А.И. Очерки русской смуты: Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. –
апрель 1918 г. – Репр. изд. – Париж, 1922. – М.: Наука, 1991. – С. 339-340.
5
Янов Г.П. Освобождение Новочеркасска и “Круг Спасения Дона” // Донская Летопись.
Сборник материалов по новейшей истории Донского Казачества со времени Русской
революции 1917 года. – Белград: Изд. Донской Исторической Комиссии, 1924. – № 3. – С. 51.
6
Там само. – С. 54.
2
3
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1

Генерального штабу полковник А. Гущин . Відомості про нетривалу
діяльність цього посольства є надзвичайно обмеженими. В. Зиміна
встановила, що 18 травня його голова В. Сидорін зустрівся з гетьманом
П. Скоропадським2. Сам П. Скоропадський у “Спогадах” лише згадує
“офіційну депутацію від Донської області у складі генерала і двох
полковників”, яких “бачив лише раз”3. Таким чином, немає достовірних
свідчень, що на цьому етапі сторони хоча б наблизилися до з’ясування
державної належності спірних земель.
18 травня обраний Кругом порятунку Дону отаман Війська Донського
генерал-майор П. Краснов відправив зі своїм ад’ютантом осавулом
Й. Кульгавовим до Києва лист П. Скоропадському, у якому “писав про своє
обрання, про вічну дружбу, яка була між Україною і донськими козаками,
вказував на те, що українці неправильно вважають свої кордони, й просив
про якнайшвидше відновлення старого кордону землі Війська Донського”4.
Він також сповіщав про відкликання місії В. Сидоріна й призначення нової.
У той же день П. Краснов видав наказ про сформування нового
посольства. Його склад був таким: голова генерал-лейтенант М. Свєчин,
його заступник генерал-майор О. Черячукін, керуючий відділом (тобто
міністр) шляхів інженер, дійсний статський радник П. Карелін, урядовець
відділу (міністерства) шляхів інженер Ю. Зілов, урядовець відділу
закордонних справ статський радник П. Карасьов, секретар і перекладач
капітан Г. Бірзенек5. Одне з основних завдань, які отаман поставив перед
посланцями, було закріпити за Доном не тільки свої округи, а й Луганськ –
1
Там само. – С. 51; Пионтковский С. Гражданская война в России (1918 – 1921 гг.):
Хрестоматия. – М., 1925. – С. 408; Степняк. Атаман Петр Харитонович Попов // Донская
армия в борьбе с большевиками / Сост., науч. ред., предисл. и комм. С.В. Волкова. – М.: ЗАО
“Центрполиграф”, 2004. – С. 118; Степной поход и начало казачьих восстаний на Дону // Там
само. – С. 203; Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман:
Воспоминания. – М., 2006. – С. 406.
2
Зимина В.Д. Крах германофильской монархической контрреволюции на юге России в
годы гражданской войны и интервенции: Учеб. пособие. – Калинин, 1989. – С. 65.
3
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Гол. ред. Я. Пеленський. –
К.; Філадельфія, 1995. – С. 235.
4
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М.,
2006. – С. 418.
5
Відродження: Щоденна безпартійна демократична газета. – К., 1918. – Ч. 48. – 28 (15)
травня. – С. 6; Волна: Общественно-политическая газета. – Харьков, 1918. – № 8. – 2 июня (20
мая). – С. 2; Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. //
Донская Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 167; Свечин М. Записки старого генерала о
былом // Офицеры российской гвардии в Белой борьбе / Сост., науч. ред., предисл. и комм.
С.В. Волкова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2002. – С. 379-380; Залесский К.А. Кто был
кто в Первой мировой войне. – М.: ООО “Издательство АСТ”; ООО “Издательство Астрель”,
2003. – С. 552; Рутыч Н.Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой
армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого движения. – М.: ООО
“Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”: АНО “Редакция альманаха “Российский
архив”, 2002. – С. 281, 347; Шмаглит Р.Г. Белое движение. 900 биографий крупнейших
представителей русского военного зарубежья. – М.: Зебра Е, 2006. – С. 240, 287; Клавинг В.В.
Гражданская война в России: Белые армии. – М.: ООО “Издательство АСТ”; СПб.: Terra
Fantastica, 2003. – С. 574.
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повітове місто Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії, і, по
можливості, весь Донецький кам’яновугільний басейн та Старобільський
повіт Харківської губернії (звісно, тут не могло обійтися без згоди німців)1.
Таким чином, П. Краснов розраховував включити до складу Всевеликого
Війська Донського – а саме так почала називатися козацька держава після
його приходу до влади – українські промислово розвинені території та
важливі вузлові залізничні станції. Це мало набагато збільшити військовоекономічний потенціал ВВД у боротьбі з більшовиками.
24 травня донські посланці залізницею прибули до Києва, а 27 –
розпочали свою роботу з візиту до Д. Дорошенка, який очолював МЗС
Української Держави. М. Свєчин доповів йому про завдання своєї місії і у
відповідь отримав дипломатичну обіцянку призначити особливу комісію за
участю С. Шелухіна (голови української делегації на переговорах з РСФРР)
для вивчення питання. Ця комісія згодом була створена, але проводила
засідання рідко і виявилася неефективною. Донці також відвідали
С. Шелухіна, Голову Ради Міністрів Ф. Лизогуба, а 29 травня офіційно
представилися П. Скоропадському. В його робочому кабінеті вони
побачили карту, на якій у складі Української Держави були позначені не
лише Ростовський, майже весь Таганрозький, а й переважна частина
Донецького округів2.
У документах Гетьманату можна знайти більш детальні відомості про
донські території, на які він претендував. Наприклад, МЗС у листах до
міністерства судових справ та управління пошт і телеграфів Міністерства
внутрішніх справ окреслило провізорні (тобто попередні) межі Української
Держави. Аналіз документа засвідчує, що на сході й південному сході вони
охоплювали західну частину Хоперського (по правому берегу р. Хопер),
частину Верхньо-Донського, незначну територію на заході Другого
Донського (по правому берегу р. Чир), Донецький, Таганрозький і північну
частину Ростовського (по правому берегу Дону до Азовського моря)
округів3. За оцінкою В. Боєчка, О. Ганжі й Б. Захарчука, це дорівнювало
третині ОВД4. Площа ОВД, за різними даними5, становила приблизно 141 –
154,3 тис. кв. км. (до 144,6 тис. кв. верст). Отже, Гетьманат претендував на
території, що за площею відповідають майже двом півостровам Крим або
шести сучасним Чернівецьким областям. Ці претензії могли бути ще

1
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 166.
2
Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский //
Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М., 1921. – Вып. I.
– С. 225.
3
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 190, арк. 29 зв.-30, 41 зв.
4
Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний
стан. – К., 1994. – С. 23.
5
Великая Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия / Под ред.
П.А. Голуба, Ю.И. Кораблева, М.И. Кузнецова, Ю.Ю. Фигатнера. – 3-е изд., доп. – М.: Сов.
энцикл., 1987. – С. 344; Трут В.П. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и
революций. – М., 2007. – С. 16.
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більшими, оскільки в деяких документах мова йшла про весь Ростовський
округ1.
Зрозуміло, що донці не могли поступитися такими значними землями.
Гетьман згадував, що делегати під керівництвом М. Свєчина “порушили
цілу низку питань, але найголовнішим було вирішення питання про
кордони... під час розмови з’ясувалося, що козаки, зі свого боку,
домагаються також неможливого”2. За визнанням О. Черячукіна, “ці перші
офіційні візити, звісно, нічого нам не дали”3.
Схоже, П. Краснов швидко усвідомив, що зажадав надто багато. 31
травня в листі за № 17 він повідомив О. Черячукіна про готовність
відмовитися від претензій на східну частину Харківської губернії
(Старобільський повіт)4. Апелюючи до командування австро-німецьких
військ, донці взагалі набагато применшували свої територіальні вимоги,
позначивши їх лише районом із залізницею від Маріуполя до Юзівки (зараз
Донецьк)5. Але ні начальник штабу німецької групи армій “Київ” генераллейтенант В. Гренер, ні посол Німеччини в Україні барон А. Мумм фон
Шварценштайн, ні офіцер штабу групи армій “Київ” майор В. Ярош, який
займався справами німецьких військ на Дону, не виявили бажання
втручатися у територіальні суперечки6. Коли ж отаман ВВД не стримався і
розмістив у газеті “Вечернее время” статті, у яких передчасно повідомив
про згоду німців визнати Таганрозький округ належним Дону, це
викликало незадоволення не лише українців, а й німців. О. Черячукін
згадував, що останні “діючи в контакті з українцями… навіть наказали
майору Кохенгаузену просити у генерала Богаєвського7 відповідних
роз’яснень, зазначивши, що вищевказана стаття може справити негативне
враження і завадити здійсненню бажань отамана і Донського уряду”8.
Німців, які прагнули стабілізувати ситуацію на підконтрольних територіях,
непокоїли й гарячкові заяви про готовність воювати з Україною, що лунали
з Новочеркаська9. Сам голова козацької держави казав, що оскільки,
1

ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 189, арк. 64.
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Гол. ред. Я. Пеленський. –
К.; Філадельфія, 1995. – С. 236.
3
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 171.
4
Там само. – С. 173.
5
Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский //
Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М., 1921. – Вып. I.
– С. 228.
6
Там само. – С. 227, 229, 231; Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г.
// Красный архив: Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 95-96; ЦДАВО
України, ф. 1064, оп. 2, спр. 21, арк. 16.
7
Генерал-майор (згодом генерал-лейтенант) А. Богаєвський був головою Ради керуючих
відділами (уряду) та керуючим відділом закордонних справ ВВД за отамана П. Краснова,
після його відставки – Отаманом ВВД у 1919 – 1934 рр. – спочатку на Дону, а потім в
еміграції.
8
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 180.
9
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив:
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 95-96; Деникин А.И. Очерки русской
2
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“незважаючи на всі мої докази і на давню дружбу з гетьманом”, Київ не
бажав зректися спірних земель, боротьба за них “загрожувала закінчитися
кривавим зіткненням”1.
6 червня П. Краснов написав листа до О. Черячукіна, вказуючи на
необхідність переконати “Гетьмана відмовитися від претензій на
споконвічні Донські землі, якими є Ростов, Азов і Таганрог. Адже вони
відбирали ці землі від Радянської Москви, і я сподіваюся, що братський
Дон вони не захочуть образити. Майте на увазі, що відмовитися від цих
місць, як і від Донецького округу, Військо Донське ніяк не може”2. Логіка
П. Краснова цілком зрозуміла. Ще місяць тому спірні території перебували
під владою більшовиків, із якими й боролися німецько-австрійські та
українські частини. Але за цей час постала нова сила – Донська козацька
республіка, яка заявляла про свої права на них. Її ще ніхто не визнав, проте
рахуватися були змушені, як із антибільшовицькою силою.
У червні – липні 1918 р. українська дипломатія була немовби на
роздоріжжі. Київ надавав Дону вагому підтримку у війні з РСФРР, але не
поспішав визнавати його незалежність. Українське МЗС у листуванні з
іншими міністерствами, організаціями та приватними особами
неодноразово зазначало, що державна належність Таганрозького,
Ростовського округів вирішуватиметься саме на українсько-радянській
мирній конференції3, а не на переговорах із ВВД, і це питання дійсно
обговорювалося з більшовицькою делегацією на чолі з Х. Раковським. 12
червня було підписано українсько-радянський договір, друга стаття якого
визначала для переїзду громадян залізничні лінії, що пролягали й
територією ВВД: Воронеж – Каменська, Царицин – Лиха, Тихорєцька –
Ростов, Єйськ – Ростов4. Це викликало негативну реакцію Новочеркаська.
Вже 18 червня О. Черячукін згідно з вказівкою свого уряду відправив ноту
Д. Дорошенку. В ній зазначалося, що цей пункт угоди, укладений без
відома козаків, порушує права Дону як суверенної держави, що “веде на
даний момент боротьбу з червоногвардійцями, посланими у військо радою
народних комісарів”5.
Приблизно у цей самий час мала місце одна з небагатьох “силових”
акцій донців. Вищезгаданий командувач військами Ростовського району і
градоначальник Ростова генерал П. Семенов наказав сформувати міську та
окружну таганрозьку міліцію, а “у випадку необхідності… ввести у
смуты: Белое движение и борьба Добровольческой армии. Май – октябрь 1918 г. – Минск,
2002. – С. 116.
1
Речь Донского Атамана П.Н. Краснова на I-м заседании Большого Войскового Круга 16
августа 1918 г. // Донская Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 335.
2
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 183.
3
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 187, арк. 14; спр. 189, арк. 48, 51, 64, 79; спр. 190,
арк. 23-23 зв.
4
Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і
стенограми пленарних засідань: Збірник документів і матеріалів / Упоряд.: О.І. Лупандін,
І.В. Раллє, Л.В. Яковлева. – К.; Нью-Йорк; Філадельфія: Вид-во М.П. Коць, 1999. – С. 300;
Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К., 2002. – Т. II. – С. 115.
5
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 131, арк. 2-2 зв.
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Таганрог дві сотні козаків, як реальну підтримку розпоряджень уряду
проти можливої протидії з боку соціалістичної меншості міського
населення, яка захопила міське господарство міста завдяки недосконалості
й однобокості виборчого закону революційного періоду”1. Цілком
можливо, що ця акція була інспірована Новочеркаськом за порадою
М. Свєчина (30 травня у листі до П. Краснова той писав: “Вкрай бажано
негайно призначити туди (у Таганрозький округ – В.М.) наші офіц. власті, а
також відрядити комендантів на великі станції і особливо на прикордонні з
козацькими командами”2). Німці відреагували на неї негативно. Вони
повідомили козацькому полковнику Кунакову, що існування очоленої ним
таганрозької окружної міліції можливе лише після підпорядкування її
німецькому командуванню3. Про те, що міліція, “з дозволу німецького
командування”, була таки створена йдеться у листі М. Свєчина до
П. Скоропадського від 26 червня. Крім того, генерал писав: “У деяких
пунктах цього округу у нас розташовані з відома німців козацькі гарнізони
та інколи посилаються у різні місця цього округу, для піймання
розбійників, козацькі загони”4.
Намагання українського уряду створити на спірних територіях свої
органи влади не мали успіху. Відомо, що в червні П. Скоропадський
призначив комендантом (повітовим старостою) Таганрога українського
полковника Давидова. Але “енергійний протест” О. Черячукіна змусив
гетьмана скасувати свій наказ5. Пізніше газета “Киевская мысль”
повідомила, що призначення Давидова було непорозумінням6. Харківська
“Волна” писала про те, що й у Ростові-на-Дону очікували приїзду
градоначальника, призначеного українським урядом, але жодних
подробиць цієї справи не подавала7.
У офіційного Києва існував варіант, який міг вирішити всі суперечки з
донцями – створення федеративної держави. Таку ідею висловив
Д. Дорошенко ще під час першої зустрічі з делегацією М. Свєчина8.
Невдовзі це стало одним із основних питань українсько-донських
переговорів. П. Краснов, можливо, розцінив пропозицію української
сторони як крок назустріч його прагненням відбудувати Росію на
федеративних засадах із забезпеченням донським козакам широких
1
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив:
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 98. Малося на увазі домінування
соціалістів у міській думі Таганрога.
2
Переговоры Дона с Украйной и Германией в мае 1918 г. / Сообщил С. Пионтковский //
Сборник материалов и статей. Редакция журнала “Исторический Архив”. – М., 1921. – Вып. I.
– С. 228.
3
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив:
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 99.
4
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 2, спр. 21, арк. 16.
5
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 183.
6
Киевская мысль: Ежедневная газета. – К., 1918. – № 117. – 21 (8) июля. – С. 2.
7
Волна. – Харьков, 1918. – № 1. – 25 (12) мая. – С. 3.
8
Свечин М. Записки старого генерала о былом // Офицеры российской гвардии в Белой
борьбе / Сост., науч. ред., предисл. и комм. С.В. Волкова. – М., 2002. – С. 402.
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автономних прав. Крім того, йому будь-що потрібно було знайти спільника
у війні з червоними. 15 червня він надіслав О. Черячукіну (який очолив
донське посольство після того, як М. Свєчин разом із П. Карасьовим
повернулися до Новочеркаська) листа за № 142 з директивами стосовно
цього питання. Отаман писав: “Взагалі треба поторгуватися, але треба й
пам’ятати, що федерація не тільки НЕМИНУЧА, але й вигідна для нас”. В
обмін на свою згоду він висував до Української Держави низку вимог,
зокрема відмовитися від претензій на Ростовський і Таганрозький округи,
кам’яновугільний район Донецького округу та віддати Луганськ1. Як
бачимо, П. Краснов відмовлявся від планів приєднання будь-яких
українських земель, окрім Луганська, у якому знаходився дуже потрібний
козакам патронний завод. Проте Київ все одно визнав такі умови
неприйнятними, і переговори про федерацію припинилися до осені 1918 р.
У тому ж листі П. Краснов указував О. Черячукіну на потребу
використати на користь Дону напад більшовиків на Таганрог. Справа в
тому, що 10-13 червня більшовицька флотилія, відправлена з м. Єйськ на
Кубані, висадила поблизу Таганрога десант. Червоні сподівалися захопити
місто і перейти в наступ із метою з’єднання зі своїми частинами в районі
Батайська, але в запеклому бою німецькі війська вщент розгромили їх.
Більше 5000 десантників загинули, при цьому німці втратили до 700
бійців2. Отаман розмірковував так: “Якщо вони (більшовики – В.М.) напали
на Таганрог, як на місто українське, то вони, значить, порушили мирні
переговори і показали цим, що вони знаходяться у стані війни з Україною;
якщо вони напали на Таганрог, як на місто Донське, вони цим самим
визнали наше право на нього, і Україна, промовчавши на це, теж його
визнала”3.
Тим часом гетьманський уряд демонстрував упевненість у неминучості
включення Таганрозького округу до складу Української Держави. 28
червня його МЗС відправило лист № 5101 до Міністерства харчових справ,
у якому мовилося: “…по провізорному списку, який у нас мається,
Таганрогська Округа Донщини, по причині абсолютної більшости
тамошної Української людности повинна належати до Української
Держави, а тим самим Таганрогську Округу Донщини належить

1
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 186.
2
Волна. – Харьков, 1918. – № 13. – 15 (2) июня. – С. 2; Сергійчук В. Перші кроки у
великий світ (До дипломатичної діяльності Уряду УНР) // Державний Центр Української
Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріяли / Зредагували Любомир Р. Винар і Наталія
Пазуняк. – Філядельфія; К.; Вашинґтон, 1993. – С. 260; Хмелевский К.А. Крах красновщины и
немецкой интервенции на Дону (апрель 1918 – март 1919 года). – Ростов-на-Дону, 1965. –
С. 103-109; Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба Добровольческой
армии. Май – октябрь 1918 г. – Минск, 2002. – С. 202-203; Советско-германские отношения от
переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора: Сборник документов /
Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц, И.Н. Земсков и др. – М., 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). –
С. 553.
3
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 186.
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задовольнити харчами і предметами першої необхідности уже зараз не
чекаючи оформлення включення тої округи до Української Держави”1.
Варто відзначити, що серед самих таганрозців не згасали проукраїнські
настрої. Наприклад, МЗС Української Держави отримало “Меморіал” від
громадськості Таганрозького округу, у якому було викладено прохання “по
можливості швидше вирішити питання про приєднання Таганрога та його
округу до того чи іншого державного утворення. Приєднання ж їх до
України викличе, безсумнівно, задоволення величезної маси населення”2.
У фондах ЦДАВО України відклалася низка звернень різних установ
Таганрозького й Ростовського округів до української влади. Наведемо
кілька прикладів. 25 травня гетьманське Міністерство торгу і
промисловості повідомило МЗС, що до нього звертаються представники від
підприємств Таганрозького округу “для задоволення в негайному порядку
грішми, харчами, матеріялами та іншим”, але гірничий департамент
міністерства не в змозі задовольнити прохання, не знаючи державної
належності цих земель3. 4 червня вже Міністерство продовольчих справ
інформувало стосовно звернення Ростовського-на-Дону крайового
продовольчого комітету “повідомити про спосіб що до одержання згаданим
комітетом цукру”4. Того ж дня уповноважені Таганрозького товариства
споживачів, Я. Сєріков та І. Шаєв, прохали МЗС (після відповідної
пропозиції з його боку) видати довідку про те, що Таганрог перебуває в
складі України, необхідну їм для здійснення закупівель на потреби
товариства. Відомство видало їм посвідчення, що “гор. Таганрог належить
безперечно до території Української Держави, однак правно ся
приналежність має бути потверджена на мировій конференциї”5. Ще одне
подібне звернення Я. Сєріков адресував Д. Дорошенку 1 серпня6. Того-таки
числа Міністерство освіти сповістило МЗС про часті звертання
“учительських шкіл” Таганрога “з ріжними проханнями” до відділу
учительських шкіл цього відомства7.
Повертаючись до подій кінця червня зауважимо, що поступово у
відносинах Української Держави і ВВД усе більшої ваги набирали
аргументи на користь укладення антибільшовицького союзу. Тому
якнайшвидше вирішення територіальних суперечок стало вигідне обом
сторонам. Дон полишив спроби приєднати українські землі і лише прагнув
відстояти Таганрозький округ. Очевидно, Київ зосередився саме на
намаганнях закріпити його за собою, адже там переважало українське
населення. На те, що “каменем спотикання” в українсько-донських

1

ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 189, арк. 103.
Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. –
С. 53.
3
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 189, арк. 26.
4
Там само, арк. 54.
5
Там само, арк. 45, 51.
6
Там само, спр. 190, арк. 43.
7
Там само., арк. 46.
2
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взаєминах стали саме ці землі вказують у мемуарах чимало тогочасних
діячів1.
На пошук вирішення проблеми був спрямований лист М. Свєчина,
написаний П. Скоропадському з Новочеркаська 26 червня. У першій його
частині генерал із невдоволенням писав: “Урядові органи України, не
заявивши нічого центральній владі на Дону, розсилають різні
розпорядження на залізниці, які проходять у Таганрозькому окрузі, а також
і в інші органи урядової влади у ньому, які отримують платню від Дону”2.
Він підкреслював, що “…безболісно Україна зазіхнути на округ не може…
без Таганрозького округу Війську загрожує економічна смерть і тому
відторгнення його від Дону завдасть такого удару козакам, який навряд чи
сприятиме спокійному життю між двома сусідами”. М. Свєчин радив
гетьману “покласти кордон там, де він пролягає між адміністративним
поділом Катеринославської й Харківської губ., з одного боку, й Областю
Війська Донського – з іншого”3. На думку сучасного українського вченого
В. Матвієнка, справжнім автором чи натхненником цього листа був
П. Краснов4. Цілком можливо, що отаман дійсно таким чином зондував
ґрунт для можливості відновлення територіального status quo, хоча в
офіційних переговорах ще продовжував висловлювати зазіхання на
Луганськ. Втім М. Свєчин міг звернутися до П. Скоропадського й за
власною ініціативою, адже дуже добре знав його з Першої світової війни.
Поки офіційні Київ і Новочеркаськ з’ясовували стосунки на
дипломатичних переговорах, деякі козацькі командири намагалися
встановити свої порядки на місцях. Скажімо, 6 липня від “Обласного союзу
Горнотруд” з Харкова до Києва була відправлена телеграма на ім’я Голови
Ради Міністрів і міністра праці. Вона повідомляла, що “у чистяковський
гірничий район Таганрозького округу виїхав козацький загін під
командуванням полковника Маньковського, що оголосив себе начальником
району. Побитий голова районного відділу союзу. Розшукуються решта
членів Правління. Робітниче населення тероризується. Видобуток вугілля,
що налагоджувався зусиллями союзу, гине. Необхідне термінове
втручання”. На полях телеграми невідома рука занотувала: “Терміново.
9. VII. о 2 год. ранку. Повідомити Німецькому Командуванню та
Міністерству Закорд. Справ”5.
1
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К.: Темпора, 2007.
– С. 291; Свечин М. Записки старого генерала о былом // Офицеры российской гвардии в
Белой борьбе / Сост., науч. ред., предисл. и комм. С.В. Волкова. – М., 2002. – С. 379, 397;
Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками: Воспоминания начальника штаба
Донских армий и войскового штаба Генерального штаба генерал-майора И.А. Полякова /
Вступ. ст. и примеч. Е.Ф. Морозова. – М.: Кучково поле; Гиперборея, 2007. – С. 381, 391;
Деникин А.И. Очерки русской смуты: Белое движение и борьба Добровольческой армии.
Май – октябрь 1918 г. – Минск: Харвест, 2002. – С. 116; Соколов К.Н. Правление генерала
Деникина (из воспоминаний). – Жуковский; М.: Кучково поле, 2007. – С. 71.
2
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 2, спр. 21, арк. 16.
3
Там само, арк. 16 зв.-17.
4
Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917 – 1921 років: на теренах постімперської
Росії. – К., 2002. – С. 73.
5
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 131, арк. 1.
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Проте німці на той час уже не були налаштовані захищати українські
інтереси в цьому районі. На початку липня вони, стурбовані українськодонськими суперечками та несподіваною більшовицькою атакою на
Таганрог, вирішили, що до з’ясування належності міста Україні чи Дону всі
адміністративні розпорядження буде видавати німецький комендант або
органи місцевого самоврядування1. Міська дума підтримала їх, оголосивши
про тимчасову нейтральність Таганрозького округу2. Водночас німці
відчули потребу в союзі з донськими козаками, оскільки побоювалися
їхнього об’єднання з повсталим проти більшовиків проантантівським
чехословацьким корпусом і можливого відновлення Східного фронту (це
обговорювалося на нараді між представниками імперського уряду й
Верховного головнокомандування у східнобельгійському містечку Спа 2-3
липня)3. Донці одразу зрозуміли, яку користь можна отримати від дружби з
німцями. 8 липня О. Черячукін за порадою отамана зробив офіційну заяву
на ім’я барона Мумма. В ній зазначалося, що ВВД не пропустить на свою
територію ворожі Німеччині сили (малися на увазі чехословаки), якщо та
визнає його самостійність і допоможе утримати за собою бажані території4.
А вже 9 або 10 числа у Новочеркаськ прибула військова німецька
делегація, у складі якої, зокрема, перебували майор фон Стефані та офіцер
генерального штабу майор барон фон Кохенгаузен5. Посланці заявили
П. Краснову та А. Богаєвському, що “німецьке командування обстоює
перед Україною недоторканність кордонів Війська Донського, і Німеччина
вважає себе союзницею донських козаків у боротьбі з більшовиками”6. Фон
Стефані також повідомив, що територіальним питанням, зокрема
з’ясуванням державної належності Таганрозького округу, займається
особлива комісія в Києві під головуванням барона Мумма й за участю
головнокомандувача групи армій “Київ” генерал-фельдмаршала Г. фон
Айхгорна7.
11 липня отаман наважився на крок, який багато хто в російському
антибільшовицькому таборі (у першу чергу в Добровольчій армії) назвав
зрадницьким. Він написав Вільгельму II листа, у якому пропонував
1
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив:
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 101.
2
Яременко О.І. Адміністративна реформа гетьмана Павла Скоропадського. – Вінниця,
1998. – С. 22.
3
Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания
Рапалльского договора: Сборник документов / Ред. колл.: С. Дёрнберг, Х. Зайдевиц,
И.Н. Земсков и др. – М.: Политиздат, 1968. – Т. 1 (1917 – 1918 гг.). – С. 569-570, 573, 576-577.
4
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 190; Германская интервенция и Донское правительство
в 1918 г. // Красный архив: Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 123.
5
У джерелах зустрічаються й інші варіанти написання прізвища: Кокенхаузен,
Кохенхаузен, Кофенгаузен.
6
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М.,
2006. – С. 431.
7
Из истории гражданской войны в СССР: Сборник документов и материалов в трех томах
(1918 – 1922). – М.: Изд-во “Советская Россия”, 1960. – Т. I: Май 1918 г. – март 1919 г. –
С. 474.
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налагодити тісні, дружні відносини. Лист містив і прохання “допомогти
вирішенню суперечки між Україною і Військом Донським через Таганрог і
його округ на користь Війська Донського”. Для посилення своєї позиції
П. Краснов застосував дуже своєрідний аргумент, мовляв, ВВД володіє
“Таганрозьким округом більше п’ятисот років… Таганрозький округ є
частиною Тмутаракані, від якої і постало Військо Донське”1. Цей документ
є ще одним доказом того, що дипломатична боротьба тоді велася в
основному за Таганрозький округ.
Обставини склалися так, що Вільгельм II не отримав листа від
П. Краснова, але й без цього офіційний Берлін почав діяти на користь Дону.
Наприклад, фон Кохенгаузен говорив про шалений тиск, який чинила на
українців німецька дипломатія2. За твердженням сучасного вітчизняного
історика Я. Штанька, німецьке військове командування в Україні
натиснуло на гетьманський уряд, щоб він погодився на кордони, які
існували між українськими губерніями та ОВД у Російській імперії3. Не
виключено, що до таких дій німців спонукала ще й позиція більшовиків: 20
липня член російської фінансово-політичної комісії в Берліні, Ю. Ларін
(М. Лур’є), в інтерв’ю кореспонденту Бюро преси при Всеросійському
Центральному Виконавчому Комітеті Рад висловив думку, що для
виконання економічних зобов’язань РСФРР за Брестським договором
потрібна “відмова з боку Німеччини в підтримці всіляких домагань уряду
Скоропадського” на низку територій, які, на думку Москви, мали належати
РСФРР. Серед них називалася й Донська область4 – звісно ж, у
дореволюційних межах.
Із середини липня Київ уже розумів марність сподівань на приєднання
Таганрозького округу. Скажімо, у ноті до П. Краснова № 6024 від 17 липня,
підписаній Ф. Лизогубом і Д. Дорошенком, повідомлялося, що єдиною
перепоною на шляху до визнання Україною незалежності Дону і
встановлення точних кордонів із ним є “тимчасовий характер державної
організації Всевеликого Війська Донського”. Висловлювалося побажання
якнайшвидше усунути її та налагодити “тісні добросусідські
взаємовідносини”5. У ноті були відсутні традиційні апелювання до
етнічного складу спірних округів. Фактично український уряд натякав на
готовність відмовитися від претензій на них і підписати договір із Доном.
1
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М.,
2006. – С. 433. Офіційною датою заснування Війська Донського вважається 3 січня 1570 р.
(перша грамота Івана IV Грозного донським козакам). Тобто походити від Тмутаракані,
завойованої половцями ще у XII ст., та володіти більше п’яти століть Таганрозьким округом
воно аж ніяк не могло. Схоже, П. Краснов намагався ввести в оману необізнаного з цими
питаннями німецького імператора.
2
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив:
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 125.
3
Штанько Я.В. Військово-політичні взаємини Української Держави гетьмана
П.П. Скоропадського та Всевеликого Війська Донського // Питання історії України: Збірник
наукових статей. – Чернівці, 2003. – Т. 6. – С. 141.
4
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 315, арк. 11; Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б.
Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994. – С. 26.
5
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 126, арк. 1-2 зв.
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Відчуваючи впевненість у своїх силах, уряд ВВД активізував діяльність
із підпорядкування собі окремих установ Ростовського й Таганрозького
округів. 20 липня керуючий відділом землевпорядкування і землеробства
надіслав лісничому Ростовського лісництва В. Корсаку розпорядження про
включення лісництва до складу лісової частини відділу. В. Корсак
підкорився і передав усі справи лісництва уряду ВВД, мотивуючи свої дії
тим, що “будь-який протест з його боку був би цілковито марним зважаючи
на те, що й досі не з’ясовано остаточно питання про належність
Таганрозького округу, у якому розташоване лісництво, до Донського
Війська або до України, іменем якої округ зайнятий німецькоавстрійськими військами… для користі справи бажано, щоб ліс перебував у
віданні найближчого Лісового Управління, яким є лісова частина на
Дону”1. Цей випадок був не єдиним. 16 липня Міністерство внутрішніх
справ Гетьманату у листі № 6259, адресованому Д. Дорошенку,
повідомило, що Таганрозька поштово-телеграфна установа “признає себе
до складу Донської республіки та не виплачує грошових переводів,
принятих на території Української Держави”2.
Пересічні мешканці мало знали про рішення, що приймалися
дипломатами в Києві. У середині липня українська громада Ростова
звернулася до гетьманського МЗС із проханням про приєднання міста до
Української Держави і захисту прав українських громадян на Дону3. Цю
позицію ростовці висловлювали не вперше, про що свідчить донесення
німецького агента своєму уряду, зроблене ще 11 червня4.
В оточенні гетьмана найбільш твердо відстоювали належність донських
земель Україні національні діячі. Саме під їх впливом П. Скоропадський,
як писав О. Черячукін, “коли справа торкнулася кордонів проявив довго
свою непоступливість”5. Начальник розвідувального відділу штабу
Донської армії підполковник В. Добринін згодом відзначив, що “у
переговорах німці проявляли більшу зговірливість, ніж руські люди
“українці”6. Сам гетьман згадував, що він безрезультатно намагався
умовити “українські кола” піти на поступки донцям, оскільки чудово
розумів, що “для нас мати на фланзі розлючених до краю козаків простотаки було б дико”7.
Але зрештою і найбільш національно свідомим посадовцям Української
Держави під впливом німців і заради союзу з ВВД довелося відмовитися
від планів розширення території України за рахунок Дону. Д. Дорошенко у
своїх споминах так пояснював їхню позицію: “Ми вважали, що мати
1

Там само, ф. 3696, оп. 1, спр. 56, арк. 5-5 зв.
Там само, ф. 3766, спр. 190, арк. 31.
3
Там само, спр. 315, арк. 28 зв.; Волна. – Харьков, 1918. – № 41. – 20 июля. – С. 2-3.
4
Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К., 2002. – Т. II. – С. 131.
5
Черячукин А.В. Донские делегации на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская
Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 184.
6
Добрынин В. Борьба с большевизмом на юге России // Донская армия в борьбе с
большевиками. – М., 2004. – С. 36-37.
7
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Гол. ред. Я. Пеленський. –
К.; Філадельфія, 1995. – С. 236.
2
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українську іреденту1 на Дону і тим перш за все розбудити національну
українську свідомість серед зовсім несвідомого тоді там українського
населення – буде краще, ніж мати в себе донську і тим самим російську
іреденту”2. Його підтримував посол у Болгарії О. Шульгін, який у листі з
Софії від 1 вересня 1918 р. зазначав: “До речі, комбінація з Доном не
погана. Я з Вами цілком погожуюся. Краще мати доброго сусіда ніж
лишній шматок землі”3.
7 серпня (ця дата стоїть на документі, хоча у багатьох джерелах та
історичних дослідженнях вказується 8 або навіть 9 чи 11 серпня) угода з
десяти пунктів під назвою “Предварительное Соглашение” була укладена.
Її текст склали С. Шелухін і Д. Дорошенко. Свої підписи під нею з
українського боку поставили Ф. Лизогуб, С. Шелухін, Д. Дорошенко, а за
міністра торгу і промисловості – товариш міністра В. Ауербах, з донського
боку – уповноважений ВВД генерал-майор О. Черячукін і керуючий
відділом торгівлі й промисловості В. Лебедєв. Кордон між Українською
Державою і Всевеликим Військом Донським був визначений за останньою
адміністративною межею між Катеринославською, Харківською,
Воронезькою губерніями та ОВД, “причому в районі Маріуполя, який
залишається за Україною, сторони визнали за необхідне відведення на схід
площі землі, необхідної в цілях забезпечення єдності адміністративногосподарчого управління міста і порту з їх околицями” (п. 1). Отже,
незначна частина Таганрозького округу все-таки відходила до Української
Держави. Д. Дорошенко відзначав, що цей “невеликий клаптик біля
Маріуполя… ми виговорили собі з стратегічних мотивів”4. У другому
пункті обидві держави визнавали незалежність і суверенітет одна одної.
Донські війська отримали право зайняти залізничні лінії Чертково – Ліски
та Ліски – Поворіно, які перебували здебільшого у межах Воронезької
губернії5, “аж до припинення загрози з півночі недоторканності територій
України і Всевеликого Війська Донського” (п. 4). На Дону забезпечувалися
права “української народності” на мову, школу і культуру нарівні з усіма
іншими громадянами; ті ж права отримували в Україні донські уродженці
(п. 5). В останньому пункті зазначалося, що ця попередня угода набирає
сили з дня її підписання і згодом буде замінена детальним, ратифікованим
урядами обох держав договором6.

1
Іредента (італ. Irredenta) – політичний рух за возз’єднання відірваних територій з
історичною батьківщиною.
2
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К., 2007. – С. 292.
3
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 3, спр. 2, арк. 8 а, 11 зв., 12 зв.; Матвієнко В.М. Українська
дипломатія 1917 – 1921 років: на теренах постімперської Росії. – К., 2002. – С. 80.
4
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К., 2007. – С. 292.
5
Україна претендувала й на частину Воронезької губернії, у тому числі на станцію Ліски
(див.: ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 187, арк. 2, 16 зв.). Отже, цей пункт договору був
вигідний для обох сторін: Гетьманат дозволяв Донській армії увійти на “провізорно” належні
йому території і в такий спосіб її силами прикривав свої кордони з цього напряму, а донці
отримували право зайняти стратегічно важливу залізницю за межами своєї держави, що
давало змогу краще обороняти ВВД від більшовиків.
6
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 126, арк. 3-3 зв.; спр. 128, арк. 29-29 зв.
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Невдовзі ці умови почали втілюватися в життя. 14 серпня Ф. Лизогуб у
листі № 742 попрохав міністра фінансів А. Ржепецького наказати
підзвітним йому посадовцям не видавати розпоряджень стосовно
Таганрозького округу1. Але про остаточне приєднання Таганрога до ВВД
газети написали лише на початку жовтня2.
Восени в Донецькому, Ростовському і Таганрозькому округах ВВД була
впроваджена донська адміністрація. П. Краснов і начальник штабу
Донської армії генерал-майор І. Поляков згадували, що німці пішли з
Донецького округу, залишивши за згодою отамана гарнізони тільки в
Ростові й Таганрозі3. Дійсно, німецькі війська поступово виводилися з
Дону, проте вони зберегли присутність не лише у двох містах. Зокрема,
документи повідомляють, що в жовтні з повітового міста Ізюм Харківської
губернії до Батайська перекинули “частини резервно-запасного № 2 полку
(прусський склад)”4. Саме через Батайськ донська влада постачала
Добровольчій армії озброєння, тож німці, знаючи про нелояльне ставлення
добровольців до них, прагнули перешкодити цим поставкам.
Гетьманат підписання “Предварительных Соглашений” одразу
використав у переговорах із радянською делегацією. Їй заявили, що віднині
Українська Держава домовлятиметься про кордони з РСФРР лише на північ
від кордону з Доном5. Реакція більшовиків була надзвичайно бурхливою.
Вони оголосили про можливість припинення перемовин і не підписання
остаточного мирного договору з Гетьманатом. Справа дійшла навіть до
Берліна: 8 вересня радянський повпред А. Йоффе, “шукаючи управи” на
українців, звернувся з нотою до статс-секретаря відомства (тобто міністра)
закордонних справ Німецької імперії П. фон Гінце6.
Опозиційний до П. Скоропадського Український національний союз
(УНС) також негативно відреагував на угоду Києва й Новочеркаська. На
його засіданні 30 серпня було ухвалено “Резолюцію у справі Донщини”, в
якій зазначалося: “Три округи: Ростовська, Таганрогська і Донецька,
залюднені майже цілком українським населенням, відділюються мимо волі
населення від України і віддаються під владу донського уряду, що
позбавляє повних політичних прав українське населення, в кількости
більше як півтора міліона людей… українське громадянство та нарід
ніколи не примиряться з фактом відокремлення та поневолення
українського народу на Донщині… Український Національний Союз
1

Там само, спр. 188, арк. 39.
Киевская мысль. – К., 1918. – № 181. – 9 октября (26 сентября). – С. 3.
Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское // Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М.,
2006. – С. 436, 506; Поляков И.А. Донские казаки в борьбе с большевиками: Воспоминания
начальника штаба Донских армий и войскового штаба Генерального штаба генерал-майора
И.А. Полякова. – М., 2007. – С. 391.
4
Германская интервенция и Донское правительство в 1918 г. // Красный архив:
Исторический журнал. – М., 1934. – Т. VI (LXVII). – С. 106.
5
Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і
стенограми пленарних засідань: Збірник документів і матеріалів. – К.; НьюЙорк; Філадельфія, 1999. – С. 227, 318; Лупандін О.І. Українсько-російські мирні переговори
1918 р. // Історичні зошити. – Вип. 7. – К., 1994. – С. 13.
6
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 315, арк. 63 зв.
2
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рішуче вимагає, щоби при складанні остаточної згоди з Дониною твердо
захищалися права українського народу і не було допущено його
поневолення та безправности”1.
Гетьманська влада, звичайно, проігнорувала цю гучну політичну заяву
УНС. Проте не можна оминути увагою висновки урядової комісії під
головуванням сенатора С. Шелухіна, яка займалася з’ясуванням меж
України. На її думку, у випадку припинення існування ВВД як незалежної
держави і входження його до складу Росії, потрібно вважати недійсними
“Предварительное Соглашение” і пересунути українські кордони за
етнографічним принципом2. Так що Українська Держава остаточно не
відкидала можливості територіального розширення за рахунок Дону. Крім
того, її МЗС взяло на себе підтримку українського національного руху у
ВВД “шляхом субсидій українським організаціям і видавництвам”3. У
вересні – жовтні його чиновники в листуванні з іншими міністерствами
дуже часто наголошували на тимчасовому характері договору з ВВД,
невиробленості сталого кордону з ним і продовженні переговорів із
донськими представниками4. В одному з документів від 3 вересня йшлося
про те, що досі остаточно не встановлені межі території в районі
Маріуполя, відведеної Українській Державі5. А в листопаді МЗС видало
французькою мовою брошуру “Les Annales de l’Ukraine”, на обкладинці
якої була зображена етнографічна мапа, де в межах України знаходилася
велика частина земель ВВД6.
Протягом серпня – жовтня між Києвом і Новочеркаськом було укладено
низку угод із окремих напрямів взаємовідносин. За “Договором про спільне
регулювання питань, дотикаючих Донецького басейну” від 18 вересня
уряди зобов’язувалися призначити “постійну Доно-Українську Комісію у
справах Донецького палива”7. Важливо, що комісія повинна була
перебувати на території Української Держави, у Харкові. Д. Дорошенко дав
таку оцінку цьому договору: “Погоджуючись на те, що промисловий
таганрозький район залишався за донськими козаками, ми виговорили, що
господарське життя цього району повинно підпорядковуватись
центральному промисловому органу в Харкові. Донці мусіли на це
погодитись, бо заводи й копальні донські так тісно зв’язані і так залежать
технічно від Донецького басейну на Катеринославщині, що самостійно
розвиватись майже не в силі”8.
1
Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917 – 1920 рр. –
Відень: Український Соціольоґичний Інститут, 1921. – Т. III. – С. 109.
2
Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – 2-е вид., доповн. – К., 2000. –
С. 14-15; ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 1, спр. 178, арк. 7-7 зв.
3
Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К., 2002. – Т. II. – С. 134.
4
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 187, арк. 34, 40 зв., 42, 45; спр. 188, арк. 47; спр. 190,
арк. 80, 106.
5
Там само, спр. 188, арк. 43-43 зв.
6
Там само, спр. 77, арк. 29.
7
Там само, спр. 128, арк. 2; Дорошенко Д.І. Історія України 1917 – 1923 рр.: В 2-х т. – К.,
2002. – Т. II. – С. 323.
8
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки). – К., 2007. – С. 292.
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Як виявилося, питання кордонів у взаємовідносинах України з Доном
лише ненадовго було знято з порядку денного. У листопаді – грудні
1918 р., внаслідок розгортання антигетьманського повстання на чолі з
Директорією та дій загонів Н. Махна, Київ втратив контроль над Донбасом
і попрохав ВВД ввести туди свої війська, щоб запобігти поширенню серед
робітництва “більшовицьких настроїв”. Донці відгукнулися на це прохання,
адже виведення австро-німецьких військ із України після завершення
світової війни робило західні кордони ВВД беззахисними перед
більшовиками. Аналіз джерел та літератури1 дав змогу з’ясувати, що вони
зайняли Старобільськ, Біловодськ, Бахмут (нині Артемівськ Донецької
області), Луганськ, Дебальцеве, Юзівку, Маріуполь (донська влада була
проголошена у межах усього Маріупольського повіту Катеринославської
губернії), Городищенську волость Старобільського повіту, низку менших
населених пунктів – більшу частину українських територій, на які півроку
тому висував претензії отаман. Але у зверненні до громадян України він
запевнив, що “Дон не зазіхне на її землі, закони й права. Козаки є здоровим
началом і несуть спокій проти ворогів свободи”2.
Отже, між Українською Державою і Всевеликим Військом Донським
існували територіальні суперечки, початок яким було покладено ще за доби
Центральної ради. Обидві сторони висували претензії на частину
сусідських земель. Протягом травня – початку серпня 1918 р. вони вели
переговори, водночас здійснюючи спроби утвердити свою владу на спірних
територіях. Значний вплив на позицію Києва і Новочеркаська справляли
Центральні держави, які контролювали регіон, а також радянська Росія.
Станом на серпень проблема кордонів була вирішена шляхом компромісу і
сторони відмовилися від обопільних претензій. За державний кордон
визначили адміністративну межу, яка існувала в Російській імперії, з дуже
незначними змінами на користь Києва.
Зняти питання кордонів у взаємовідносинах Гетьманату з ВВД
допомогла, по-перше, нагальна потреба у військовому союзі між обома
державами заради запобігання більшовицькій загрозі; по-друге, позиція
країн Четверного союзу, зацікавлених у стабілізації ситуації на захоплених
землях та дружніх відносинах із Доном; по-третє, бачення
П. Скоропадським і П. Красновим спільного майбутнього України і ВВД у
складі федеративної держави. Обидва лідери були переконані, що справа
1
ЦДАВО України, ф. 1077, оп. 4, спр. 6, арк. 1-3 зв.; ф. 3766, оп. 1, спр. 127, арк. 108;
оп. 3, спр. 8, арк. 93; ф. 1004, оп. 1, спр. 1, арк. 23; Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти т.
– Луганська область. – К., 1968. – С. 84, 185-186, 199, 849; Історія міст і сіл Української РСР: В
26-ти т. – Донецька область. – С. 92-93, 158, 226, 301, 398; Савченко В.А. Двенадцать войн за
Украину – Харьков, 2006. – С. 149, 194, 253; Краснов П.Н. Всевеликое Войско Донское //
Краснов П.Н. Атаман: Воспоминания. – М., 2006. – С. 506; Черячукин А.В. Донские делегации
на Украину и в Берлин в 1918 – 1919 г. // Донская Летопись. – Белград, 1924. – № 3. – С. 217,
221, 224; Мірошниченко П. Старобельцы // 1918 год на Украине / Сост., науч. ред., предисл. и
комм. С.В. Волкова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – С. 266; Штанько Я.В.
Військово-політичні взаємини Української Держави гетьмана П.П. Скоропадського та
Всевеликого Війська Донського // Питання історії України: Збірник наукових статей. –
Чернівці, 2003. – Т. 6. – С. 143; Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. – М., 2007. – С. 212.
2
Киевская мысль. – К., 1918. – № 224. – 26 (13) ноября. – С. 3.
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все одно дійде до федерації, а тому можна йти на поступки одне одному.
Після укладення “Предварительного Соглашения” українсько-донські
взаємини вийшли на якісно новий рівень. Дон став найбільшим союзником
Гетьманату з-поміж державних утворень на теренах колишньої Російської
імперії. Водночас українське МЗС та комісія С. Шелухіна не вважали
проблему кордонів вирішеною остаточно і припускали можливість змін у
майбутньому на користь Києва. Однак обставини склалися по-іншому. У
листопаді – грудні гетьманський уряд був змушений прохати допомоги
ВВД, внаслідок чого козацькі загони, “до встановлення твердої влади на
Україні”1, зайняли значну частину східноукраїнських земель. Це не
врятувало гетьманський режим від падіння, а після приходу до влади
Директорії і відновлення УНР спричинило нове загострення українськодонських відносин.

Ткаченко І.В. (Суми)
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СУМЩИНИ В 20-х рр.
ХХ СТОЛІТТЯ
У статті на основі використання фондів Державного архіву Сумської
області досліджується процес реалізації нової економічної політики на
Сумщині та механізми відновлення окремих складових ринкової
інфраструктури.
Важливою складовою цілісної наукової системи, якою виступає
українознавство, є економічна історія нашої держави. Вивчення досвіду та
поширення знань щодо реформування народного господарства в різні
історичні епохи сприяє виявленню взаємозалежності економічних,
соціальних і політичних процесів, забезпечує найбільш повне пізнання усіх
складових поняття “Україна”, дає можливість критично проаналізувати її
сучасне та реальне прогнозування майбутнього розвитку.
Реформування економіки в сучасній Україні вимагає не лише науковотеоретичного обґрунтування механізму запровадження нових форм
господарювання, а й вивчення історичного досвіду становлення та розвитку
ринкових відносин. Як зразок вдалого реформування економіки можна
розглядати нову економічну політику, використану більшовицьким
керівництвом радянської держави в 20-ті рр. з метою подолання загальної
кризи та утримання при владі. Вибір моделі ринкової економіки має
супроводжуватися вивченням існуючих у минулому економічних систем,
форм і методів державного регулювання економіки, процесу
функціонування складових інфраструктури ринкового господарства. Без
сумніву, власний історичний досвід є найбільш цінним і прийнятним.
1

ЦДАВО України, ф. 1004, оп. 1, спр. 1, арк. 23.
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Варто зауважити, що будь-яка стратегія у процесі реалізації зазнає змін
під впливом конкретних соціально-економічних умов певного регіону.
Саме тому регіонально-історичні дослідження мають на меті максимально
наблизитися до території та дають змогу виявити маловідомі деталі певних
процесів. Видається надзвичайно важливим твердження дослідниці
Я. Верменич, що “саме на дослідженні “малої батьківщини” здебільшого
ґрунтуються патріотичні почуття”1. Відповідно до цього реалізація нової
економічної політики на Сумщині здійснювалася під впливом специфічної
галузевої структури господарства, компетентності місцевого керівництва,
наявності рівня кваліфікації робочої сили, традицій населення тощо.
Проблеми економічного розвитку Сумщини у 20-ті рр. ХХ ст. є
малодослідженими. В поле зору науковців потрапили лише окремі аспекти
нової економічної політики. У статтях І. Ткаченко2, В. Голець3, В. Жмаки4
висвітлені умови функціонування приватних підприємств на початковому
етапі НЕПу, діяльність кооперативних організацій та подано аналіз
розвитку місцевої промисловості. Поза увагою дослідників залишається
комплекс економічних проблем у економіці Сумщини, спричинених
формуванням у 20-ті рр. ринкової господарської системи.
Мета даної статті – дослідити процес формування господарської
системи Сумщини в роки НЕПу та функціонування окремих складових
ринкової інфраструктури.
Криза в економіці, політиці, соціальній сфері, зумовлена
впровадженням воєнно-комуністичних методів господарювання змусила
керівництво радянської держави вдатися до часткової лібералізації
економічного життя, відновлення структурних елементів ринкової
економіки. Державні підприємства були переведені на самофінансування,
господарський розрахунок. Значна кількість переважно дрібних
промислових об’єктів передавалася в орендне користування кооперативам,
товариствам, фізичним особам. Частина не націоналізованих підприємств
була повернута колишнім власникам. Керівництво держави дозволило
відновити вільну торгівлю, банківсько-кредитну, фінансово-грошову
системи та інші складові ринкової економіки.
На початку 1921 р. більшість заводів і фабрик лежали в руїнах, решта –
працювала з перебоями. З початком нової економічної політики
господарські органи Сумщини визначили націоналізовані промислові
об’єкти, які терміново слід було передати в орендне користування. До їх

1
Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал. –
2001. – № 6. – С. 14.
2
Ткаченко І.В. Умови функціонування приватних підприємств України на початковому
етапі непу // Сумська старовина. – 2001. – № VIII-IX. – С. 39-45.
3
Голець В.В. Кооперація на Сумщині в умовах непу // Матеріали четвертої Сумської
обласної наукової історико-краєзнавчої конференції (14-15 грудня 2001 р.). – Суми: СумДПУ
ім. А.С. Макаренка, 2001. – С. 128-132.
4
Жмака В.М. До питання розвитку місцевої промисловості Сумської округи у 1920-х
роках ХХ століття // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції
(22-23 листопада 2007 р.). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 123-128.
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числа належали дрібні харчові та цегляні виробництва1. Орендарями
ставали колишні власники цих об’єктів, інші приватні особи, державні
органи або кооперативи. Ті підприємства, які не були націоналізовані,
поверталися колишнім власникам.
Дозволивши різні форми власності, держава постійно лобіювала
інтереси
підприємств
усуспільненого
сектору
(державних
та
кооперативних). Така політика досить добре прослідковувалась у
промисловому секторі Сумщини.
Усі зусилля місцевих органів влади та господарських структур
спрямовувалися на відбудову великої державної промисловості. На початку
1922 р. було прийняте рішення про відновлення роботи Сумського
машинобудівного заводу. Спочатку це підприємство випускало нескладне
сільськогосподарське устаткування та обладнання. Після відбудовних робіт
був налагоджений випуск більш складної продукції – насосів, устаткування
для електростанцій, мостових кранів, парових котлів, електричних лебідок
для шахт Донбасу, обладнання для цукрових заводів. Наприкінці
відбудовного періоду Сумський машинобудівний завод випускав 4,2% усієї
продукції машинобудування України. Вказане підприємство стрімко
нарощувало потужність, про що свідчить постійне збільшення чисельності
працюючих на ньому робітників. Так, у 1922 р. їх кількість становила 100
осіб, у 1925 р. – 780 осіб, а в 1927 р. – 1000 осіб2.
Упродовж 1922-1923 рр. відновили роботу металообробні підприємства
Конотопа, Свеси, Кролевця, Ромен. Стали до ладу 15 із 25 цукрових
заводів. У середині 20-х рр. працювали всі великі підприємства
металообробної, деревообробної, легкої і харчової промисловості3.
Налагодження роботи вищезгаданих промислових об’єктів мало, без
сумніву, велике значення для вирішення проблеми забезпечення регіону і
країни необхідною продукцією. Відбудова великої промисловості сприяла
збільшенню робочих місць.
У той же час залишалася значна кількість невирішених проблем
економічного й соціального характеру, подолати які можна було за
допомогою відновлення дрібного виробництва. Зокрема, дана галузь могла
залучити у виробництво сировину, яку нездатна була переробити велика
промисловість, постачати останній вироби та напівфабрикати, наповнити
ринок товарами широкого вжитку та стати споживачем продукції великої
промисловості. Точно реагуючи на кон’юнктуру ринку, дрібний виробник
пропонував лише рентабельну продукцію, тому накопичення в даній галузі
могли бути використані на розвиток великої промисловості. Важливим
соціальним аспектом розвитку дрібного виробництва є його здатність
поглинати значну кількість безробітних, що було надзвичайно актуальним
в умовах гострої економічної і соціальної кризи початку 20-х рр.
З метою відновлення роботи дрібних підприємств восени 1922 р. на
Сумщині активно проводилась орендна кампанія. У Глухівському повіті в
1
2
3

Державний архів Сумської області (далі – ДАСО), ф. Р-1598, оп. 1, спр. 15, арк. 73, 74.
Сумщина в історії України: Навч. посіб. – Суми: “МакДен”, 2005. – 496 с.
Там само.
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оренду передали 39 млинів, 10 крупорушок, 81 вітряк . Були орендовані
друкарні, тютюнова фабрика № 9, шкіряний завод, другий чавуноливарний
і механічний заводи у Роменському повіті2. У м. Ромни були передані в
оренду два шкіряні заводи, текстильні майстерні “Ткань”, “Ткач”,
“Торнтон”, кондитерські фабрики “Отрада” і “Прогрес”. Колишні власники
Линник і Розін отримали в орендне користування відповідно цегляний та
шкіряний заводи3. Наприкінці листопада 1922 р. на з’їзді рад
Кролевецького повіту було повідомлено про передачу в оренду всіх
цегляних заводів цього повіту4, а також садів і паромних переправ через р.
Десну5. Формувався в означений період приватний промисловий сектор
м. Глухова. Тут почали діяти приватні механічні млини власників
Пружанського, Москаленка, Каспіна, Каплунова, лісопилка підприємця
Вернигори, пивоварний та винний заводи Конди, крохмальний завод
Дубровського6.
Слід зауважити, що під час проведення орендної кампанії місцева влада
надавала перевагу державним органам та кооперації. Так, у червні 1922 р. у
Роменському повіті два найбільші млини, орендовані приватними особами,
за рішенням Полтавської губернської економічної наради були передані
кооперації7.
Сформований внаслідок денаціоналізації та передачі підприємств у
орендне користування, приватний сектор промисловості Сумщини у 20-ті
рр. функціонував у малосприятливих умовах, створених державою. У
даний період була встановлена економічно необґрунтована орендна плата.
Дана обставина змушувала орендарів повертати державі отримані в
користування промислові об’єкти або звертатися в господарські органи з
проханням зменшити орендну плату. Так, наприкінці 1922 р. орендар
пивзаводу в м. Конотоп звертався до договірної комісії з проханням
зменшити орендну плату у зв’язку з відсутністю ринку збуту пива,
підвищенням акцизу та необхідністю проведення ремонтних робіт.
Незважаючи на пояснення підприємця, договірна комісія не задовольнила
його прохання, розірвала договір на оренду, а пивзавод було знову
передано до орендного фонду8. Конотопський орендар Азров відмовився
від оренди підприємства з переробки бавовни через неможливість сплатити
за оренду9.
Підприємців обмежували в питаннях закупівлі сировини, постачання
обладнання та надання транспортних послуг. Наприкінці лютого 1922 р.
відділ управління Кролевецького повітового виконкому заборонив

1

ДАСО, ф. Р-2539, оп. 1, спр. 16, арк. 2, 12, 16, 17.
Там само, ф. Р-5699, оп. 1, спр. 126, арк. 6, 6 зв.
3
Там само, спр. 127, арк. 9.
4
Там само, ф. Р-2317, оп. 2, спр. 2, арк. 3.
5
Там само, оп. 3, спр. 13, арк. 20.
6
Бєлашов В. Глухів у період непу // Соборний майдан. – 2005. – № 6. – С. 3.
7
ДАСО, ф. Р-5699, оп. 1, спр. 115, арк. 221.
8
Там само, ф. Р-1598, оп. 1, спр. 15, арк. 61.
9
Там само, арк. 62.
2
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приватним особам заготівлю хліба без дозволу продовольчих органів1.
Восени 1922 р. у цьому ж повіті здійснювалися заходи з метою обмеження
заготівель хліба та худоби приватними підприємцями. Було також
встановлено суворий нагляд за діями адміністрації місцевої залізниці, щоб
забезпечити насамперед перевезення вантажів державних заготівельних
організацій2. У Глухівському повіті власникам млинів обладнання
надавалося в останню чергу, хоча архівні матеріали містять інформацію
про те, що продукція приватних млинів користувалася більшим попитом у
населення3.
Внаслідок відновлення торгівлі і ринку, використання комерційних
засад в організації діяльності державних підприємств та формування
приватнокапіталістичного
сектору
економіки
виникла
ринкова
господарська система. Забезпечити її ефективне існування мала ринкова
інфраструктура, що являє собою сукупність елементів, що забезпечують
безперебійне багаторівневе функціонування господарських взаємозв’язків,
взаємодію суб’єктів ринкової економіки і регулюють рух товарногрошових потоків.
Складовою ринкової інфраструктури періоду НЕПу стали товарні біржі.
За їх допомогою мали упорядкувати гуртову та гуртово-роздрібну
торгівлю. У 1925 р. в Україні функціонувало 15 товарних бірж. Вони були
створені у губернських містах та повітових центрах. Суб’єкти
господарської діяльності Сумщини брали участь у біржових операціях
великих бірж, створених у Харкові та Полтаві, а також малої повітової
біржі м. Ромни.
Товарні біржі мали виконувати посередницьку функцію між
виробниками та виробниками і споживачами. У період, що розглядається,
радянська держава відновила діяльність товарних бірж і розглядала їх як
допоміжний елемент регулювання та контролю товарообігу в країні. Під
пильний контроль держави потрапляли перш за все приватні контрагенти
бірж.
Питання про необхідність створення товарної біржі у м. Ромни
розглядалося на засіданні Роменської повітової економічної наради 15
березня 1922 р. У ході обговорення даної проблеми було наголошено, що
біржу буде створено “з метою регулювання торгівлі та товарообміну”4.
Організаційні заходи зі створення біржі розпочалися лише після
прийняття постанови Ради праці й оборони РСФРР “Про товарні біржі” 23
серпня 1922 р.5 Збори потенційних членів біржі відбулись у м. Ромни 5
вересня 1923 р., у ході яких розглядалися питання про перші кроки
діяльності, необхідність залучення нових членів та проведення загальних
зборів приватних торгівців. На зборах було обрано керівний орган –
1

Там само, ф. Р-2317, оп. 2, спр. 4, арк. 8.
Там само, оп. 3, спр. 10, арк. 9, 9 зв., 10, 11.
Там само, ф. Р-1755, оп.1, спр.1, арк. 105-107.
4
Там само, спр. 127, арк. 21.
5
Известия ВЦИК Совета робочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – М., 1922.
– 28 сентября.
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біржовий комітет, який складався з семи осіб: чотирьох представників
державних органів, двох – кооперативних організацій та одного
представника приватних підприємців1. Офіційне відкриття біржі відбулося
18 вересня 1923 р.2
Але надалі виникли проблеми, пов’язані із залученням нових членів
біржі. Згідно зі статутом членами біржі могли стати державні установи,
підприємства державної торгівлі, промислові підприємства та їх
об’єднання, кооперативні товариства та їх об’єднання, приватні
торговельні та промислові підприємства, що сплачували промисловий
податок не нижче 5 розряду по торгівлі та 10 розряду по промисловості. В
результаті згідно з даними Роменського окружного фінансового відділу
членами біржі могли стати лише 3% торговельних та 1% промислових
підприємств. У такій ситуації Роменська окружна економічна нарада
змушена була звернутися до Комвнуторгу з проханням внести зміни до
окремих пунктів статуту і дозволити знизити розряд промислового
податку, внаслідок чого членами біржі могли стати 28% торговельних та
2% промислових підприємств3. 10 листопада 1923 р. Комвнуторг
задовольнив прохання Роменської економнаради і прийняв рішення про
затвердження товарної біржі у Ромнах4. Фактично біржа почала роботу 1
грудня 1923 р.5
При біржі було створено котирувальну комісію, консультативне бюро з
транспортних питань, бюро з податкових питань, бюро експертизи та
товарний музей6. Котирувальні комісії фіксували та публікували ціни,
виявлені на торгах. Довідку про ціни можна було отримати на біржі
безкоштовно для членів біржі і державних органів та за плату – для всіх
інших, хто цікавився такою інформацією7.
Роменська товарна біржа належала до числа малих повітових бірж. На
відміну від великих бірж, де були представлені найрізноманітніші товари,
провінційні біржі спеціалізувалися на операціях із однотипним товаром,
асортимент якого визначався господарською спеціалізацією регіону. На
Роменській товарній біржі здійснювались операції переважно з
сільськогосподарською продукцією. Тут пропонували пшеницю, жито,
овес, ячмінь, гречку, просо, муку, крупи, висівки, олію, масло вершкове,
сало, м’ясо, яйця, цукор-пісок, сіль, тютюн8. Незважаючи на те, що дана
біржа була провінційною, вона контактувала з іншими біржами України,
торговельними товариствами, представниками губернських управлінь
народного господарства. У фондах Державного архіву Сумської області
містяться дані про обмін інформацією щодо наявності товарів, їх якості та
ціни, про угоди із закупівлі партій товарів між маклерами Роменської
1

ДАСО, ф. Р-5725, оп. 1, спр. 7, арк. 7.
Там само, арк. 9.
3
Там само, арк. 15, 15 зв.
4
Там само, арк. 21.
5
Там само, арк. 101.
6
Там само, спр. 10, арк. 2.
7
Там само, спр. 7, арк. 39 зв.
8
Там само, спр. 6, арк. 2, 3.
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товарної біржі та зацікавленими особами й організаціями Кременчука,
Севастополя, Харкова, Смоленська1.
Контрагентами на Роменській товарній біржі виступали підприємства
різної форми власності. У 1925 – 1926 господарському році в операціях із
продажу лідерами були держоргани, які уклали 3412 угод2. Така ситуація
була зумовлена тією обставиною, що державні підприємства й установи
мали реєструвати на біржі свої позабіржові торговельні операції. Державні
підприємства, що діяли на засадах госпрозрахунку (трести), мусили не
лише реєструвати на біржі свої гуртові угоди, а й бути її членами. Друге
місце за кількістю угод займали приватні особи – вони уклали 1263 угоди,
третє місце посідала кооперація, яка уклала 936 угод. Іншою була ситуація
щодо операцій із купівлі товарів. Найбільше на біржі купувала кооперація
(1757 угод), за нею були приватні особи (1361 угода), на третьому місці –
державні органи (854 угоди)3.
Слід зауважити, що при здійсненні біржових операцій контрагенти не
мали рівних умов. Так, державні органи й кооперація сплачували за товар
незначну частку готівкою (5-12%), а решту суми становив вексельний
кредит на тривалий строк. Приватник мав значну частку суми сплачувати
готівкою (40%), а вексельний кредит йому надавався на менш тривалий
строк. Приватні підприємці уникали операцій на біржі, прагнучи приховати
розміри своїх капіталів та уникнути збільшення оподаткування.
Таким чином, Роменська товарна біржа стала організатором і
регулятором гуртової та гуртово-роздрібної торгівлі на Сумщині, залучила
до операцій на ній приватних підприємців, сприяла нарощуванню обсягів
товарообігу, насиченню місцевих ринків товарами та ліквідації товарного
голоду. Однак поступове формування адміністративно-планової економіки,
яка передбачала централізований розподіл товарів, спричинило витіснення
такого інституту, як товарна біржа. Рішення про закриття Роменської
товарної біржі було прийняте на Третьому Всеукраїнському з’їзді товарних
бірж у березні 1926 р.4
У роки НЕПу була відновлена важлива складова ринкової
інфраструктури – фінансова система. З розвитком товарно-грошових
відносин постало питання про відновлення кредитної сфери. У ході її
формування радянська держава використала класовий підхід, про що
свідчили значно менші обсяги кредитів, терміни, на які вони видавалися
приватним підприємцям, та відсоткові ставки. Не банки, а уряд визначав
розміри та доцільність кредитування різних галузей промисловості,
сільського господарства, торгівлі. Іноді в процес кредитування втручалися
місцеві органи влади. Так, 16 серпня 1924 р. на засіданні Роменського
міськвиконкому було прийнято постанову, яка рекомендувала сприяти
забезпеченню державних організацій та кооперації кредитом Держбанку,
1

Там само, спр. 1, арк. 8, 23, 25; спр. 5, арк. 203.
Торговля Украины: по биржевым данным за 1925-1926 год. – Харьков, 1927. – С. 52-53.
Там само.
4
Маслов А. Товарні біржі на Україні в період непу // Економіка України. – 1995. – № 3. –
С. 66.
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Українбанку та центральних органів. В той же час пропонувалося закрити
банківський кредит приватним торговцям1.
У ситуації, коли основні банки не могли забезпечити кредитом дрібного
підприємця, він змушений був користуватися послугами вільного тіньового
грошового ринку, де процентні ставки становили 75-160%2. Щоб запобігти
розвитку стихійного ринку фінансів та забезпечити приватника дешевим
кредитом, держава сприяла формуванню організованого приватного
кредиту. До приватних кредитних установ належали товариства взаємного
кредиту (ТВК). Їх діяльність мала місцевий характер і тому могла успішно
контролюватися державно-фінансовими органами.
На Сумщині в роки НЕПу діяли Охтирське, Конотопське, Кролевецьке,
Роменське товариства3. Їх діяльність контролювалася Народним
комісаріатом фінансів (Наркомфіном) УСРР та його місцевими органами –
окружними фінансовими відділами. У радянській державі ТВК почали
створюватися з другої половини 1922 р. На Сумщині цей процес відбувався
дещо пізніше, зокрема, Роменське товариство було створене у лютому
1925 р., а Конотопське – у листопаді 1925 р.4
Діяльність даних установ регламентувалася статутом, який
затверджував Наркомфін УСРР. У статуті Роменського ТВК зазначалося,
що товариство ставить за мету залучати і планомірно розміщувати грошові
кошти, фінансуючи дрібну і середню торгівлю, промисловість та селянські
господарства. Також ці установи мали сприяти пожвавленню товарообігу
на місцевому ринку та зниженню цін на товари. Передбачалося, що кошти
товариства можуть бути використані його членами на культурнопросвітницькі потреби, для допомоги постраждалим від стихійного лиха та
у випадку хвороби, інвалідності чи старості5.
Членами ТВК могли бути кооперативні та громадські організації,
приватні товариства й різного роду об’єднання, а також окремі громадяни.
Зокрема, членами Роменського товариства були кооперативні організації,
сільські господарі, приватні промисловці, кустарі та ремісники, гуртові та
роздрібні торговці, робітники, службовці, представники вільних професій,
власники та орендарі будинків6.
Серед названих клієнтів ТВК найчисленнішою була група роздрібних
торговців, частка яких у 1925 р. досягла 96%, а в наступні роки коливалась
у межах від 42,3% до 43,8 %. Менш численними були групи кустарів і
ремісників, робітників і службовців. Їх частка становила в середньому
відповідно 12% та 10%7. Упродовж 1925-1928 рр. кожне з товариств
Сумщини нараховувало від 396 до 450 осіб8.

1

ДАСО, ф. Р-5725, оп.1, спр. 10, арк.125.
Там само, ф. Р-4676, оп.1, спр. 18, арк. 150.
3
Там само, ф. Р-1246; Р-4676; р-4733; р-5749.
4
Там само, ф. Р-4676, оп. 1, спр. 18, арк. 39.
5
Там само, спр. 8, арк. 1.
6
Там само, спр. 24, арк. 8, 45.
7
Там само, спр. 18, арк. 96, 199, 250, 280, 356, 469, 547, 617.
8
Там само, ф. Р-1246; Р-4676; Р-4733; Р-5749.
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Бажаючі стати членами ТВК мали сплатити вступні внески, розмір яких
коливався від 1 до 10 крб., та регулярно сплачувати членські внески у
розмірі від 10 до 100 крб.1 Кошти товариств формувались із позик у
державних кредитних установах, а також внесків і поточних рахунків
приватних осіб. Упродовж усього періоду існування даних установ, обсяги
власних коштів були меншими порівняно з сумами позик, що ставило їх у
залежність від державної фінансової політики.
ТВК могли здійснювати як кредитні, так і товарно-комісійні операції та
операції з цінними паперами й валютою. У провінційних товариствах, до
яких належали товариства Сумщини, переважав вексельний кредит2.
Дані кредитні установи відігравали помітну роль у кредитуванні
підприємців Сумщини, однак повністю задовольнити їх фінансові потреби
не могли. У грудні 1926 р. правління Конотопського товариства зверталось
у місцеве відділення Державного банку з проханням збільшити обсяги
кредитування. Керівництво ТВК мотивувало своє прохання тим, що
товариство може задовольнити потреби підприємців у позиках лише на 4050%3.
Наприкінці 20-х рр. були вичерпані можливості функціонування ТВК.
Держава взяла курс на згортання приватної торгівлі, що змусило багатьох
клієнтів товариств ліквідувати свою справу та відмовитися від послуг цих
кредитних установ. Держбанку було надане право оперативного управління
всією банківською системою, створювалися суворо адресні кредитні плани,
які не передбачали кредитування приватного підприємництва. В той же час
приватний капітал був неспроможний створити незалежну кредитну
систему, оскільки не завоював міцних позицій у промисловості й торгівлі.
Таким чином, у період нової економічної політики на Сумщині мали
місце процеси відновлення господарської системи на засадах ринкової
економіки. Особливість економічних процесів визначалась аграрною
спеціалізацією регіону. Значна кількість дрібних підприємств переробляла
сільськогосподарську продукцію. В той же час збільшилася потужність
промислових об’єктів машинобудівної, металообробної, деревообробної
галузей. На території краю функціонували підприємства різної форми
власності. Порушуючи закони ринку, держава сприяла розвитку об’єктів
усуспільненого сектору, одночасно обмежуючи свободу підприємницької
діяльності нової буржуазії. В зазначений період на Сумщині були
відновлені складові ринкової інфраструктури – товарні біржі та товариства
взаємного
кредиту.
Однак
подальше
формування
командноадміністративної економіки унеможливило розвиток ринкових інститутів
та сприяло згортанню приватного виробництва регіону.

1
2
3

Там само, ф. Р-4676, оп. 1, спр. 24, арк. 25.
Там само, арк. 34, 42.
Там само, спр. 18, арк. 150, 150 зв., 151.
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Довбня О.А. (Краматорськ)
ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУДОВО-РЕПРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ
В УСРР У 1930–1932 рр.:
СЕЛЯНСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
У статті висвітлюється діяльність судів та прокуратури в сільській
місцевості УСРР у 1930–1932 рр. та обґрунтовується висновок, що вони
перетворилися на карально-репресивні органи тиску на селянство.
Стаття присвячена проблемі взаємовідносин радянської держави та
селянства УСРР під час проведення суцільної колективізації та політичної
кампанії «ліквідації куркульства як класу».
Значущість проблеми обумовлена великою питомою вагою селянства у
соціально-економічному складі України зазначеного періоду, його
соціальною неоднорідністю та прагненням держави врегулювати
економічні відносини між державною промисловістю та селянською
економікою. В історичній літературі неодноразово порушувалося питання
про методи врегулювання цих відносин під час «великого перелому».
Зокрема, у радянській історіографії застосування владою надзвичайних
судових та адміністративних заходів до селянства розглядалося як засіб
подолання хлібозаготівельних криз та куркульського опору й
наголошувалося на позитивних наслідках зазначених державно-політичних
впроваджень1.
У сучасній вітчизняній історіографії карально-репресивні заходи
розглядаються як засіб вилучення з села небажаних владі верств та метод
контролю колгоспників, відзначається воєнно-комуністичний характер
судових переслідувань та посилення повноважень ДПУ2. Автор
запропонованої статті окремі аспекти проблеми висвітлив у
дисертаційному
дослідженні
та
публікаціях3,
однак
механізм
функціонування судово-репресивної системи у сільській місцевості УСРР у
1930–1932 рр. не був предметом спеціального дослідження, що й зумовлює
1
Слинько І.І. Соціалістична перебудова і технічна реконструкція сільського господарства
України (1927-1932 рр.). – К., 1961; Конюхов Г. КПСС в борьбе с хлебными затруднениями в
стране (1928-1929). – М., 1960; Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной
коллективизации (1929-1932 гг.). – М., 1966 та ін.
2
Кульчицький С.В. Ціна «великого перелому». – К., 1991; Білокінь С. Масовий терор як
засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.). Джерелознавче дослідження. – К., 1999;
Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20–50-ті роки ХХ століття. –
К., 2001 та ін.
3
Довбня О.А. Суспільно-політичні фактори змін у складі селянства УСРР у 1927-1932 рр.:
Дис. … канд. іст. наук. – Донецьк, 2003; Її ж. Судові переслідування селян УСРР у 1927-1929
рр. та 1930-1932 рр.: порівняльний аналіз // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2004. –
№ 3. – С. 45-50; Її ж. Судові переслідування селянства Харківщини у 1927–1932 рр. // Збірник
наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Серія «Історія та географія». – Харків, 2008. – Вип. 31. – С. 125-128.
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наукову новизну обраної теми.
Джерельну базу складають матеріали з діловодства та періодичної
преси. Найбільш цінними серед першої групи джерел є облікова та звітна
документація,
листування,
документи
організаційно-розпорядчого
характеру. Зазначені матеріали містяться у фондах Народного комісаріату
внутрішніх справ УСРР (адміністративний відділ) та Народного
комісаріату юстиції УСРР Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України, окремі з них опубліковані у тематичних
збірниках1.
Метою статті є комплексний аналіз механізму функціонування судоворепресивної системи у сільській місцевості УСРР у 1930–1932 рр.
В умовах здійснення суцільної колективізації та запровадження
політичної кампанії «ліквідації куркульства як класу» у 1930–1932 рр.
влада вдалася до вже апробованих надзвичайних заходів – судових
переслідувань селянства та адміністративних заходів, які широко
використовувалися під час хлібозаготівельних криз 1927–1928 рр. та 1928–
1929 рр.
Підґрунтям застосування надзвичайних заходів до селянства у 1930 р.
стала директива Прокуратури УСРР «Про діяльність Наркомату юстиції
щодо забезпечення класової лінії революційної законності на місцях» від
22 грудня 1929 р. Згідно з нею, тепер як кримінальний злочин розглядалися
такі дії селян, як відмова молотити хліб, невикористання та зловмисне
псування молотарок, підпал власних будівель і майна з метою ухилення від
здачі хліба державі, підпал збіжжя та зерносховищ, утаювання, продаж,
передача, схов та знищення майна, на яке накладалося адміністративне
стягування, куркульський терор під час проведення хлібозаготівель,
спекуляція хлібом та зернопродуктами при наявності незданих надлишків
хліба та сільськогосподарських культур на підставі умов контрактації та
постанов загальних зборів селян2. Директива вимагала від місцевих органів
суду забезпечення правильної класової лінії при здійсненні судових
переслідувань селянства під час проведення хлібозаготівель3.
Слід додати, що план хлібозаготівель з весни 1930 р. складався з трьох
джерел: заготівля хліба колгоспами та здавання його згідно з
установленими державою нормами, заготівля хліба одноосібниками з числа
бідняцько-середняцьких верств села у вигляді контрактації та індивідуальні
завдання для глитайських господарств, що встановлювали сільради4. Таким
1
Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации,
1927–1932 гг. – М., 1989; Колективізація і голод на україні, 1929–1933. Збірник документів і
матеріалів. – К., 1993; Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929–
1932 рр.). Документи і матеріали. – Миколаїв, 2000.
2
Довбня О. А. Судові переслідування селянства Харківщини у 1927–1932 рр. // Збірник
наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Серія «Історія та географія». – Харків, 2008. – Вип. 31. – С. 126.
3
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі –
ЦДАВО України), ф. 8, оп. 14, спр. 191, арк. 1.
4
Революційними темпами готуватися до хлібозаготівельної кампанії (Як проводитимуться
цього року хлібозаготівлі) // Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету Рад
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чином, у разі невиконання плану хлібозаготівель до суду притягалися всі
соціальні верстви села, однак засуджували їх за ознаками різних статей
Кримінального кодексу УСРР. Згідно з циркуляром Наркомату юстиції
УСРР «Про порядок стягнення та про відповідальність за невиконання
умов контрактації сільськогосподарської продукції» від 12 червня 1930 р.,
селян притягали до судової відповідальності за ознаками 119 ст.
Кримінального кодексу УСРР1. Водночас вимагалося якнайшвидше
проводити попереднє розслідування справ із контрактації та розглядати їх
показовим порядком, щоб мобілізувати громадську думку з метою
виконання умов контрактації2.
Заможні верстви села у разі невиконання ними твердих завдань з
хлібозаготівлі, притягалися до судової відповідальності за ознаками частин
першої та другої 58 ст. Кримінального кодексу УСРР3. Згідно з частиною
першою 58 ст. Кримінального кодексу УСРР, передбачалося позбавлення
волі на термін не менше 6 місяців з конфіскацією всього або частини
майна, або стягнення штрафу в десятикратному розмірі несплачених
платежів4. А згідно з частиною другою – позбавлення волі на термін не
менше року або примусову працю з конфіскацією в обох випадках всього
або частини майна5.
Розпочалися також судові переслідування селян за невмотивований
забій худоби. Причиною їх розгортання стала реакція селянства на масове
примусове усуспільнення худоби під час колективізації.
Суди самостійно визначали міри покарання за невмотивований забій
худоби, враховуючи соціальний стан засуджених. Підтвердженням цього є
той факт, що селянина-середняка, який зарізав кабана для власних потреб,
було засуджено до 7 років позбавлення волі6. Також широко
використовувалися адміністративні заходи тиску на селянство у вигляді
конфіскацій худоби й житлових площ з виселенням мешканців, які за
соціальним станом нерідко були бідняками та середняками. Зокрема, у
газеті «Вісті» від 9 квітня 1930 р. була надрукована стаття про те, що
райвиконком Редькінського району у 22 випадках із 33 не тільки
конфісковував худобу й майно середняцько-бідняцьких верств села, а й
виселяв селян з приміщень7.
З метою виправлення помилок ЦВК та РНК СРСР видав постанову
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – 1930. – № 119 (2916). – 25 травня. –
С. 5.
1
ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 151, арк. 43.
2
Там само.
3
Там само, спр. 58, арк. 25.
4
Кримінальний кодекс УСРР зі змінами та доповненнями на 15 липня 1932 р. – Харків,
1932. – С. 36.
5
Там само. – С. 35-36.
6
Директивний лист Наркомату юстиції УСРР до всіх органів юстиції «Про лінію в
справах про заріз і продаж худоби й боротьбу за труддисципліну в колгоспах» від 1 червня
1930 р. // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 151, арк. 50.
7
Головотяпська щирість // Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету Рад
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – 1930. – № 81 (2878). – 9 квітня. –
С. 1.
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«Про хижацький забій худоби» від 1 листопада 1930 р., у якій вимагалося
до порушників закону застосовувати адміністративні заходи покарання у
вигляді штрафів у розмірі десятикратної вартості забитої худоби згідно з
місцевими заготівельними цінами1. Щодо заможної частини селянства, то
постанова вимагала застосовувати поряд з адміністративними заходами
судові переслідування2.
В УСРР 20 листопада був виданий відповідний циркуляр Наркомату
юстиції, в якому роз’яснювалося, що куркулі та їхня агентура мають
притягатися до судової відповідальності за ознаками другої частини 75 ст.
Кримінального кодексу УСРР3. Згідно з нею, передбачалося позбавлення
волі на термін до 2 років із висланням за межі проживання або без нього4.
Крім зазначених видів судових та адміністративних заходів тиску на
селянство, у 1930 р. існували переслідування за опір проведенню посівної
кампанії, колективізації, мобілізації коштів (несплата податків та
одноразових платежів), за агітацію проти політики радянської влади на селі
та за невиконання умов контрактації худоби5. Щодо останнього, то згідно з
постановою Економічної наради УСРР від 17 січня 1930 р., найбільший
грошовий аванс за контрактацію худоби у сумі 72 крб. за вола та 36 крб. за
корову виплачувався колгоспникам, бідняцькі господарства відповідно
отримували 54 крб. та 27 крб., середняцькі – 36 крб. та 18 крб., т.зв.
глитайські господарства мали виконувати контрактацію худоби
без авансових платежів6. Таким чином, заможні кола села не були
зацікавлені здавати худобу державі, однак їхня цілком природна, з точки
зору економіки поведінка, визнавалася злочинною діяльністю.
Отже, селянства в будь-якій формі підлягав кримінальній
відповідальності. Влада обґрунтовувала посилення судових переслідувань
необхідністю забезпечити умови для проведення суцільної колективізації
та її закріплення. Усім справам, що виникали в цей період, надавалося
великого громадського та політичного значення, по можливості, їх
розглядали показовим порядком, а до засуджених застосовували суворі
заходи покарання7. Народні суди мали кожні 15 днів звітувати районним
судам та прокуратурі про рух справ та результати їх розв’язання8.
Результати роботи судів нерідко друкувалися у центральній пресі. У
«Вістях» за 15 червня 1930 р. міститься матеріал про роботу Головного
1
Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации,
1927–1932 гг. – М., 1989. – С. 419-420.
2
Там само. – С. 420.
3
ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 151, арк. 52.
4
Кримінальний кодекс УСРР зі змінами та доповненнями на 15 липня 1932 р. – Харків,
1932. – С. 43.
5
Діяльність Наркомату юстиції УСРР щодо забезпечення класової лінії ревзаконності на
селі // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 191, арк. 1.
6
Контрактація худоби. Важлива ділянка хлібозаготівель // Робітнича газета «Пролетар»
(орган ЦК КП(б)У та Всеукраїнської ради профспілок). – 1930. – № 14 (950). – 17 січня. – С. 8.
7
Довбня О.А. Судові переслідування селянства Харківщини у 1927–1932 рр. // Збірник
наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Серія «Історія та географія». – Харків, 2008. – Вип. 31. – С. 126.
8
Там само.
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народного суду АМСРР, який засудив куркулів Грабовського Василя та
Царюка Іллю на 5 років кожного за опір проведенню колективізації, а
Грабовського Марка й Іванова відповідно – на 3 роки1.
Аналіз інформаційних листів районних народних судів та дільничних
прокуратур за 1931 р. допомагає дослідити зміни, що відбулися у механізмі
функціонування судово-репресивної системи упродовж підзвітного
періоду2.
У 1931 р., на відміну від 1930 р., як показує аналіз зазначених джерел,
все частіше до судової відповідальності притягалися колгоспники,
робітники радгоспів та одноосібники з числа бідняцько-середняцьких
верств села. Водночас загострювалося протистояння влади та села, як
наслідок, до судової відповідальності притягалися не тільки за ініціативою
уповноважених райвиконкомів і сільрад, а й міліції і ДПУ.
Справи порушували як проти чоловіків, так і проти жінок. Щодо заходів
покарання останніх, то при винесенні вироків враховувалася наявність
малолітніх дітей.
Суди та прокуратура почали безпосередньо контролювати виконання
сільськогосподарських робіт.
Фактично відмінялися пільги для селян – підданих іноземних держав,
зокрема, німців. Відповідно до угоди з Німеччиною, її громадяни мали
право реалізовувати на ринках надлишки хліба після здачі державним
заготівникам або у разі їхньої відмови, однак у судах Будьоннівського
району спостерігалися численні факти порушення угоди, внаслідок чого
селян притягали до кримінальної відповідальності3. Народні суди
Молочанського району не тільки не дотримувалися міжнародних угод, а й
нехтували власними законами, зокрема, судові справи німців
заслуховувалися німецькою мовою, а вироки ухвалювалися українською,
що було прямим порушенням 23 ст. Кримінально-процесуального кодексу
УСРР4.
Засуджені до примусової праці реєструвалися у спеціальних бюро, чим
скорочували термін від винесення вироку до часу його виконання. Крім
цього, вживалися заходи заохочення до тих, хто виявляв себе гарним
робітником, їх переводили на кращу роботу та достроково звільняли.
Збільшувалася кількість справ за 58 ст. Кримінального кодексу УСРР,
1
Глитайський опір колективізації // Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого
комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – 1930. – № 137 (2934).
– 15 червня. – С. 9.
2
Під час аналізу інформаційних листів районних нарсудів та дільничних прокуратур автор
використав метод репрезентативної вибірки, що дало змогу виявити схожі тенденції в різних
районах під час судових переслідувань селянства у 1931 р. та проілюструвати однотипні
явища. Тенденцію простежено за: ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 51, арк. 75-104; спр. 54,
арк. 24-38, 93-103; спр. 55, арк. 2-22, 33-59; спр. 56, арк. 11-54; спр. 58, арк. 3-23, 80-87;
спр. 59, арк. 9-22, 27-84; спр. 60, арк. 1-15; спр. 68, арк. 5-35; спр. 75, арк. 11-22.
3
Інформлист нарсуду Будьоннівського району Маріупольської округи за час з 1 серпня до
1 вересня 1931 р. // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 67, арк. 211.
4
Выводы прокурора Велико-Токмакского участка по обследованию линии нарсуда
Молочанского района по отдельным категориям дел // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 54,
арк. 90-91.
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тобто за відмову виконувати одноосібниками-заможниками план
хлібозаготівель за твердими завданнями, несплату сільгоспподатків тощо.
У 1931 р. частіше проводилися виїзні сесії народних судів, у яких брали
участь бригади суддів, прокурор, а на місцях – громадські обвинувачі з
числа слідчих або актив села й районів1.
Так, судово-слідчі бригади Білопільського народного суду провели
виїзні сесії у 22 сільрадах та розглянули на місці 90 справ, за якими були
засуджені 93 особи2. Термін проходження цих справ у суді становив від 1
до 3 днів, що не сприяло об’єктивності судочинства3. Щодо їх характеру, то
селян засуджували за схов обмолоченого хліба, підпал власних клунь,
продаж хліба на ринку, невиконання доведеного до них завдання4. По
деяких справах засуджували від 3 до 4 років, де була виявлена явна
боротьба з радянською владою – відповідно від 6 до 8 років5.
Народний суд Знам’янського району за період з серпня по жовтень
1931 р. працював виключно на виїзді і розглянув станом на 13 жовтня
84 справи з хлібозаготівлі, по яких було засуджено 101 особу6.
Крім цього, у серпні у селі Цвітному було розв’язано 2 справи за
несплату сільгоспподатку міцним середняком та за куркульський опір
представникам влади під час виконання ними службових обов’язків і
підпал майна7.
Що ж стосується покарання, то міцний середняк був засуджений до
примусової праці на 6 місяців та до сплати штрафу у розмірі 100 крб., а
колишнього куркуля позбавили волі на 4 роки з відбуттям покарання у
віддалених місцях з обмеженням громадянських прав8.
У цей же час народним судом зазначеного району було розв’язано одну
справу в селі Богданівці за контрреволюційну куркульську агітацію проти
запроваджених кампаній на селі та нездані надлишки хліба, засуджений
був позбавлений волі на 3 роки з обмеженням громадянських прав9.
Народним судом Вовчанського району протягом липня–серпня 1931 р.
було проведено 6 показових процесів у 4-х селах, на яких були присутні
1230 осіб10.
У Білоцерківському районі працювали дві судово-слідчі бригади, які
1
Інформаційний лист Богуславської дільничної прокуратури до Наркомату юстиції УСРР
про перебіг весняної посівкампанії по трьох районах станом на 20 травня 1931 р. // ЦДАВО
України, ф. 8, оп. 14, спр. 52, арк. 3.
2
Інформаційний лист Білопільського нарсуду за третій квартал 1931 р. // ЦДАВО України,
ф. 8, оп. 14, спр. 51, арк. 4.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само.
6
Інформлист нарсуду Знам’янської округи // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 58,
арк. 22.
7
Там само, арк. 16.
8
Там само.
9
Там само, арк. 17.
10
Довбня О.А. Судові переслідування селянства Харківщини у 1927–1932 рр. // Збірник
наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Серія «Історія та географія». – Харків, 2008. – Вип. 31. – С. 127.
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водночас займалися масовою політичною роботою, порушенням та
розв’язуванням справ1. Так, протягом жовтня 1931 р. вони порушили
49 кримінальних справ проти куркульсько-заможних верств села за
невиконання твердих завдань з хлібозаготівлі, 113 справ проти
контрактантів, дві справи проти селян, які приховували хліб і дві справи за
опір проведенню хлібозаготівельної кампанії2. Крім цього, зазначені
судово-слідчі бригади перевіряли якість збирання буряків на полях,
виявляли приховані та порушили у зв’язку з цим 18 кримінальних справ3.
Слід додати, що під час роботи цих двох судово-слідчих бригад було
додатково створено ще й третю4.
Як бачимо, на виїзних сесіях у найкоротші терміни розглядалися справи
та виносилися вироки із урахуванням колишнього соціального стану
засуджених, судово-слідчі бригади працювали виключно на місцях скоєння
злочину з метою наочно продемонструвати, що чекає на тих, хто чинитиме
опір запровадженій політиці на селі. Водночас судово-слідчі бригади
перевіряли якість виконання селянами сільськогосподарських робіт.
Застосування надзвичайних заходів до селянства УСРР у вигляді
судових переслідувань у 1932 р. насамперед було пов’язано з
хлібозаготівельними кампаніями та відрізнялося свавіллям влади. Зокрема,
у доповідній записці Бершадського прокурора «Про хід колективізації та
хлібозаготівлі» від 15 січня 1932 р. йдеться про денні та нічні повальні
обшуки, незаконні арешти селян, про випадки конфіскації хліба у тих, які
виконали план контрактації та про розкрадання майна засуджених5. Крім
цього, прокурор акцентує увагу, що в деяких селах доводили тверді
завдання з хлібозаготівлі середнякам, та у разі невиконання їх штрафували,
виселяли з приміщень, розбирали приміщення, а також проводили масові
обшуки у бідноти6.
Слід зазначити, що наведені прокурором факти були типовими. У
«Вістях» міститься матеріал про те, що Лукашівська сільрада конфіскувала
та продала майно біднячки Олени Заєць, яка не здала законтрактований
хліб, а також було стягнуто штраф у розмірі 2500 крб. з біднячки Старової
– мешканки селища Деркачі Харківської приміської смуги, яка не виконала
план твердих завдань7.
З метою упорядкування судових переслідувань та недопущення
помилок Наркоматом юстиції УСРР був виданий директивний лист «Про
1
Інформаційний лист Генеральному Прокуророві УСРР про роботу органів юстиції
Білоцерківщини від 21 листопада 1931 р. // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 14, спр. 84, арк. 16-17.
2
Там само, арк. 16.
3
Там само, арк. 17.
4
Там само.
5
Докладная записка Бершадского прокурора Тульчинского округа «О ходе
коллективизации и хлебозаготовки» от 15 января 1932 г. // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 15,
спр. 17, арк. 1.
6
Там само.
7
Нещадно карати порушників ревзаконності // Вісті Всеукраїнського Центрального
Виконавчого комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – 1932. –
№ 150 (3648). – 9 липня. – С. 5.
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хлібозаготівлю 1932 р.» від 28 липня 1932 р., який спирався на постанову
рнк СРСР та ВКП(б) від 6 травня 1932 р.1 У директиві зазначалося, що всю
роботу на селі необхідно проводити виключно на засадах широкої
масовості та розв’язувати всі справи у тому селі, де вони виникли2. Крім
цього, встановлювався термін розв’язання справ – від 3 до 5 днів3. А проти
колишніх куркулів, які мали здавати хліб державі за твердими цінами,
вимагали вживати заходів, передбачених постановами ВУЦВК і РНК УСРР
від 3 липня 1929 р. та 15 березня 1930 р.4 Зокрема, нагадувалося, що їхні дії
кваліфікуються за ознаками частин першої та другої 58 ст. Кримінального
кодексу УСРР та являють собою класовий опір хлібозаготівлі5.
До бідняцько-середняцьких верств села пропонували вживати заходи
громадського впливу та проводити з ними політичну роботу6. Однак якщо
ж виявиться, що вони є злісними невиконавцями плану контрактації, тоді їх
необхідно притягати до судової відповідальності за ознаками 119 ст.
Кримінального кодексу УСРР7. також у директивному листі акцентувалася
увага на тому, що застосування зазначених заходів до бідняцькосередняцьких верств не мала набирати масового характеру8.
Обіжник Наркомату юстиції «Про активізацію роботи органів юстиції в
боротьбі за хліб» від 9 листопада 1932 р. визначав порядок розслідування
цих справ, зокрема, у ньому зверталася увага, що до закінчення
хлібозаготівель боротьба за хліб є основною роботою органів юстиції9.
Прокурорам пропонувалося встановити спеціальний нагляд за роботою
органів розслідування, забезпечивши розглядання справ за невиконання
плану хлібозаготівель не більше, ніж за 3 дні10. Водночас судові органи
мали розв’язувати такі справи не більше, ніж за 5 днів11. Також вимагалося
найширше практикувати систему організації судово-слідчих бригад для
розслідування та розв’язання справ у селах, які відстають у виконанні
плану хлібозаготівель12. Обласні суди мали організовувати по 5-10 виїзних
сесій нарсуду для розв’язання справ у районах, які надто відстають з
виконанням плану13. За найменшу тяганину в справах з хлібозаготівлі
вимагалося вживати репресивних заходів до винних осіб14.
Щодо механізму застосування надзвичайних заходів до одноосібників,
які не виконували план або саботували хлібозаготівлі, то його визначала
1

ЦДАВО України, ф. 8, оп. 15, спр. 267, арк. 10-23.
Там само, арк. 13.
Там само.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само, спр. 17, арк. 15.
7
Там само.
8
Там само.
9
Миколаївщина: Колективізація сільського господарства і голод (1929–1932 рр.).
Документи і матеріали. – Миколаїв, 2000. – С. 160.
10
Там само. – С. 161.
11
Там само.
12
Там само.
13
Там само.
14
Там само.
2
3
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постанова Раднаркому УСРР «Про організацію хлібозаготівель в
одноосібному секторі» від 11 листопада 1932 р.1 Згідно з нею, вимагалося
негайно застосовувати репресії насамперед беззаперечне стягнення хліба, а
відповідно за невиконання договору контрактації – одночасне притягнення
до судової відповідальності2. Відносно ж тих одноосібників, які не тільки
не виконали план хлібозаготівель, а й продавали хліб на ринку за
спекулятивними цінами, пропонувалося додатково до заходів
беззаперечного стягнення застосовувати штраф у розмірі ринкової вартості
незданого хліба, при цьому штрафи накладалися та стягувалися за
постановами сільрад та уповноважених райвиконкомів, а затверджувалися
райвиконкомами3.
Одноосібників, які не тільки не виконували доведеного до них плану, а
й проводили пряму підривну роботу проти хлібозаготівель, необхідно було
позбавляти їхніх земельних наділів, у тому числі садибних, а також
застосовувати адміністративні заходи – виселення за межі району, а
найактивніших – за межі області4.
У разі виявлення прихованого хліба в ямах або його зловмисного
псування, вимагалося застосовувати суворі судові репресії з виселенням за
межі району та області5. Одночасно до одноосібних господарств, що
ухилялися від виконання плану хлібозаготівель, пропонувалося посилити
роботу зі стягнення обов’язкових грошових платежів6. Окрім цього, у
постанові зазначалося, що органи суду та прокуратури мають позачергово
розглядати судові справи з хлібозаготівель, враховуючи соціальне обличчя
кожного й закінчувати їх за 5-8 днів з моменту порушення справи, а також
висвітлювати свою роботу в засобах масової інформації, на загальних
зборах тощо7.
Слід додати, що судові переслідування значно посилилися після
прийняття постанов ЦК КП(б)У від 18 листопада та ВУЦВК і РНК УСРР
від 20 листопада 1932 р. з однаковими назвами «Про заходи до посилення
хлібозаготівель». Виконуючи розпорядження партійних та державних
органів, Наркомат юстиції УСРР вимагав від прокурорів «за всяку ціну (…)
забезпечити найскоріше проходження справ» та «забезпечити
найефективнішу репресію в цих справах з тим, щоб вона дійсно могла дати
перелам і рішуче усунути всі елементи, що зривають виконання плану
хлібозаготівель»8. Слід додати, що термін проходження справ згідно із
зазначеним розпорядженням скорочувався до 3 днів9. Зрозуміло, що суди
та прокуратура посилили репресії. Тільки в одній Чернігівській області за
період з 10 до 25 грудня 1932 р., тобто за півмісяця, до кримінальної
1

Там само. – С. 164-167.
Там само. – С. 164-165.
3
Там само. – С. 165.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само. – С. 166.
7
Там само. – С. 166-167.
8
Там само. – С. 551.
9
Там само.
2
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відповідальності були притягнуті та засуджені судом 974 особи, з яких 376
осіб були засуджені за невиконання твердих завдань з хлібозаготівлі, а
598 осіб – за невиконання умов контрактації хліба1.
Поряд із судовими переслідуваннями за нездачу надлишків хліба під час
проведення хлібозаготівельної кампанії 1932 р. розпочалися судові
переслідування за розкрадання майна колгоспів і кооперативів, які
регламентувалися постановою ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна
державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення
суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 р.
Постанова дозволяла застосовувати до крадіїв соціалістичної власності
вищу міру покарання – розстріл із конфіскацією всього майна, якщо ж
будуть виявлені пом’якшувальні обставини, то пропонувалося позбавляти
волі на термін не менше 10 років з конфіскацією всього майна2. Крім цього,
вимагалося проводити рішучу боротьбу з куркульсько-капіталістичним
елементом, який погрожує колгоспникам та вчиняє насильство з метою
руйнування колгоспу3. Зазначені дії кваліфікувалися як державний злочин,
що карався позбавленням волі на термін від 5 до 10 років та ув’язненням до
концентраційного табору4.
Щодо порядку розгляду справ, то він визначався інструкцією
Верховного Суду та ОДПУ СРСР «Про механізм застосування репресій за
постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р.»5. Згідно з інструкцією,
судово-слідчі органи зобов’язали закінчувати справи та виносити
обвинувальні вироки не пізніше 15-денного терміну з моменту розкриття
злочину та виникнення справи6. У разі проходження у справах значної
кількості звинувачених, термін розгляду справ та винесення вироку міг
дорівнювати (як виняток) 30 днів7.
Про сумлінне виконання постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня
1932 р. свідчить той факт, що на початку вересня, тобто менше ніж за
місяць, по Україні у 250 справах було винесено вирок – вища міра
покарання8. Водночас протягом листопада–грудня 1932 р. тільки в одній
Дніпропетровській області за розкрадання хліба було засуджено 5215
селян, з яких 174 особи засудили до розстрілу, 1236 осіб – до позбавлення

1
Доповідна записка Чернігівського обласного прокурора Генеральному прокуророві
УСРР «Про роботу органів юстиції Чернігівської області з 10 грудня по 15 грудня 1932 р.» від
15 грудня 1932 р. // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 15, спр. 367, арк. 51; Додаткові відомості «Про
розглянуті справи нарсудом Чернігівської області з 15 грудня до 25 грудня 1932 р.» від 31
грудня 1932 р. // ЦДАВО України, ф. 8, оп. 15, спр. 367, арк. 6-7.
2
Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации,
1927–1932 гг. – М., 1989. – С. 477.
3
Там само.
4
Там само. – С. 478.
5
Миколаївщина: Колективізація сільського господарства і голод (1929–1932 рр.).
Документи і матеріали. – Миколаїв, 2000. – С. 154-158.
6
Там само. – С. 158.
7
Там само.
8
Там само. – С. 150.
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волі від 3 до 5 років, а інших – до 3 років ув’язнення .
Слід зазначити, що на місцях не завжди дотримувалися класового
підходу при розгортанні судових репресій, у зв’язку з цим Наркомат
юстиції УСРР пропонував прокурорам звернути особливу увагу на
«обережний підхід до підбору об’єктів у цих справах», а також вимагав
«суворо диференційного підходу в залежності від соціального стану,
наслідків злочину та інше»2.
Суди у 1932 р., як того вимагали директиви Наркомату юстиції УСРР,
працювали виключно на виїзних сесіях, а результати їхньої роботи
друкувалися у пресі. Зокрема, у Чистяківській районній газеті «Горняк» за
2 квітня 1932 р. міститься матеріал про засудження райсудом на виїзній
сесії у Мануйлівській сільраді 4 осіб за розкрадання ними посівного
матеріалу3.
Слід зазначити, що на місцях під час розгортання судових
переслідувань спостерігалося зловживання службовим становищем з боку
представників влади. Зокрема, сільрада селища Горчичного Дунаєвецького
району доводила тверді завдання з хлібозаготівлі та м’ясозаготівлі
біднякам та середнякам, а в разі їх невиконання, вилучала майно та
розпродавала його, не проводячи облік вилученого4.
Отже, комплексний аналіз механізму функціонування судоворепресивної системи у сільській місцевості УСРР у 1930–1932 рр. дає змогу
зробити наступні висновки:
1) судові переслідування та адміністративні заходи впливу на селянство
у досліджуваний період були тісно пов’язані з проведенням суцільної
колективізації та політичної кампанії «ліквідації куркульства як класу».
Судові органи мали забезпечити умови задля їх успішного проведення та
закріплення;
2) судові репресії спрямовувалися проти одноосібників із числа
середняків-контрактантів,
куркулів-твердоздавців
та
розкрадачів
соціалістичної власності. Водночас усе частіше до судової відповідальності
притягалися бідняцько-батрацькі верстви села, колгоспники, робітники
радгоспів, які не виконували покладених на них зобов’язань;
3) кримінальні справи порушувалися за значне коло «злочинних дій»: за
невиконання плану хлібозаготівель, умов контрактації, агромінімуму та
зоомінімуму, плану м’ясозаготівель, несплату податків та одноразових
платежів під час мобілізації коштів, за невмотивований забій худоби,
крадіжки сільськогосподарського майна тощо. Причому до судової
відповідальності притягалися усі статевовікові групи села;
1
Підраховано автором за: Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в
Україні, 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу. – К., 2000. – С. 110.
2
Миколаївщина: Колективізація сільського господарства і голод (1929–1932 рр.).
Документи і матеріали. – Миколаїв, 2000. – С. 154.
3
Сокрушительный удар по кулаку и подкулачнику, разбазарившим семенные фонды //
Горняк (Орган Чистяковского райкома КП(б)У, райисполкома и райпрофсовета). – 1932. –
№ 75 (560). – 2 апреля. – С. 3.
4
Розкуркулення в УСРР. Документи та матеріали // Український історичний журнал. –
1992. – № 7-8. – С. 108-109.

311

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

4) розгляд судових справ відбувався на виїзних сесіях, у яких брали
участь спеціально сформовані бригади суддів, прокурор та громадські
обвинувачі з числа активу села і району. Усім справам надавалося великого
громадського і політичного значення, тому, по можливості, їх розглядали
на місті скоєння злочину показовим порядком. Результати роботи
друкувалися в періодичних виданнях з метою наочно продемонструвати,
що чекає на тих, хто чинитиме опір реконструкції сільського господарства;
5) суди та прокуратура почали безпосередньо брати участь у контролі за
виконанням сільськогосподарських робіт;
6) відмінялися пільги для селян – підданих іноземних держав, зокрема,
німців;
7) простежується вибірковий характер судових переслідувань, а міри
покарання стають більш жорстокими. Селян запроторювали до концтаборів
і тюрем, а з посиленням хлібозаготівель почали широко використовувати
вищу міру покарання – розстріл;
8) до судової відповідальності селяни притягалися за ініціативою
уповноважених сільрад, виконкомів, міліції та ДПУ;
9) усі кримінальні справи розглядалися за дуже обмежений термін, що
робило неможливим об’єктивне судочинство;
10) за допомогою судових переслідувань т.зв. заможно-куркульські
елементи вилучалися на деякий термін із селянського середовища, а
одночасне застосування до них адміністративних заходів у вигляді
стягнення штрафів та конфіскації майна призводило до економічного
розкуркулення. Насувався голод 1932–1933 рр.
Таким чином, суди та прокуратура у сільській місцевості у 1930–
1932 рр. фактично перетворилися на карально-репресивні органи
переслідування селянства, яке чинило опір запровадженій політиці.
Стосовно практичних рекомендацій, то у подальшій роботі над
проблемою вважаємо за доцільне дослідити обсяги судових переслідувань
селянства України у 1930–1932 рр.
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Ясько Р.О. (Київ)
БОРОТЬБА ОУН-УПА
З ОКУПАЦІЙНИМИ РЕЖИМАМИ
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ТА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
Стаття присвячена героїчній боротьбі воїнів ОУН-УПА з іноземними
загарбниками в середині ХХ сторіччя.
Національно-визвольний рух українського народу за свою національну
державність у 1917 – 1920 рр. закінчився трагічною поразкою. Чотири
держави розділили Україну. Більшу частину її території захопила
радянська Росія, Західну Україну (Галичину, Волинь, Полісся) окупувала
Польща. Буковиною і Бессарабією заволоділа Румунія, а Закарпаття
приєднала до себе Чехословаччина.
Жорстокий терористичний режим запровадила на окупованих
українських землях більшовицька партія. Внаслідок форсованої
колективізації, яка проводилася насильницькими методами, багато тисяч
українських хліборобів було виселено в Сибір і на Крайню Північ.
Особливо страшним злочином комуністів проти українського народу став
штучний голод 1932 – 1933 рр., внаслідок якого загинуло близько 7 млн
чоловік.
Незважаючи на розмежування своїх історичних територій, український
народ продовжував боротьбу за соборність і самостійність України. В
авангарді цієї боротьби стала створена 1920 р. у Празі Українська військова
організація, керівником якої став український військовий діяч, полковник
Січових Стрільців (СС) Євген Коновалець. Взимку 1929 р. на її основі у
Відні створено Організацію українських націоналістів (ОУН), яку також
очолив Євген Коновалець.
ОУН, головним тереном діяльності якої була Західна Україна, повела
рішучу й безкомпромісну боротьбу проти польських окупантів. Про
героїзм і готовність членів цієї організації до самопожертви свідчить
збройна боротьба під час страшної польської “пацифікації” (утихомирення)
українців 1930 р., бойова діяльність групи В. Біласа – Д. Данилишина,
вбивство в 1934 р. у Варшаві кривавого ката українського народу
Б. Пєрацького – польського міністра внутрішніх справ. Найбільшими
ворогами української державності ОУН вважала на той час російський і
польський імперіалізми. У цьому плані провідники ОУН шукали на
міжнародній арені прихильників, які були готові дати моральну підтримку
українському народові і його визвольній боротьбі. У тодішній Європі
тільки гітлерівська Німеччина відкрито готувалася до війни з Польщею і
СРСР. Сподіваючись війни, українські націоналісти прагнули використати
її виключно для того, щоб відбудувати самостійну державу. Однак плани
гітлерівців
щодо
України
підпорядковувалися
їх
основному
зовнішньополітичному завданню – розгрому Польщі, Радянського Союзу,
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поневоленню народів СРСР та інших країн, що розташовані на схід від
Німеччини. Про це відкритим текстом говорилось у головних творах
нацистів – книзі А. Гітлера «Майн кампф» і праці А. Розенберга «Міф XX
століття»1.
ОУН (яка на час приходу Гітлера до влади нараховувала 30 тис. членів)
фашисти сподівалися використати в боротьбі проти своїх потенційних
політичних противників у політиці – Чехословаччини, Польщі, Радянського
Союзу. Зважаючи на це, фюрер не скупився на щедрі обіцянки керівникам
національно-визвольного руху. Перші ознаки тривоги щодо справжніх
цілей А. Гітлера охопили українські політичні кола у зв'язку зі справою
Закарпатської України, яка постала після ліквідації Чехословацької
республіки. 15 березня 1939 р. у Хусті була проголошена самостійна і
незалежна держави – Карпатська Україна, її президентом став відомий
громадсько-політичний діяч Закарпаття – Августин Волошин. Історична
подія 15 березня викликала хвилю піднесень серед українців усього світу.
В цій ситуації А. Гітлер під прямим тиском Москви і Варшави дав дозвіл
диктаторові Угорщини Горті на окупацію Закарпатської України.
Другим ворожим кроком А. Гітлера стосовно українства стало
підписання пакту Молотова-Ріббентропа, згідно з яким після розгрому
Польської держави Західна Україна відходила до Радянського Союзу. У
червні 1940 р. на вимогу радянського уряду Румунія змушена була
передати Радянському Союзові Північну Буковину і Бессарабію, заселені
переважно українцями. Це був важкий удар по державницьких планах
ОУН, яка не змогла в цей час чинити відкритий опір загарбникам.
22 червня 1941 р. вибухнула німецько-радянська війна, під час якої
відбувся розкол в українському суспільстві: одна його частина вступила,
або була мобілізована до лав Червоної Армії, інша – до військ німецького
вермахту, а ще одна стала до боротьби за незалежність України. Це можна
пояснити різними чинниками: політичними переконаннями, тривалістю
перебування населення певної території України у складі Радянського
Союзу, національною свідомістю, політикою німецької влади стосовно
населення окупованих українських земель. Відступаючи, червоні війська
вчинили масу злочинів і насильства, особливо криваві розправи
відбувались у західноукраїнських тюрмах, переповнених безневинно
арештованими людьми. В’язнів не просто розстрілювали, а мордували. У
самбірській в’язниці з березня 1941 р. в'язнів годували людським м’ясом. У
Бібрці чекісти живцем зварили у великих казанах кількох мешканців цього
міста. Загальна кількість жертв червоного терору на початку війни точно
невідома. За даними, наведеними і зібраними в різних документальних
джерелах і спогадах очевидців, орієнтовно, 40-50 тис. чоловік2. Отже, не
дивно, що певна частина українського населення прихильно, навіть із
симпатією, поставилася до німецької армії. Багатьом українцям Німеччина
видавалася єдиною зовнішньою силою, за допомогою якої можна було б
1
2
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боротися з найбільшими ворогами України – більшовицькими й
польськими поневолювачами.
Початок війни сприяв зростанню політичної активності українських
національних сил і насамперед членів ОУН (самостійників-державників).
Ще до приходу німців у багатьох містах були створені українські органи
державної влади. Подекуди такі органи управління виникали
безпосередньо і після прибуття німецької армії. Водночас лідери ОУН
розуміли, що Берлін може зайняти стосовно української проблеми ворожу
позицію. Тому було вирішено якнайшвидше проголосити утворення
Української держави, щоб поставити А. Гітлера перед доконаним фактом.
30 червня 1941 р. у Львові відбулися Українські національні збори, які
проголосили відновлення Української Самостійної Держави та створили
уряд (Українське Державне Правління) на чолі з Ярославом Стецьком.
Дещо пізніше у Києві члени ОУН-М (прихильники Д. Мельника)
організували верховний державний орган – Українську національну раду.
Львівська радіостанція повідомила про Акт 30 червня 1941 р. населення
Західної України і також передала Пастирський лист – благословення
митрополита Андрея Шептицького з цієї нагоди.
На Акт 30 червня 1941 р. німецькі фашисти прореагували вороже.
А. Гітлер вважав, що недоцільно співпрацювати з поневоленими Москвою
народами. А. Розенберг, який виконував у нацистському уряді обов'язки
міністра окупованих територій, зокрема, писав: «Родюча і багата Україна
повинна стати німецькою колонією, територією, заселеною німецькими
селянами із Західної Німеччини та Саксонії».
15 вересня 1941 р. гестапівці схопили С. Бандеру і Я. Стецька. Тоді ж
було заарештовано близько 300 членів ОУН, 15 керівних діячів цієї
організації розстріляно. Майже до кінця війни C. Бандера і Я. Стецько були
в'язнями концентраційного табору Заксенгаузен. У вересні 1942 р. у
концтаборі Освенцім охоронці закатували двох братів Степана Бандери –
Олексу і Василя.
Окупанти не обмежувались тільки фізичним знищенням членів ОУН.
Масовий терор проти українського народу німці починають застосовувати
з ще більшою жорстокістю і в більших розмірах, ніж у Франції, Югославії,
Чехії, Польщі. Для залякування населення гестапо широко використовує
систему заложництва. Каральні відділи СС знищують цілі села. Загалом у
західних областях України окупанти закатували 1 млн 300 тис. цивільного
населення1.
Ліквідація українців як народу супроводжувалася масовим вивезенням
на примусові роботи до Німеччини. Своєю програмою організації рабської
праці фашистський уряд будував собі далекосяжні політичні й економічні
плани. По-перше, він втілював у життя ідею обезлюднення України та
заселення вивільнених територій людьми «чистої німецької крові». Друга
причина масового вигнання населення – нестача робочої сили в Німеччині
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внаслідок тотальної мобілізації працездатного чоловічого населення на
фронт.
Така політика окупантів викликає справедливий спротив українського
народу. У багатьох місцях вибухають стихійні бунти проти загарбників. У
травні 1942 р. провідник ОУН на Костопільщині просить у Головного
проводу дозволу організувати партизанський загін, який би охороняв
місцеве населення від німецьких насильств та грабунків. На порядок
денний ставиться питання про необхідність створення українських
збройних сил. Однак формування національної армії ускладнюється
різними об'єктивними причинами. Україна потрапила під німецьку
окупацію зовсім в іншій історичній ситуації, ніж Польща, Франція,
Югославія. Ці країни мали до війни власні збройні сили, які хоч і не
вистояли у відкритих боях, все ж могли переходити до партизанської війни
з ворогом. Україна не мала своєї армії, а головне, не було досвідчених
офіцерських кадрів. Крім того, у своїй антинімецькій боротьбі український
народ навіть не міг сподіватися на мінімальну допомогу ззовні. Відомо, що
збройна боротьба проти німецьких окупантів у Югославії, Франції, Польщі
спиралася на ефективну допомогу Англії, США, СРСР. Звідтіля шляхом
парашутних десантів та через інші канали партизани поневолених країн
одержували зброю, амуніцію, ліки і, щонайважливіше, добре вишколений
командний персонал. Українські повстанські частини повинні були завжди
покладатися лише на власні сили.
Тому на підпільній першій Конференції ОУН у вересні 1941 р.
відхилено постанову про негайний перехід до загального збройного опору,
але визначаються як найближчі завдання: 1) пропагандистська діяльність
по підготовці українського населення до активної боротьби з німецькими
окупантами; 2) збір та складування зброї; 3) масове навчання членів ОУН
військової справи.
Для здійснення цих завдань Військова референтура проводу ОУН
створює Крайовий військовий штаб. Незабаром організовується сітка
військових референтів при крайових, окружних, районних і повітових
проводах ОУН. Ця сітка охоплювала більшу частину українських
етнографічних земель на захід від Дніпра та окремі частини Східної та
Південно-Східної України. Всі члени ОУН були зобов'язані пройти
військові вишколи. Найбільшою вишкільною базою для членів ОУН була
Школа військових кадрів «Тигри», що діяла в Долинському повіті
Станіславської області. Так виникає мережа військових підрозділів ОУН –
Української національної самооборони. УНС – це ще не повстанська армія.
Але вона означала етап переходу до відкритої збройної боротьби.
Місцем народження Української повстанської армії стали північнозахідні землі. Чому саме вони? Ще в 1936 – 1937 рр. тут з ініціативи
військової рефeрeнтури ОУН під керівництвом Василя Сидора були
створені повстанські бойові відділи під назвою «Вовки», які вели активну
партизанську війну проти польських окупантів, їх вважали попередниками
УПА. Отже, населення Волині мало навички партизанської боротьби.
Перші збройні формування виникають стихійно у волинських і
поліських лісах ще в 1941 р. під такими назвами: «Поліське лозове
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козацтво», УПА «Поліська січ», якою командував Т. Боровець (псевдо
Тарас Бульба) та ін. Пізніше ці військові об'єднання отримають спільну
назву – Українська національна революційна армія (УНРА).
З осені 1942 р. на Поліссі і Волині під егідою ОУН (бандерівського
напряму) планомірно й організовано створюються збройні загони, які
приймають назву УПА. Перший відділ УПА сформував на Поліссі в жовтні
1942 р. Сергій Качинський (псевдо – Остап). 30 травня 1947 р. Українська
Головна Визвольна Рада проголосила 14-тe жовтня 1942 р., на який
припадає і козацьке свято Покрови, офіційною датою народження УПА.
Першим командувачем УПА став Д. Клячківський (Клим Савур).
Бійці УПА одразу завдали низки нищівних ударів німецьким окупантам.
7 лютого 1943 р. загони УПА атакували німецький гарнізон у містечку
Володимирець. У ніч з 10 на 11 березня 1943 р. невеликий відділ УПА
напав на фабрику в с. Оржева, де знаходилася велика кількість зброї та
амуніції. Було знищено близько 60 німців. В бою загинув С. Качинський,
який ішов в атаку попереду своїх бійців1.
2 квітня 1943 р. загони УПА захопили м. Горохів. Німці в паніці
відступили. Вранці 4 квітня 1943 р. повстанці відійшли в ліс. Уночі з 12 на
13 квітня 1943 р. відділ УПА вчинив напад на місто Цумань. Було знищено
близько 100 ворожих солдатів та офіцерів, здобуто зброю, амуніцію та інші
трофеї. У травні 1943 р. німецький загін (400 чол.) напав на село Яполоть
(Костопільщина), грабуючи селян. Відділи УПА оточили фашистів. Бій
тривав шість годин і завершився перемогою українських партизанів2. У
травні 1943 р. у сутичці з УПА загинув відомий гестапівець В. Лютце.
Обороняючи свою рідну землю, українські повстанці виявляли
приклади великого героїзму і самопожертви. Перші бої УПА з німецькими
окупантами викликали в українського населення захоплення. Лави швидко
поповнювалися
добровольцями.
Влітку
1943 р.
стихійно
переорганізовується в повстанську армію Українська народна самооборона
в Галичині. У зв’язку з розширенням території діяльності УПА
створюється її Головна команда, за рішенням якої восени 1943 р. вводиться
посада Головного командира УПА. Ним стає Роман Шухевич (псевдо Тарас
Чупринка) – спочатку в ранзі підполковника, а потім генерала-хорунжого3.
Восени 1943 р. виникають перші повстанські загони на Буковині і
Бессарабії під назвою БУСА – Буковинська українська самооборонна армія.
В травні 1944 р. відділи БУСА вливаються до складу УПА. Характер
Української повстанської армії, як збройної організації українського
народу, зобов'язував її не обмежуватися тільки бойовими діями. УПА не
забувала про організацію господарського й адміністративного життя
населення. Взимку 1943 р. її командування звернулося до населення Волині
з відозвою не здавати німцям провіанту.
Стрільці УПА ліквідовували німецькі «лігеншафти», а коней, худобу,
зерно і все інше роздавали людям. Крім того, було розгромлено ґуральні,
1
2
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зерносховища та продовольчі склади. Після ліквідації окупаційних
адміністративних органів відділи УПА організували українську владу.
Виникають великі партизанські зони, вільні від німецької адміністрації, де
легально діє ОУН, формуються нові частини УПА.
Німці постійно намагалися знищити український партизанський рух.
Найбільшу операцію з таким наміром провів генерал СС фон дем Бах, який
вважався спеціалістом по боротьбі з партизанами (згодом у 1944 р. він
керував придушенням Варшавського повстання).
Фон дем Баха перекинули з Білорусії для керівництва каральними
операціями проти УПА. Німецький генерал оточив своїми дивізіями всю
Крем’янеччину. Гонитва за повстанцями тривала близько тижня і була
безуспішною. УПА і надалі продовжувала боротьбу.
Говорячи про українські збройні формування часів Другої світової
війни, не можна обминути увагою дивізію «Галичина» – збройну частину
при СС («Ваффен СС Дивізія»), яка воювала на боці вермахту. Тим більше,
що офіційна радянська історіографія до сьогодні ілюструє на її прикладі
«зрадницьку суть українського буржуазного націоналізму».
ОУН Бандери, яка здійснювала політичне керівництво Українською
повстанською армією, від самого початку вкрай негативно ставилася до
створення дивізії "Галичина". Воюючи проти всіх окупантів, українські
повстанці були безкомпромісними. Головна команда УПА накладала
заборону на ведення переговорів з німцями, видавши з цього приводу
документ. 7 лютого 1944 р. командира одного з відділів УПА-Північ
А. Антонюка (Сосенка), який порушив цю заборону, військовий суд
засудив до смертної кари.
Окремої розповіді заслуговує боротьба УПА з радянськими
партизанами. Головним тереном дій червоних партизанів були Полісся і
Волинь. Найменш придатною для їх діяльності була Галичина. Однак
командування Червоної армії вважало за доцільне поширити свій вплив і
сюди. З цих мотивів весною 1943 р. з Лівобережної України вирушає в рейд
кількатисячний загін більшовицьких партизанів під командуванням
С. Ковпака, який через Полісся, східним краєм Волині, через
Житомирщину і Кам'янсць-Подільщину проходить на Тернопільщину і
повз Бучач, Підгайці, Галич доходить пізнім літом до Карпат. Спочатку
ковпаківцям вдалося досягти з командуванням УПА домовленості про
нейтралітет. Однак пізніше, виконуючи пряму вказівку Й. Сталіна,
С. Ковпак завдав УПА удару в спину. Авантюра закінчилася трагічно для
ковпаківців. Вони були розбиті, врятуватися в Карпатах вдалося лише
небагатьом. На Волині загонам УПА вдалося відкинути червоних
партизанів на схід, за річку Случ і на північ за лінію Ковель – Сарни.
Значні бої відбулися в околицях Сарн і на Володимирівщині. Так,
наприклад, 14 червня 1943 р. у запеклому бою відділ УПА зіткнувся із
сильним загоном більшовицьких партизанів-парашутистів (це були агентипрофесіонали з НКВС) між селами Карпилівка і Ленчин на Рівненщині.
Більшовицький загін було вщент розгромлено, повстанці захопили штабні
документи, багато зброї, амуніції. Наприкінці вересня 1943 р. на Волині
з'явився радянсько-партизанський загін О. Федорова. УПА поблизу
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с. Плевно дала йому бій, який тривав цілий день. Полягло близько ста
червоних партизанів1.
На початок 1944 р. кількість бійців УПА сягала ста тис. чоловік. До
речі, на той час на всій території України нараховувалось лише 39 тис.
радянських партизанів. Це ще раз доводить, що основний тягар збройної
боротьби в тилу німецьких окупантів винесла на своїх плечах Українська
повстанська армія, бойові успіхи якої більшовицьке підпілля часто-густо
приписувало собі.
У ході боїв проти німецьких та радянських загонів у лави УПА влилася
значна частина української поліції та українців, що служили в німецьких
охоронних службах. Цей організований перехід став серйозним ударом для
гітлерівської окупаційної влади. Замість української поліції німці створили
польську, яку набрали з числа колоністів. Гітлерівцям вдалося, зігравши на
національному ворогуванні, сформувати з польських поліціянтів загони
жорстоких карателів. Крім того, на українських землях також активно діяли
польські військові формування: АК (Армія Крайова), ГЛ (Гвардія Людова),
БX (Батальйони хлопські), НЗС (Народові Сили Збройні). Був покладений
початок кривавій міжусобній боротьбі поляків і українців, яка охопила
широкі території, принесла безліч жертв. Масові вбивства українців
поляками почалися уже в квітні 1942 р., тобто тоді, коли з українського
боку на 11-й Конференції ОУН було затверджено право польського народу
на власну державу. Особливого розмаху польський терор набрав у 1943 р.
28 вересня 1943 р. польські терористи напали на село Руду (Волинь) і
вбили 12 українців. У жовтні 1943 р. бойовики закатували 22 українці в
селі Замостя (Володимирщнна). 17 жовтня 1943 р. у місті Мотяниця
Олeцького р-ну від рук польських карателів загинуло 9 селян-українців. В
місті Горохові польські поліціянти під проводом командира Ампeля
повісили на телеграфних стовпах 50 чоловік, які потрапили випадково до їх
рук. У відповідь загони УПА вдалися до збройного опору. Так, наприклад,
в одному із сіл Радзивилівського р-ну місцевий загін УПА зробив засідку
на польських грабіжників, що поверталися з вкраденою худобою. В бою
вбито 32 поляки. 22 вересня 1943 р. відбувся бій УПА із загоном НЗС біля
села Лизяни Березненського р-ну. Сутичку виграли українські частини. 9
жовтня 1943 р. відділи УПА повністю ліквідували маєток Костюшково у
Луцькому р-ні, який був базою для польських військових загонів2.
За рік до кінця Другої світової війни на українських землях склалася
нова політична ситуація, яка поставила перед УПА важке завдання.
Наближалася Червона армія, яка створювала серйозну загрозу для УПА.
Український народ з жахом чекав повернення більшовицьких вандалів,
пам'ятаючи репресії 1939 – 1941 рр.
Відступаюча німецька армія не становила вже великої небезпеки для
українських повстанців, тим паче, гітлерівці, розуміючи, що УПА буде
боротися проти сталінізму, розпочинають звільняти із тюрем раніше
1
2

1979.

Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. – Дрогобич, 1994. – С. 101.
Коваль М. Борьба населения Украины против фашистского рабства. – К.: Наукова думка,
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заарештованих членів ОУН – С. Бандeру, Я. Стецька, Д. Гнатківську тощо.
Коли в Україну дійшла звістка, що німці таки випустили з концтабору
Степана Бандеру, Ярослава Стецька й інших націоналістів, то Р. Шухевич
скликав у лютому 1945 р. конференцію ОУН. На цій конференції він
запропонував, а конференція обрала головою ОУН С. Бандеру,
заступником – Я. Стецька. Так Степан Бандера став політичним вождем
Української повстанської армії1.
Двомісячні великі бої УПА, в яких червоні війська наступали цілими
дивізіями, застосовуючи важкі гармати, літаки і танки, спричинялися до
значних людських втрат. Влітку 1944 р. усі загони УПА отримали наказ
Головного командування розчленуватися на відділи не більше як по дві
сотні і перейти в Карпати або більші масиви лісів, а в менш лісистих
районах розділитися на ще менші частини.
У другій половині 1944 р. всі західноукраїнські землі захопила Червона
армія. Першим кроком «визволителів» став примусовий загальний набір до
війська. Мобілізованих не навчали військової справи, їм не давали
армійського обмундирування (тому їх називали «чорножупанники»), а
одразу посилали на фронт, до того ж так, що тільки перші лави
наступаючих мали гвинтівки, друга і третя мали забирати зброю в тих, що
загинули, і з нею наступати на німецькі позиції. Із 700 тис. мобілізованих
половина загинула в перших боях. Це, без сумніву, було заплановане
винищення українського народу. Наведена цифра могла б бути ще
страшнішою, якби не діяльність УПА, до лав якої, рятуючись від призову,
вступали десятки тисяч людей.
З 1945 р. розпочалося переслідування західноукраїнської інтелігенції. В
січні 1945 р. у Львові було організовано учительський з'їзд. З головною
доповіддю на ньому виступив один з керівників КП(б) України
Д.З. Мануїльський, який піддав критиці український буржуазний
націоналізм, після чого доповідачеві присвоїли звання почесного доктора
наук Львівського університету. Найавторитетніших представників
галицької інтелігенції академіка М. Возняка, проф. Ф. Колессу, проф.
І. Крип'якевича також примусили вести агітацію проти УПА, ОУН, УГВР.
Розпочалася відверта русифікація. Адміністративний апарат був майже
повністю укомплектований росіянами або вихідцями із Східної України. У
1946 р. у всіх західних областях на посадах, які становили державну і
партійну номенклатуру, на місцеві кадри припадало тільки 14%. На жодні
відповідальні посади місцеві українці не призначалися. Російську мову
введено як мову навчання у вищій школі. У Львівський та Чернівецький
університети спроваджено велику кількість російських студентів. Театр,
кіно стали засобами пропаганди російського патріотизму, звеличування
історичного минулого Росії.
Нищівного удару було завдано українським церквам – православній
автокефальній, що відродилася у воєнні роки, та греко-католицькій.
Православну церкву підпорядкували московському патріарху, а непокірних
1
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священиків заарештовували нібито «за співпрацю з німцями». Незабаром
дійшла черга до Української греко-католицької церкви. 12 квітня 1945 р.
МДБ заарештувало митрополита Йосипа Сліпого, єпископів Микиту Будку
та Степана Чернецького. Через деякий час у в’язниці МДБ опинилися
перемиський єпископ Йосафат Коциловський, станіславський єпископ
Григорій Хомишин та інші. Всі вони були засуджені на довгі роки
тюремного ув’язнення1.
Ліквідація греко-католицької церкви, яка була носієм національних
традицій, глибоко образила почуття віруючих, спричинила до активізації
повстанського руху. Це змусило більшовицьке керівництво кинути на
боротьбу проти повстанців великі сили, однак знищити їх не вдалося.
Бої УПА із загонами МВС-МДБ завдали тяжких ударів радянським
військам, викривали міф сталінської пропаганди про неможливість
збройної партизанської війни в тилу Червоної армії. У цій боротьбі УПА
зазнала значних втрат, але свою справу по визволенню України від
комуністичних загарбників не припинила.
Збройна боротьба УПА завдала великої шкоди політичному авторитету
Радянського Союзу на міжнародній арені. Окупаційному режиму не
вдалося ліквідувати національно-визвольний рух силою. Комуністи
розпочинають підступну боротьбу та віроломну агітаційну кампанію,
намагаючись позбавити УПА народної підтримки та розкласти її
зсередини. Уряд УРСР вже у вересні 1944 р. видав офіційне звернення до
бійців УПА з повною амністією для всіх, хто з’явиться з повинною і
зголоситься служити в Червоній армії. У випадку відмови всіх, хто
бореться проти СРСР, чекає нещадна розправа2. Така агітація дала певні
результати. Кількість повстанців, які здалися у 1944-1945 рр., сягає 55 тис.
осіб.
Однак переважна кількість бійців УПА продовжувала боротьбу. У
другій половині ХХ ст. повстанські загони УПА здійснили чимало нападів
на більшовицькі військові об’єкти, розташовані в Західній Україні. Така
ситуація непокоїла окупаційний режим, і більшовики знову запровадили
методи нищівного, безжального терору.
Чекісти не гребували жодними методами. На Західну Україну
засилалися вишколені банди головорізів, переодягнених у форму УПА, які
не лише знущалися над людьми, чинили розбій, а й вирізували цілі сім'ї і
села. У боях з відділами УПА, порушуючи будь-які міжнародні закони,
чекісти вживали розривні набої.
Масове і цілеспрямоване застосування терору завдавало болючих ударів
Українській повстанській армії. Її чисельність різко зменшується. Однак
УПА не капітулює, а шукає і знаходить нові форми боротьби, її
командування приймає рішення про розчленування загонів армії на
оперативно самостійні одиниці кількістю 11-15 чоловік. Таким чином,
УПА переходить від повстанських форм масової збройної боротьби в
1
2
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глибоке підпілля, головним завданням якого стає організаторська і широка
політико-пропагандистська робота, невпинний опір агресорам.
Славна історія УПА закінчується в жовтні 1959 р. смертю Степана
Бандери від рук агента КДБ у Мюнхені.
Отже, Українська повстанська армія виникла як форма протесту й
захисту українського народу проти гітлерівської окупації, її бійці відіграли
певну роль у порятунку народів Європи від завойовницьких планів
гітлерівської Німеччини, внесли свою долю у розгром фашизму. Після
закінчення Другої світової війни УПА вступила у смертельну боротьбу із
людиноненависницьким сталінським режимом. Ця боротьба була
надзвичайно виснажливою, важкою і кривавою. У глибинній пам’яті
народу учасники українського партизанського руху 1940–1950-х рр.,
незважаючи на всі інсинуації комуністичної пропаганди, залишилися
героями, захисниками Батьківщини, оскільки вели війну за визволення з
трьома тоталітарними режимами: польським, німецько-фашистським та
російсько-радянським.
Варто зазначити, що війна, яку проводила УПА за визволення
українського народу, була деякою мірою успішною, оскільки мета
українського національного руху не пропала даремно – завдяки цьому
утворилася своєрідна національна традиція неперервності боротьби за
власну державу, яка в кінці ХХ ст. допомогла Україні здобути
незалежність.
У 2007 р. відзначено 65-річний ювілей створення УПА, а генералхорунжому Роману Шухевичу Указом Президента України В. Ющенка
присвоєно звання Героя України.
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Калашнікова В.Є. (Донецьк)
ПРИВЛАСНЕННЯ НАЦИСТАМИ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
УКРАЇНИ В РОКИ ОКУПАЦІЇ:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ
У статті висвітлюються механізми та теоретичні засади діяльності
різних нацистських установ по відношенню до українських бібліотечних,
музейних та архівних фондів у роки окупації. Також розглядається процес
створення Центральної бібліотеки вищої школи та Східної бібліотеки на
подальшу долю бібліотечного фонду України.
Починаючи Другу світову війну нацистська Німеччина ставила за мету
підпорядкувати нові території, поневолити та знищити інші народи, що
були, як вважалося нижчими, на відміну від німецької раси. В орбіті цієї
ідеології не останнє місце займали слов’яни, які були, на думку німців,
«расово невповноцінні». Враховуючи географічне розташування України
та родючість її земель, не дивно, що ця територія ще до початку війни
притягувала увагу німців. З окупацією німцями території України під
загрозою знищення опинився український народ, економіка і культура
країни. Українці, як представники групи східних слов’ян, сприймалися як
вороги німців. Ця расова зверхність нацистів щодо української нації була
підставою для зневажання її національної культури, цілеспрямованого її
руйнування. Проте на відміну від радянської історіографії, яка подавала
політику нацистських окупантів лише як вандалізм, сучасні дослідники,
зокрема, М.В. Коваль, Т.М. Себта, О.С. Онищенко тощо звертають увагу на
неоднозначне ставлення німців до історико-культурного надбання
українців. З’ясування теоретичних засад та механізмів привласнення
історико-культурних цінностей України дає змогу визначити напрями
пошуку втраченого Україною культурного надбання, з’ясувати, архівні
фонди яких нацистських організацій можуть містити документи щодо
розмірів знищених та вивезених бібліотечних, архівних та музейних
фондів, а також напрямів їх транспортування.
Вивчати це питання вітчизняні історики розпочали з часу
проголошення незалежності України та відкриття секретних фондів років
Другої світової війни. Одним із перших дослідників теоретичних засад
діяльності нацистів по відношенню до предметів української культури є
М. Коваль1. У своїх роботах він у загальних рисах описав, на чому
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історичний журнал. – 1993. – № 11-12. – С. 15-38; Коваль М. Теоретичні засади злочинних дій
нацистів щодо української культури та їх реалізація під час окупації України в 1941 – 1944 рр.
// Повернення культурного надбання України. Проблеми. Завдання. Перспективи. – К.: Абрис,
1996. – Вип. 7: Культура і війна. Погляд через півстоліття. – С. 15-18; Коваль М.В. Україна в
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базувалася політика нацистів у галузі культури та які механізми
застосовувалися для її реалізації.
Найбільше уваги попередні дослідники приділили діяльності штабу
Розенберга, особливо в галузі бібліотечної справи. Це дослідження
Т. Себти1, Н. Малолєтової, Л. Дубровіної2 та О. Онищенко3. Ці роботи цінні
тим, що в них поданий якісний аналіз джерел, наявних у Центральному
державному архіві вищих органів влади та управління України стосовно
вивезення та знищення бібліотечних фондів України нацистами в роки
окупації. Крім цього, статті містять документи, перекладені з німецької
мови та вперше опубліковані, що є надзвичайним внеском дослідників для
подальшого вивчення цього питання.
Необхідно також відзначити довідкові видання, що вийшли друком в
останні роки і претендують стати настільними книгами дослідників долі
історико-культурних цінностей України в роки Другої світової війни. Це,
передовсім, довідник-покажчик Н. Кашеварової та Н. Малолєтової
«Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в
оккупированной Европе в период Второй мировой войны»4. В ньому
розкривається склад і зміст київського масиву документів Оперативного
штабу рейхсляйтера Розенберга, у книзі також опубліковані деякі
документи штабу. Крім того, був виданий довідник, присвячений долі
бібліотечних зібрань Києва в роки війни, у якому робиться огляд не тільки
вже згаданого масиву документів, а й фондів окупаційного періоду, що
зберігаються в Державному архіві Київської області5.
На жаль, усі ці роботи присвячені діяльності Оперативного штабу
Розенберга, проте як на території України діяли різні організації, які також
цікавилися
нашими
культурними
цінностями.
Маловивченими
залишаються механізми пограбування українських музеїв та архівів.

Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). – К.: Вид. дім «Альтернативи»,
1999. – 336 с.
1
Себта Т.М. Документи Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга про діяльність в
українських бібліотеках під час нацистської окупації (1941-1944) // Наукові записки: Збірник
праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 1999. – Вип. 4. – С. 398-412; Себта Т.М.
Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга та його бібліотечна діяльність в Україні:
Джерелознавчий аналіз // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). – К.,
2004. – С. 114-148.
2
Малолєтова Н., Дубровіна Л. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з
окупованих східних територій у 1941-1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної
бібліотеки вищої школи у Німеччині // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2003. – Т. 4.
– С. 46-68.
3
Онищенко О. Бібліотечний фонд України в контексті Другої світової війни та її наслідків
// Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). – К.: Національна бібліотека
України ім. В.І. Вернадського, 2004. – С. 37-49.
4
Кашеварова Н., Малолетова Н. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера
Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: Справочник-указатель
архивных документов из Киевских собраний. – К.: Национальная библиотека Украины им.
В.И. Вернадского, 2006. – 578 с.
5
Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). – К.: Національна бібліотека
України ім. В.І. Вернадського, 2004. – 814 с.
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Для висвітлення проблеми теоретичних засад привласнення нацистами
історико-культурних цінностей України автор використав документи
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
України, а саме: з фондів КМФ – 8 (Колекція мікрофотокопій документів
німецько-фашистських адміністративних закладів, адміністративних груп
та їх тилових охоронних підрозділів, що діяли на окупованих східних
територіях), ф. 4620 (Колекція документів з історії Великої Вітчизняної
війни), ф. 3676 (Штаб імперського керівника Розенберга для окупованих
східних областей, м. Берлін, м. Київ), а також Державного архіву
Харківської області з фонду Р-2982 (Харківська міська управа).
Метою статті є висвітлення теоретичних засад та механізмів вилучення
українських історико-культурних цінностей різними нацистськими
організаціями.
Ідея історичної місії німецького народу в справі "захисту культурних
цінностей від азіатського та більшовицького впливу" слугувала своєрідним
прикриттям цієї грабіжницької політики лідерів Третього рейху. Необхідно
зазначити, що не було єдиної окремої організації, до рук якої б потрапляли
всі історико-культурні цінності з окупованих територій. Культурним
надбанням України цікавилося багато конкуруючих нацистських установ,
які належали до окремих військово-політичних структур фашистської
Німеччини. Це, передусім, представники Вермахту, Міністерство
закордонних справ, Міністерство окупованих східних областей, СС,
Націонал-соціалістична партія. Всі вони мали різні інтереси, цілі та методи
діяльності.
Внаслідок діяльності перелічених установ вивезення історикокультурних цінностей з території України часто було неконтрольованим,
особливо коли мова йшла про території, які тільки були захоплені
окупантами і ще не були взяті під контроль Міністерством окупованих
східних областей.
Наприклад, існують свідчення про те, що при групі армій «Південь»
працювали фахівці з бібліотечної та архівної справ, які здійснювали
обстеження бібліотек та архівів з метою конфіскації важливих матеріалів
військового характеру, які в подальшому могли бути використані
німецькими військовими. Зокрема, відомо, що в жовтні 1941 р. цю роботу
при просуванні військ групи армій «Південь» здійснювали уповноважений
від Прусської державної бібліотеки д-р Вернер Шміц, а також
уповноважений шефа військових архівів при групі армій "Південь"
полковник фон Гьодль. Вони обстежили бібліотеки й архіви міст Києва,
Бердичева та Житомира1.
Крім того, в інтересах Головного імперського управління безпеки на
території України діяла Оперативна команда VІ Відділу "G" зазначеного
відомства. Оперативну команду очолював унтерштурмфюрер СС доктор
фон Ген. Оперативна команда виконувала завдання по відбору економічної,
1
Онищенко О.С. Бібліотечний фонд України в контексті Другої світової війни та її
наслідків // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). – К.: Національна
бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2004. – С. 38.
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технічної, краєзнавчої літератури, а також статистичних матеріалів для
дослідницьких інститутів цього управління. Збирали географічні та
геологічні видання й архівні матеріали, що сприяли проведенню військових
операцій та промисловому "освоєнню" окупованих територій, спеціальні
команди СС науково-дослідного товариства "Спадщина" та воєнізовані
геологічні групи.
Пограбування культурно-освітніх установ проводив і батальйон СС під
командуванням штурмбанфюрера барона Ебергардта фон Кюнсберга – т.зв.
батальйон особливого призначення. Він був підпорядкований Міністерству
закордонних справ Німеччини і безпосереднім його начальником був
Ріббентроп. Батальйон мав у своєму розпорядженні 4 роти і науковий штаб,
укомплектований спеціалістами з різних галузей знань. На території
України батальйон особливого призначення з’явився в кінці вересня 1941 р.
З жовтня 1942 р. цей батальйон отримав назву “Батальйон Ваффен-СС”1.
Зондеркоманда Кюнсберга "Потсдам" під керівництвом д-ра Пацака мала
підгрупи в містах Києві, Львові, Одесі, Харкові, у Криму і діяла в межах
військової групи армій "Південь" в Україні. Особливо відзначився цей
батальйон на територіях «прифронтової зони» – Сталінської,
Ворошиловградської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей2.
Згідно з письмовою заявою оберштурмфюрера СС доктора Ферстера про
розграбування культурних цінностей на окупованій радянській території,
„головне завдання батальйону полягало в тому, щоб негайно після падіння
великих міст захоплювати культурні та історичні цінності, бібліотеки
наукових установ, відбирати цінні видання книг, фільми, а потім
відправляти усе в Німеччину”3. Перш за все зондеркоманди Кюнсберга
цікавила виключно та література, що мала стратегічне й тактичне значення
для рейху в період війни. Вони переглянули також фонди бібліотек
державних установ, наукових інститутів, церков, соборів, музеїв. Існують
свідчення безпосередніх виконавців цих злодіянь. Ось, наприклад, що
повідомляє німецький військовополонений СС оберштурмфюрера про
пограбування культурних багатств України батальйоном особливого
призначення Міністерства закордонних справ фашистської Німеччини:
1
Зинич М.С. Вывоз нацистами отечественных культурных ценностей //
www.agronmc.com.ua/nmcprop/pros39.html; Коваль М. Теоретичні засади злочинних дій
нацистів щодо української культури та їх реалізація під час окупації України в 1941 – 1944 рр.
// Повернення культурного надбання України. Проблеми. Завдання. Перспективи. – К.: Абрис,
1996. – Вип. 7. – С. 17.
2
Онищенко О.С. Бібліотечний фонд України в контексті Другої світової війни та її
наслідків // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). – К.: Національна
бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2004. – С. 40; Коваль М.В. Україна в Другій світовій
та Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – С. 243244; Малолєтова Н., Дубровіна Л. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з
окупованих східних територій у 1941-1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної
бібліотеки вищої школи у Німеччині // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2003. – Т. 4.
– С. 47.
3
З письмової заяви оберштурмфюрера СС д-ра Ферстера про розграбування культурних
цінностей на окупованій радянській території // Україна в міжнародно-правових відносинах...
– С. 463.
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"…Перед від'їздом в Росію майор фон Кюнсберг передав нам наказ
Ріббентропа – добре "просвічувати" всі наукові заклади, інститути,
бібліотеки, палаци, перетрусити архіви і накладати свою руку на все, що
має певну цінність…"1
Внаслідок паралельної діяльності різних нацистських установ, що
вилучали українські історико-культурні цінності, на сьогодні залишається
величезною проблемою встановити обсяги вивезених цінностей та місця їх
подальшого перебування, адже облік вивезеного майна майже не
здійснювався в той період.
Попередній облік бібліотечних, архівних і музейних фондів та
експертизу їх цінності почали проводитися лише після запровадження
сталого управління окупованими територіями. Саме тоді було визначено
культурну, наукову та історичну цінність архівних матеріалів, музейних
експонатів та книжкових фондів, на цей час припадає і призупинення
стихійних пограбувань. Зміни у ставленні до історико-культурних
цінностей були пов’язані з установленням управління окупованими
територіями Рейхскомісаріатом та розгортанням діяльності Оперативного
штабу рейхсляйтера Розенберга. Відносини між цими двома відомствами
були узгодженими, проте діяльність їх була часто конкуруючою.
Необхідно зазначити, що загалом вивіз історико-культурних цінностей
за межі України був пов’язаний з низкою причин. Перш за все вся ця
масштабна кампанія з відбору та вивезення архівних і бібліотечних фондів
різного наукового й історичного профілю, змісту та цінності була
викликана необхідністю розв’язання ідеологічних завдань нацистських
владних структур (передусім, вивчення теорії та практики більшовизму й
масонства). Ця кампанія була організована у досить короткий термін, проте
за своїми масштабами не мала на той час, як у принципі і досі не має
аналогів у світовій історії. Вивезення музейних колекцій та окремих
експонатів скорішe можна пов’язати з простою жагою наживи, яка
притаманна людям, та з бажанням стати власником окремих витворів
мистецтва світового значення. Отже, вилучення історико-культурних
цінностей відбувалося як у інтересах "Третього рейху", так і в особистих
цілях окремих виконавців. Велика кількість музейних експонатів потрапила
до рук нацистських чиновників. Наприклад, губернатор "дистрикту
Галичина" Ляш викрадені та утаєні від "рейху" цінності відправляв своїй
дружині до Німеччини.
Переважну кількість музейних цінностей – картин, килимів, меблів –
вивозили без будь-яких формальностей, просто викрадали. Дивлячись на
своїх "шефів", привласнювали цінності й рядові. Втім якщо міністри,
губернатори, генерали прибирали до своїх рук за допомогою фіктивних
"розписок" найцінніші колекції, то втягнуті у піратський розподіл

1
З письмової заяви німецького військовополоненого СС оберштурмфюрера про
пограбування культурних багатств України батальйоном особливого призначення
Міністерства закордонних справ фашистської Німеччини // Культурне будівництво в
Українській РСР. Червень 1941-1950... – С. 36.
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"трофеїв" виконавці задовольнялися музейними чи бібліотечними
"дрібничками", яким часто не було ціни.
Увінчував цю гігантську піраміду грабіжників особисто Адольф Гітлер.
Він замолоду мріяв стати художником і планував спорудити в рідному
місті Лінці помпезну галерею "Музей фюрера". За його завданням директор
Дрезденської картинної галереї Г. Поссе відбирав для цього музею
найкращі картини з числа пограбованих у чужих музеях, у тому числі й з
України. Тому грабіжницьку акцію нацистів у літературі інколи умовно
називають "акцією Лінц"1.
Однак найбільш відомою організацією, що обліковувала та відбирала
історико-культурні цінності в Україні, був Оперативний штаб Розенберга.
Механізм привласнення культурної спадщини українського народу
Оперативним штабом виглядав так – після вступу німецьких військ у той
чи інший культурний центр захоплювали та консервували всі музеї,
бібліотеки, картинні галереї тощо. На чолі кожного культурного закладу
призначали уповноваженого, який відповідав за збереження фондів, що
ставали власністю "Третього рейху"2.
Цей механізм захоплення та подальшого привласнення історикокультурних цінностей не був винятком для території України. Спочатку він
був апробований під час окупації нацистами країн Західної Європи. Адже
внаслідок захоплення нацистською Німеччиною у травні-червні 1940 р.
Люксембургу, Голландії, Бельгії та Франції до рук нових господарів
потрапили численні політичні, ідеологічні матеріали, велика кількість
різноманітних культурних цінностей з бібліотек, архівів, музеїв як
державної, так і приватної власності, господарі яких покинули свої країни,
рятуючись від нацистського наступу. Після того як німецькі окупанти
зрозуміли, яку цінність являли собою всі ці матеріали та витвори
мистецтва, інтерес до них зріс ще більше, а разом з тим зросло і розуміння
необхідності захисту, догляду та управління зазначених вище установ.
У зв’язку з цим 5 липня 1940 р. за розпорядженням фюрера був виданий
наказ шефа Верховного командування вермахту (№ 2850/40g Adj. Chef OKW),
у якому рейхсляйтеру Розенбергу доручалося досліджувати державні
бібліотеки, архіви, канцелярії вищих церковних установ та масонських лож на
предмет цінних для Німеччини видань і матеріалів, спрямованих проти неї
політичних документів та конфісковувати матеріал, що заслуговував на увагу.
На основі цього наказу А. Розенберг 17 липня 1940 р. створив т.зв.
"Оперативний штаб служб рейхсляйтера Розенберга для окупованих західних
областей і Нідерландів", який згодом був перейменований на "Оперативний
штаб рейхсляйтера Розенберга для окупованих областей"3.

1
Коваль М.В. Доля української культури за "нового порядку" (1941-1944) // Український
історичний журнал. – 1993. – № 11-12. – С. 18; Коваль М. Теоретичні засади злочинних дій
нацистів щодо української культури та їх реалізація під час окупації України в 1941 – 1944 рр.
// Повернення культурного надбання України. Проблеми. Завдання. Перспективи. – К.: Абрис,
1996. – Вип. 7. – С. 16.
2
Там само.
3
Себта Т. М. Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга та його бібліотечна діяльність в
Україні: Джерелознавчий аналіз // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943).

328

Україна – історія

Головною метою створення штабу Розенберга було «запобігання
знищенню цінних культурних та історичних матеріалів, які можуть бути
використані задля поширення світогляду нацистів»1.
Завдання штабу зумовлювалися численними наказами Верховного
командування вермахту та керівниками рейху. Серед головних завдань у
галузі бібліотечної та архівної справ було збирання матеріалів щодо
"ідейних противників націонал-соціалізму, тобто з питань більшовизму,
масонства та іудаїзму", відбір літератури для Східної бібліотеки; знищення
матеріалів про ідейних противників націонал-соціалізму, що не були
відібрані й могли слугувати ідейним противникам; обробка матеріалів
ідеологічного змісту з метою створення аналітично-інформаційних праць із
питань більшовизму, масонства та іудаїзму для створеної в Німеччині
Центральної бібліотеки вищої школи.
До цього штабу входило 350 експертів різних наукових галузей,
зокрема, кваліфіковані історики, мистецтвознавці, бібліотекарі, архівісти. У
кожного з цих фахівців був свій допоміжний персонал, який збирав,
реєстрував, вивчав і каталогізував конфісковані скарби. Керувала цим
штабом рейхсканцелярія, що контролювала діяльність усіх служб
рейхсляйтера. Вона складалася з Управління штабу в Берліні, яке очолював
штабсфюрер Герхардт Утікаль, та розгалуженої системи відділів, груп,
зондеркоманд і зондерштабів. Загалом у структурі Оперативного штабу
працювало 13 зондерштабів, які охоплювали майже всі галузі науки і
культури, у тому числі серед них були:
зондерштаб образотворче мистецтво;
зондерштаб вищої школи;
зондерштаб музики;
зондерштаб народної творчості (народного фольклору);
зондерштаб науки;
зондерштаб бібліотек;
зондерштаб старожитностей;
зондерштаб міжнародної інформації2.
Розглянемо зондерштаб, до компетенції якого входила галузь
образотворчого мистецтва. Одне з головних завдань його співробітників у
рамках інтересів Оперативного штабу полягало в дослідженні радянського
мистецтва з правом конфіскації “більшовицьких” творів мистецтва, у тому
числі: “збирання матеріалів для майбутнього дослідження російського,
радянського мистецтва та європейського (нордичного) впливу на нього”.
До кола завдань входив також захист тих предметів мистецтва, “якi є
важливим обґрунтуванням німецьких загарбницьких домагань”. В областях

– К., 2004. – С. 114; Нестеренко В.А. Окупаційний режим у військовій зоні України в 19411943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти): Дис. … канд. іст. наук:
07.00.01 / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – С. 128.
1
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ДАВОВ
України), ф. КМФ-8, оп. 1, арк. 3.
2
Там само; Коваль М.В. Україна в Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (19391945 рр.). – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – С. 243.
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військового управління дозволялося конфісковувати твори європейського,
російського та радянського мистецтва, “оскільки ... існує велика небезпека
грабування цінних предметів культури”.
Співробітники зондерштабу образотворчого мистецтва мали також
складати мистецтвознавчі каталоги, збирати художні поштові листівки (із
зображенням творів мистецтва та експонатів місцевих музейних колекцій),
види з пам’ятками архітектури, географічні карти великого масштабу,
плани міст (сучасні та історичні), провадити опис пам’яток архітектури як
існуючих, так і зруйнованих, пам’ятників і музеїв, складати списки
літератури зі східноєвропейського мистецтва1.
З початком окупації території України при "айнзатцштабі Розенберга"
був створений спеціальний відділ – "Головна робоча група України",
очолюваний
спочатку
гауптсляйтером
Зайботом,
а
потім
штабайнзатцфюрером Антоном. Датою створення „Головної робочої групи
України” можна вважати 3 жовтня 1941 р., коли в своєму листі до
рейхскомiсара України рейхсмiнiстр Розенберг повідомив про направлення
в Україну робочої групи Оперативного штабу, яка б мала взяти під
контроль культурні цінності, що могли становити інтерес для "нацiоналсоцiалiстичного дослідження".
На початку своєї діяльності «Головна робоча група України» налічувала
9 співробітників і розміщувалась у Києві, пізніше штат її був значно
розширений.
Центральний апарат „Головної робочої групи Україна” складався з:
секретаріату,
загального відділу (відав питаннями особистого складу та фінансами),
відділу обліку (бібліотечних, газетних фондів, архівів, музейних
експонатів, кінофільмів, плакaтів та ін.),
транспортного відділу («готовність до виїзду»),
групи перекладачів.
Після просування німецьких військ далі по території України і
внаслідок захоплення міст, багатих на культурні цінності та які
знаходилися на достатньо великій відстані від Києва, було вирішено
створити ще кілька робочих груп. Зокрема, в період від 16 листопада
1941 р. до 17 квітні 1942 р. були створені робочі групи «Західна Україна» й
«Південна Україна» з центрами у Києві та Херсоні, згодом ще дві робочі
групи: «Східна Україна» та «Крим» з центрами у Дніпропетровську та
Сімферополі, а в березні 1942 р. було створено робочу групу і в Харкові.
Станом на 30 квітня 1942 р. найчисленнішою була робоча група «Західна
Україна» – 27 осіб, робоча група «Східна Україна» налічувала 9 осіб,
«Південна Україна» – 11 осіб, «Крим» – 6 осіб. Усього «Головна робоча
група України» мала на цей час 53 співробітники2.
1
Долинський О., Себта Т. Нові документи з історії втрачених у роки Другої світової війни
колекцій: Воронцовський палац в Алупцi // Архіви України. – 2005. – № 1-3. – С. 585.
2
Себта Т.М. Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга та його бібліотечна діяльність в
Україні: Джерелознавчий аналіз // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943).
– К., 2004. – С. 121.
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Крім того, якщо на території «Головної робочої групи» переважав якийнебудь вид культурно-історичних цінностей, там створювали «окремий
штаб» з певної галузі знань. Так, у «Головній робочій групі України» був
створений «Окремий штаб – Наука»1.
Як уже зазначалось, діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера
Розенберга була підпорядкована в тому числі й інтересам вищої школи. Ця
установа була створена як партійний університет. Проект щодо створення
та діяльності вищої школи був розроблений Розенбергом, а рішення щодо її
функціонування було ухвалено Гітлером ще в 1939 р. Саме вища школа
офіційно мала стати "центром націонал-соціалістичного дослідження,
навчання та виховання". До її завдань входило: дослідження в галузі
генетики, расове питання, походження арійської нації та її історія, питання
релігії, історії, філософії тощо2.
У 1939 р. було також ухвалено рішення про створення Центральної
бібліотеки вищої школи та низки науково-дослідницьких інститутів.
Першим інститутом, що був відкритий 26 березня 1941 р. став Інститут
вивчення єврейського питання у Франкфурті-на-Майні, куди надійшло за
період окупації лише з Києва понад 100 тис. прим. видань. До системи
вищої школи належали також Інститут німецької етнографії, Інститут
релігієзнавства та Інститут біології і расової теорії, куди також направляли
бібліотечні фонди з України.
З 1939 р. до жовтня 1942 р. Центральну бібліотеку вищої школи
очолював д-р Вальтер Гроте, знаходилася вона у Берліні, а від жовтня
1942 р. – у австрійському місті Анненгеймі, недалеко від якого в монастирі
містечка Танценберг у 1943 р. було організовано велике книгосховище3.
З “Інструкції Зондерштабу бібліотек вищої школи щодо поповнення
фондів Центральної бібліотеки вищої школи” від 19 грудня 1941 р. можна
побачити головну мету створення цієї установи, а саме – вивчення
“германо-німецької безперервної присутності з її укорінюванням у
індогермано-арійському просторі, форми її виникнення, вплив, зіткнення зі
спорідненими та чужорідними народностями”. Відповідно до цієї мети
було виокремлено галузі наук, з яких мала збиратися література.
Основні галузі:
І. Біологія, антропологія (вчення про спадкоємність, расова теорія,
гігієна спадкоємності, фізіологія і морфологія людини, наскільки це
необхідно для спадкоємності та расової теорії).
Суміжна галузь: із сільського господарства – тваринництво, як
допоміжна наука до пункту І.
ІІ. Прадавня історія з допоміжними науками (палеоботаніка,
палеозоологія для вивчення зовнішнього середовища наших предків).

1

ЦДАВОВ України, ф. КМФ-8, оп. 1, арк. 4.
Онищенко О.С. Бібліотечний фонд України в контексті Другої світової війни та її
наслідків // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації (1941-1943). – К.: Національна
бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2004. – С. 46.
3
Там само. – С. 47.
2
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ІІІ. Історія й археологія, особливо німецька історія з суміжними та
допоміжними науками: генеалогія, геральдика, наскільки це має значення
для дослідження символіки, нумізматика як ілюстративний матеріал для
расової теорії. Геополітика, німці, які живуть у прикордонних областях та
етнічні німці, соціальна історія і народне господарство (особливо історія
господарства).
ІV. Індогерманістика, включаючи іранологію та індологію,
германознавство, германістика, нордизм.
Суміжні галузі:
1. Порівняльне мовознавство.
2. Орієнталістика.
3. Германське право (з правознавства).
V. Народна творчість, особливо німецька, з суміжними галузями:
медицина (народна медицина, зоологія і ботаніка, тварини і рослини – їх
зв’язок з народознавством). З історії сільського господарства: право та
економіка в сільському господарстві, німецьке селянство, правознавство
(німецьке давнє право).
VІ. Філософія, психологія, педагогіка з суміжними галузями (історія
медицини (напр. Paracelsus), астрономія (космологія), психіатрія, спорт та
організація дозвілля.
VІІ. Релігієзнавство (включаючи християнську теологію за винятком
явно пасторальної та великої кількості повчальної літератури). Політика
церкви. Точки зіткнення з астрологією та астрономією.
VІІІ. Мистецтво в повному обсязі: образотворче мистецтво, поетична
творчість, музика, театр, кіно і радіомовлення.
ІХ. Загальне наукознавство, історія науки, методика, загальні довідники,
енциклопедії, загальні біографії, загальнонаукові журнали.
Х. Націонал-соціалізм. Історія партії, її підрозділів тощо, націоналсоціалістський світогляд з усіма відгалуженнями як всеохоплююча єдина
організація, результат дослідження для практичного втілення в життя.
ХІ. Великі ворожі держави націонал-соціалізму.
ХІІ. Книгознавство та бібліотекознавство, бібліографічний апарат.
Суміжні галузі та віддалені наукові галузі в їх зв’язку та провідна ідея
(не названі у п. І-XII).
1. Загальні природничі науки. Великі довідники та журнальні серії,
загальна можливість орієнтування для користувача.
2. Зоологія та ботаніка для користувача з метою загального
орієнтування у довідковій літературі; тваринництво і рослинництво, історія
лісового ландшафту, утворення популяцій тварин.
3. Палеонтологія та геологія (історія Землі як матеріал для світогляду).
4. Фізика і техніка (філософія техніки) – загальна можливість
орієнтування для користувача. Важлива спеціальна галузь: прикладна
фотографія в науці. Астрофізика як внесок до будови Всесвіту.
5. Математика, прикладна математика (точки зіткнення між
математикою та філософією) – для загальної можливості орієнтування
користувача.
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6. Медицина. Точки зіткнення: спадкова патологія і біологія, історія
медицини. Фізіологія праці, передбачені для користувача: засіб орієнтування
для лікарів, студентів-медиків, викладачів та слухачів вищої школи.

7. Географія з її різнобічними точками зіткнення з історією, історією
господарства, народознавства, картографією та атласи.
8. Науки про державу та право, різноманітні перехрещення, крім уже
названих філософії права, філософії держави, правових норм, вчення про
державу (вчення про націонал-соціалістську державу відноситься до
основної галузі націонал-соціалізму, головним чином, як допоміжна галузь
для історії, історії культури і народної творчості).
9. Воєнна наука, Історія війни в її зв'язку з історією загалом. Історія
сухопутних військ (локальна та спеціально зброшурована література
непотрібна). Щодо воєнної науки з її спеціальною фаховою літературою
потрібні, наприклад: воєнна освіта, воєнна психологія.
Таким чином, поповнення фондів Центральної бібліотеки вищої школи
за рахунок книжкових фондів українських бібліотек супроводжувалося їх
систематизацією відповідно до завдань вищої школи та її спеціальних
інститутів. Окрім явного акценту на німецьке питання, в усіх галузях знань
нацистські відомства були також зацікавлені в літературі, що містила
економічні та історичні відомості про Україну, її населення, географічні
умови, природні ресурси тощо. Тому не дивно, що окупантів привертала в
першу чергу література довідкового та енциклопедичного характеру, а
також науково-технічна література з усіх галузей знань, які обліковувалися
в повному обсязі, без винятків. Якщо говорити про змістовний характер
літератури, що цікавила нацистських окупантів, то тут не було ніяких
особливостей – вивозилася література різноманітного змісту: наукова,
мистецька, політична, економічна, довідкова, картографічна, релігійна,
історична, а також усі колекції та зібрання.
При Оперативному штабі Розенберга була створена ще одна бібліотека
– Східна. Вона мала стати бібліотечним центром з історії та культури
народів, які населяли т.зв. «східний простір» – росіян, українців, білорусів,
прибалтійських народів, а також центром дослідження теорії та практики
більшовизму. Крім того, Східна бібліотека Розенберга мала стати збірним
пунктом усіх книжкових фондів, взятих на облік Оперативним штабом та
зондерштабами. Її завдання полягало в тому, щоб:
1. «Ще не упорядкований важливий фонд більшовицької та
дореволюційної літератури опрацювати до сприятливого для роботи стану на
належному науковому рівні у рамках окремих бібліотек, які будуть надавати
матеріал для організацій, зацікавлених у період бойових дій проблемами
Сходу.
2. Збирати матеріал і попередньо встановити, що буде надіслано для
наступної роботи вищої школи та НСДАП після війни.
3. Науковим установам і т.п., які потребують для своєї роботи примірники
російських видань на довгий час, передавати дублети»1.
1
ЦДАВОВ України, ф. 3676, оп. 1, спр. 58, арк. 392; Малолєтова Н., Дубровіна Л.
Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у
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Формування фондів Східної бібліотеки було розпочато взимку 19411942 рр. у Ризі, а в травні 1942 р. основні її фонди вже частково були
перевезені до Берліна. Фонди Східної бібліотеки поповнювалися, головним
чином, за рахунок бібліотек міст Харкова та Києва. Загалом для Східної
бібліотеки в Берліні з окупованих територій СРСР було вивезено понад
півмільйона книг1.
Згідно з завданнями бібліотечного відділу Робочої групи Східної
України для Східної бібліотеки добиралася література, яка могла слугувати
«...для понимания большевизма и жизни русских после революции, причем
особое внимание уделяется политической, мировоззренческой, культурной,
социальной и экономической областям. Кроме этого, учитывается также и
литература добольшевистского периода, поскольку в ней содержатся
общие сведения о географических, политических, культурных и
экономических условиях восточных территорий»2. Отже, Робоча Група
Східної України підбирала друковані видання (книги, брошури, журнали,
комплекти газет) з наступних галузей:
1. Соціальні питання:
a. Робітниче питання, робітниче законодавство тощо,
b. Суспільна організація, профспілки,
c. Селянство,
d. Стаханівська система,
e. Рух населення (внутрішній рух міста, села),
f. Соціальне забезпечення, страхування та житлове питання.
2. Військова справа:
a. Військова політика,
b. Військове виховання,
c. Військова філософія,
d. Військова історія, досвід та навчання,
e. Військові керівники та підготовка молодих військових керівників.
3. Господарство (сільське господарство як його більшовицька форма
включно):
a. П’ятирічний план.
4. Промисловість та техніка.
(Опис з точки зору політичного світогляду, наприклад, філософія
техніки, техніка як політичний фактор, техніка як вираз більшовицьких
бажань володіти, техніка на службі радянської пропаганди тощо)
5. Транспорт (з обмеженнями, які зазначені вище).
6. Усі видання Академії наук СРСР3.

1941-1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки вищої школи у
Німеччині // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2003. – Т. 4. – С. 46-68.
1
Там само; Коваль М. Теоретичні засади злочинних дій нацистів щодо української
культури та їх реалізація під час окупації України в 1941 – 1944 рр. // Повернення культурного
надбання України. Проблеми. Завдання. Перспективи. – К.: Абрис, 1996. – Вип. 7. – С. 16-17.
2
ЦДАВОВ України, ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 279, арк. 130.
3
Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. Р-2982, оп. 4, спр. 216, арк. 16,
17.
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Окупувавши територію України та ознайомившись з її бібліотечними
фондами, було вирішено створити філію, яка б дублювала за основними
фондами Східну бібліотеку в Берліні та містилася в Києві. Кращі за станом
книжки та ті, які були наявні лише в одному примірнику доправлялися до
Берліна, а дублікати залишалися в Києві.
Не всі книги вилучалися з бібліотек та вивозилися, деякі залишалися на
місцях з метою вивчення та укомплектації публічних бібліотек, що
створювалися на місцях.
Усі фонди бібліотек, взяті під контроль Оперативного штабу
Розенберга, підлягали обліку та перегляду, частина їх мала бути знищена
відповідно до спеціально складених списків. Про це свідчать перш за все
«Основні правила для ревізії бібліотек» від 28 червня 1942 р., що були
розіслані по бібліотеках окупованих територій. Згідно з цими правилами
ревізія бібліотек мала на меті встановлення наявності книг, книжкових
втрат, виділення небажаної літератури та вилучення непотрібної
літератури.
Уся ця різноманітна робота проводилася систематично, однак основним
виконавцям не вдалося налагодити централізований контроль. Про це
красномовно свідчить „Звіт про стан архівів, бібліотек та музеїв у Харкові”,
надісланий 26 березня 1943 р. місцевою пошуковою групою доктору
Георгу Вінтеру, керівникові німецького Крайового управління архівами,
бібліотеками та музеями. На його запит – „які культурні цінності вивезені
німецькими службами з України до Німеччини з 1941 року” –
повідомлялося, що для того, щоб дати відповідь, треба зробити
„циркулярне опитування всіх генералів, обласних та міських комісарів”,
однак навряд чи будуть вірогідними їхні відомості: „квитанцій немає, СД,
СС, колони Кюнсберга діяли за зачиненими дверима...”1
Вилученню підлягала марксистська та більшовицька література, а також
твори «жидівських авторів». За більшовицьку вважалася «вся соціальноекономічна література, видана після 1917 р., а також революційнопропагандистська, видана до і під час війни (до них належала література з
«Відділу марксизму-ленінізму», а також усі книжки за додатковою
класифікацією, що значилися під №336 з додатком літер КП, КІ, К, П і
т.д.)». Вилученню не підлягала чисто наукова література, навіть якщо вона
була написана членами Комуністичної партії.
Серед белетристики, написаної після 1917 р., вилученню підлягали такі
твори, де була «яскраво виражена більшовицька сутність», а також
література з більшовицьким текстом, як, наприклад, марші, пісні
трактористів, піонерів, література з мистецтва з радянськими тенденціями,
більшовицька релігійна література.
На всій вилученій літературі ставився штамп «Не видавати», вона
зберігалася на своїх місцях, передача книг для знищення в кожному

1
Бібліотечні фонди Харкова в роки Другої світової війни: Документи / Упоряд.:
І. Лосієвський та ін.; Ред.: І. Блохіна та ін. – К., 1997. – 102 c. (Доля культурних скарбів
України під час Другої світової війни: Архіви, бібліотеки, музеї, вип. 2). – С. 7.
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окремому випадку мала проводитися за особливим рішенням відповідної
німецької інстанції1.
Очищення бібліотек мало проводитися під наглядом штабу державного
керівника Розенберга українськими фахівцями2.
Отже, внаслідок діяльності Оперативного штабу Розенберга та інших
нацистських організацій на окупованій території України, починаючи з
1941 р., було обстежено фонди бібліотек, музеїв, архівосховищ із метою
виявлення найцінніших з точки зору рейху документів, колекцій і зібрань
щодо окупованих східних територій. Також було організовано перегляд
літератури, її реєстрацію, створення робочих картотек для подальшого
надсилання знайдених видань до Східної бібліотеки, а також до
Центральної бібліотеки вищої школи.

Боднарчук Ю.Ю. (Тернопіль)
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
ПІСЛЯ ДЕПОРТАЦІЇ З ТЕРИТОРІЇ
ПОЛЬЩІ В 1944 – 1946 рр.
(на прикладі Тернопільської області)
У статті розглядається соціальна адаптація українських переселенців
депортованих з території Польщі в 1944–1946 рр., у нових суспільнополітичних і соціально-економічних умовах на прикладі Тернопільської
області.
Унаслідок впровадження в дію Угоди про евакуацію від 9 вересня
1944 р. українці Закерзоння втратили економічну основу свого буття:
господарство, пов’язаний із ним соціальний статус, звичний уклад життя.
Натомість опинилися в нових суспільно-політичних та соціальноекономічних умовах, у яких потрібно було набути нову життєву основу,
суспільне становище, своєрідне політичне та культурне виховання.
Дослідження соціальної адаптації сімей є актуальним, оскільки перебуває
в центрі соціально-економічного питання про відшкодування збитків,
завданих нащадкам переселенців, що неодноразово порушували громадські
організації колишніх депортованих на рівні центральних виконавчих
органів нашої держави. Тому завдання статті – висвітлити процес
соціальної адаптації закерзонських українців в умовах панування
радянської влади. Депортоване Закерзоння населення, яке розмістилося на
території Тернопільської області, є об’єктом даної статті. А предметом –
сукупність соціально-економічних і політичних умов, що формували
соціальне становлення переселенців.
1
2

ДАХО, ф. Р-2982, оп. 4, спр. 216, арк. 4-6.
Там само, спр. 216, арк. 7, 13, 14.
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Ця робота є продовженням дослідження об’ємного суспільнополітичного процесу: депортація українців із території Закерзоння в 1944–
1946 рр., що стало об’єктом аналізу з боку багатьох науковців, зокрема
О. Буцько, В. Кіцака, Б. Лановика, С. Макарчука, В. Сергійчука тощо.
Фундаментом суспільної адаптації переселенців мало стати тотожне
соціальне середовище. Оскільки серед депортованих українців переважали
селяни, то їх розміщення у сільській місцевості було позитивним у сенсі
відтворення соціальних умов проживання на Закерзонні. У
сільськогосподарському виробництві переважали одноосібні господарства,
тому, оселившись на Тернопільщині, закерзонці отримали майже ідентичні
з попередніми соціальні умови для відновлення своєї трудової діяльності.
Попри те, що в районних центрах і населених пунктах містечкового
типу з більш розвинутою інфраструктурою оселилося близько 9,5%
закерзонців, їхній соціальний статус мало змінився. Так, наприклад, у
містечку Підзамочок Буданівського району з розміщених 994 осіб тільки 28
працювали робітниками та службовцями, у містечках Бучачі з 490 таких
було 12, у Бережанах із 1733 осіб – 76 робітників, 4 службовці, а в селах
Петликівці, Нагірянка, Озерни Буданівського району (нині у складі
Бучацького району) та в інших сільських місцевостях займались одним
рільництвом1.
На фоні значної кількості селян групи інтеліґенції, робітників і
службовців були нечисленними. На нараді при Головному уповноваженому
уряду УРСР з евакуації акцентували, що представники закерзонської
інтеліґенції висловлювали бажання оселитися в Західній Україні,
відзначаючи
спорідненість
української
говірки2.
Побоюючись
радянізованої Східної України вони сподівалися застосувати свої знання в
Західній, яка ще донедавна була частиною Польщі та не встигла набути
яскраво вираженого комуністичного забарвлення.
Водночас по-іншому визначала місце переселенців окупаційна
радянська влада. Загалом, як стверджують автори монографії «Сталінщина
і доля західноукраїнської інтелігенції 20–50 рр. ХХ ст.», «недовіра до
місцевого населення була визначальною рисою сталінської кадрової
політики у західних областях України»3. У соціальній системі корінним
жителям Західної України відводили місце споглядачів, а не творців
політичного життя, оскільки більшість керівних посад належали
представникам окупаційної влади, які приїхали зі східних областей УРСР
та інших республік. Тим часом представники місцевої інтеліґенції не мали
змоги займатися педагогічною чи іншими видами діяльності через нібито
політичну неблагонадійність. Депортованим українцям розраховувати на
отримання роботи відповідно до освітнього рівня і професійної кваліфікації
1
Списки переселенців, які прибули з Польщі на постійне місце проживання в
Буданівський, Бучацький райони Тернопільської області у 1945-1946 рр. // Державний архів
Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. 2781, оп. 1, спр. 4, 202 арк.
2
Сергійчук В.Трагедія українців Польщі. – К., 1997. – С. 134.
3
Рубльов О.С. Чеченко Ю.А. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції 20–50 рр.
ХХ ст. – С. 212.
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було складно. Тому соціальна ідентифікація інтеліґенції Закерзоння на
території радянської України мала складний і суперечливий характер.
Досвід учителів і медичних працівників Закерзоння як «представників
буржуазної польської школи», був малозадіяним в умовах окупаційної
радянської влади. Кадри для цих професій та керівного прошарку
спеціалістів радянських, партійних та господарських організацій влада
забезпечувала здебільшого з представників Східної України, часто без
належного освітнього рівня, або випускників ВНЗ без практичних
навичок1.
Для уніфікації суспільно-політичного життя на західноукраїнських
землях на зразок Наддніпрянської України радянська влада окупувала всі
без винятку адміністративні, культурно-виховні та керівні посади.
Випускників ВНЗ і технікумів зі Східної України скеровували в західні
області УРСР. У результаті при плані 14 947 осіб прибуло 15 517 осіб, із
них 9517 учителів, 658 лікарів, 4584 – середнього медичного персоналу
тощо2. Із числа тих, які закінчили в 1946 р. ВНЗ України, в західні області
спрямували додатково 4264 особи. Із технікумів і спеціальних середніх
шкіл – 10 252 особи. Це дало змогу Міністерствам освіти, землеробства,
охорони здоров’я, торгівлі, комунального господарства, Укоопспілки і
комітету в справах мистецтва забезпечити загальну потребу в кадрах
спеціалістів вищої і середньої освіти у Західній Україні тільки на 46%3.
Отже, незважаючи на підозрілість і недовіру до спеціалістів, вихованих в
умовах буржуазної Польщі, влада була змушена залучати до фахової
діяльності закерзонську інтеліґенцію.
Нестача фахівців відчувалася переважно в сільській місцевості, оскільки
працівники зі Сходу УРСР осідали в містах і районних центрах – основних
форпостах окупаційної влади. Сільська місцевість, де «східняків» вороже
сприймало місцеве населення, стала полем діяльності для закерзонців.
Таким чином, основною ділянкою роботи українських інтеліґентів із
Закерзоння після переселення стала сільська місцевість, що відповідало
здебільшого їх попередньому місцю діяльності.
Якщо вчителів і медичних працівників із обережністю, але брали на
роботу на вакантні місця, то служителі греко-католицької церкви,
орієнтуючись на Західну Україну, втрачали будь-який шанс продовження
професійної діяльності зі збереженням конфесійного спрямування. Влада
визнала лише незначну частку православних священиків із колишньої
Холмської губернії та Лемківщини, котрі сповідували православ’я. Вони
отримали переважно місця в середовищі переселенців. Але серед місцевих
прихожан греко-католики не мали визнання та підтримки.

1

Там само. – С. 189.
Довідки про кількість інструкторів ЦК КП(б)У і статистичні дані про висунення
партійних, радянських і господарських кадрів із місцевого населення в західних і
Закарпатській областях // Центральний державний архів громадських організацій України
(далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 75, спр. 65, арк. 15.
3
Там само, арк. 21-24.
2
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Значно гірше склалися обставини з іншою соціальною верствою –
торговцями та ремісниками, яким довелося шукати інших засобів
заробітку. Їхня приватна професійна діяльність була заборонена
постановою Ради Міністрів СРСР за № 585, згідно з якою в західних
областях УРСР приватну торгівлю та ремесла з застосуванням найманої
праці взагалі забороняли1. Дозволеною залишалася тільки ковальська
справа, якою переселенці займалися порівняно часто.
Варто відзначити, що фахівці робітничих професій, представники
інтелігенції, навіть кваліфіковані сільськогосподарські робітники
(агрономи, зоотехніки тощо) у середовищі закерзонців були скоріше
винятком, ніж правилом.
Радянська влада, взявши курс на будівництво т.зв. єдиного
соціалістичного типу виробництва, прагнула ліквідувати одноосібні
господарства, але попередньо мала створити соціальну опору з
кваліфікованих працівників, орієнтованих на масове, колективне
господарство. Так, 16 лютого 1945 р. РНК УРСР і ЦК КП(б)У прийняли
постанову „Про підготовку масових кадрів із місцевого населення для
промисловості, сільського господарства і культурних закладів”2.
Наступною за нею стала постанова ЦК КП(б)У від 10 липня 1945 р. „Про
підбір та висунення кадрів з активу місцевого населення західних областей
України”, що була продубльована на місцевому рівні на бюро
Тернопільського обкому КП(б)У 25 липня 1945 р. Відповідно до цих
документів із активу місцевого населення запропонували на керівну роботу
8500 осіб, у т. ч. близько 4 тис. – на обласний та районний рівні3. До того ж,
основою при доборі кадрів були демобілізовані з Червоної армії солдати й
офіцери, а надалі вибір падав на бідняцько-середняцькі господарства.
Останніх у середовищі депортованих було значно більше.

Недовіра до старих кадрів панувала в усіх соціальних сферах, зокрема в
сільському господарстві. У довідці про висунення кадрів із місцевого
населення на керівні посади у Тернопільській області зазначено, зокрема, що
«Тернопільська область має багато спеціалістів з середньою і вищою освітою,
які отримали знання в польських школах, тобто в школах відсталого сільського
господарства, що будувалося на принципах відсталого ведення одноосібного
господарства. А в теперішній час потрібні спеціалісти, які би своєю діяльністю
допомагали переобладнати одноосібні селянські господарства в колективні»4.
Так, у Західній Україні тільки 16% кадрів у сільському господарстві були
місцевими5. Але в умовах суцільного дефіциту виробничих кадрів радянського

1
Лист уповноваженому уряду Польської Республіки в справах евакуації пану Вольському
// ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2605, арк. 211-212.
2
ДАТО, ф. п-1, оп. 1, спр. 360, арк. 3.
3
Радянська Тернопільщина (1939–1959). Документи і матеріали. – Львів, 1971. – С. 184185.
4
Довідки про кількість інструкторів ЦК КП(б)У і статистичні дані про висунення
партійних, радянських і господарських кадрів із місцевого населення в західних і
Закарпатській областях // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 75, спр. 65, арк. 64-69.
5
Довідки про кількість інструкторів ЦК КП(б)У і статистичні дані про висунення
партійних, радянських і господарських кадрів із місцевого населення в західних і
Закарпатській областях // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 75, спр. 65, арк. 15.
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зразка та ще більшого його загострення після виїзду польського населення,
навіть таких небажаних фахівців як закерзонців, хоч і з обережністю, але
задіювали у виробничій сфері.

Для депортованих закерзонців 10 листопада 1945 р. Тернопільський
обласний земельний відділ видав наказ, у якому рекомендувалося
«…широко охопити членів родин переселенців курсами підготовки
масових кадрів: трактористів, бригадирів, садівників, бджолярів,
ветеринарів та інших. Висувати з активістів, які себе зарекомендували на
роботі, на керівні посади: головами і замісниками голів колгоспів,
бригадирами та ланковими»1. Переселенців почали залучати також на
посади, що репрезентували керівну ланку радянської влади: головами і
заступниками голів колгоспів, членами правління та членами ревкомісій
колгоспів, завідувачів клубів і хат-читалень, головами земельних товариств
тощо. Так, із переселенців у Пробіжнянському районі (нині с. Пробіжна
належить до Чортківського району) на громадську та державну роботу
залучили близько 50 осіб, які працювали секретарями та заступниками
голів сільрад, головами земельних громад, головами постійно діючих
комісій, фінаґентами2.
Депортовані, які заселяли сільську місцевість, мали невеликий вибір
посад. Здебільшого вони отримували роботу здебільшого бригадирів,
ланкових,
землевпорядників,
бухгалтерів
тощо.
Наприклад,
у
Струсівському районі (нині с. Струсів належить до Теребовлянського
району) з числа переселенців пройшли підготовку для роботи головами
земельних товариств – 35, агрозооветвиконавцями – 52 особи,
агровиконавцями для цукрових буряків і махорки – 42 особи3. При
райземвідділах були створені курси підготовки мірників. Із 76 мірників, які
їх закінчили, 40 – були переселенцями, котрі отримали роботу при
райземвідділах4.
У Тернопільській області, де переселенці почали становили значну частину
працездатного населення, керівництво серед нижніх щаблів набуло значної
актуальності та необхідності. Вони влаштовувалися значно краще, ніж в інших
областях. Розселившись великими групами, закерзонці мали своїх священиків,
учителів, а найбільше були задіяні на державних роботах. Із середовища
переселенців виходили управлінці: 26 очолили відділи райвиконкомів, одного
обрали головою міськради, 42 працювали головами сільських рад, 62 –
секретарями сільрад, 109 – головами земельних товариств5. Найбільше
переселенці опановували освітянську ниву, що не було характерним явищем на
Закерзонні. Серед педагогів тільки станом на кінець 1948 р. вони становили
залежно від району від 12 до 18 осіб, тобто 10% від працівників на «керівних
посадах», до яких їх віднесли.

1

ДАТО, ф. 2129, оп. 2, спр. 17, арк. 16.
Там само, ф. п-1, оп. 1, спр. 711, арк.115-116.
Там само, арк. 121-122.
4
Довідки та листування з питань українських переселенців, які прибули з території
Польщі в Тернопільську область за 1946 р. // ДАТО, ф. 2129, оп. 2, спр. 32, арк. 2.
5
Сергійчук В.Трагедія українців Польщі. – К., 1997. – С. 331-332.
2
3
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Західноукраїнський регіон, на відміну від решти областей Української
РСР, на середину 1940-х рр. залишався в господарському відношенні
територією, котра ще не перебувала під суцільною колективізацією, а мала
дві форми господарювання: одноосібне і колективне. Процес
колективізації, як базовий елемент радянської економічної моделі, був
перерваний нападом нацистської Німеччини на СРСР у 1941 р. Після
звільнення від німецьких окупантів радянська влада розпочала новий виток
у створенні колгоспів. Таким чином, у період заселення й акомодації
переселенців відбувався початок формування колгоспної системи, що не
могло не позначитися на їхньому становищі.
Як для місцевих жителів, так і для депортованих із Закерзоння
колективне господарювання стало новим явищем – за своєю суттю,
умовами функціонування, протилежними порівняно з одноосібним
господарюванням. На початковому етапі будівництва колгоспної системи
особливого значення набуло завдання створити елементарну економічну
основу колгоспів. Адже селянство, з якого формували ці господарства,
було економічно слабким. До об’єднання одноосібних господарств, як
зазначив дослідник П.В. Когут, селян спонукала «…неспроможність
частини бідняків вести справи у власному господарстві. Тому частина
біднішого селянства сподівалася, що колективна форма господарювання
при державній підтримці стане економічно вигіднішою, ніж їх власне
індивідуальне господарство, у якому через економічну слабкість та
відсталість часто неможливим було успішне ведення справ. Результатом
такої неспроможності було прагнення приєднатися, навіть незважаючи на
часткову втрату господарської самостійності, до сильнішої структури, яка б
перебрала організаційно-виробничі турботи та забезпечила їм прибутковий
мінімум»1. Економічно збіднілі після переселення закерзонські
господарства мали перспективи стати в авангарді колгоспного будівництва,
натомість до колгоспів вступила мізерна їх кількість.
Таким чином, за період депортації та розселення українського
населення із Закерзоння на Тернопіллі серед сільськогосподарських
працівників виокремлювалися дві групи, що поділялися за принципом
господарювання: колективного й одноосібного. Найпоширенішим
способом ведення сільського господарства на той час залишалось
одноосібне. За станом на 20 вересня 1945 р. в області утворили 43
колгоспи, до них вступили 1274 господарства, у яких числилося 3517 осіб –
0,4% від усього сільськогосподарського населення краю2. А до грудня
1946 р. кількість колгоспів збільшилася до 72, і вони об’єднали близько 1%
сільськогосподарського населення3. Не винятком із цього були і
депортовані українці, з них до кінця 1946 р. у колгоспи вступило 315 сімей
1
Когут П.В. Колективізація в Західноукраїнському селі. – Львів: ЛФ УАДУ – Логос, 2000.
– С. 8-9.
2
ДАТО, ф. п-1, оп. 1, спр. 310, арк. 80-88.
3
Довідки про кількість інструкторів ЦК КП(б)У і статистичні дані про висунення
партійних, радянських і господарських кадрів із місцевого населення в західних і
Закарпатській областях // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 75, спр. 65, арк. 44-46.
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– 1% від усіх переселенців. Першим організованим тільки з переселенців у
квітні 1945 р. став колгосп „Червона зірка” в селі Плотича
Великоглибочецького району1 (нині село Плотице і Великий Глибочок
належать до Тернопільського району). До травня 1946 р. до нього вступила
31 сім’я переселенців, а до грудня їх було вже 492. Таким чином, перші
переселенці, які з’явилися на території області, стали першими
післявоєнними колгоспниками, чого не можна сказати про закерзонців,
депортованих у наступні періоди заселення області. Адже перші
переселенці обрали переселення добровільно, мотивуючи це чи
ідеологічними
переконаннями,
чи
економічним
банкрутством
господарства, чи політичними утисками в Польщі, тому їх ініціатива не
була випадковою, вони приймали пропозицію влади, від якої бажали
отримати підтримку.
За час після звільнення області й до липня 1946 р. колгоспів
збільшилося до 70. Із них організували впродовж 1946 р. – 273, у т.ч.
колгоспи з переселенців. У квітні 1945 р. у с. Жуково Великобірківського
району організований колгосп із 97 родин, головою якого обраний
переселенець Антон Михайлович Миколайчик. У Козівському районі в
колгоспі „Перше травня” – 35 сімей. У Козівському районі с. Почапинці –
30, в Збаразькому районі с. Збараж – 374. Загалом на 2 грудня 1946 р. в
області у члени колгоспів прийняли 365 родин переселенців.
Значних досягнень домігся колгосп „Червона зірка”, який був
організований одним із перших. Уже в липні 1946 р. його відзначили як
такий, що найорганізованіше провів усі сільськогосподарські роботи5. В
тому ж році колгоспники зібрали врожай у середньому по 9 ц з га й
отримали по 5 кг зерна на трудодень. Поголів’я великої рогатої худоби
виросло до 30 голів, 36 овець і 4 свиноматок6.
Вищі здобутки колгоспів, організованих з переселенців, порівняно з
рештою колективних господарств області, мали аргументоване пояснення.
Адже влада намагалася допомагати насамперед цим господарствам, що
видно, зокрема, з наказу № 351 Тернопільського обласного земельного
відділу від 10 листопада 1945 р. Згідно з цим документом райземвідділи
зобов’язували забезпечити підняття (зяблевої) оранки тракторами в 1945 р.
на всю площу майбутнього весняного засіву в колгоспах, організованих із
переселенців. Виділити цим колгоспам із трофейної худоби необхідну
кількість коней та великої рогатої худоби для того, щоб вони мали
укомплектовані тваринницькі ферми та були забезпечені тягловою силою
для обробітку своїх земель7.

1

Сергійчук В.Трагедія українців Польщі. – К., 1997. – С. 313.
ДАТО, ф. п-1, оп. 1, спр. 310, арк. 50; спр. 591, арк. 80.
Там само, арк. 50.
4
Там само, арк. 80.
5
Там само, спр. 310, арк. 50.
6
Сергійчук В.Трагедія українців Польщі. – К., 1997. – С. 313.
7
ДАТО, ф. 2129, оп. 2, спр. 17, арк. 16.
2
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Відповідно до наказу райони подали у Тернопільський обласний
земвідділ інформацію, згідно з якою українське населення, що вступило до
колгоспів, усе було юридично оформлене, розрахунки з переселенцями за
трудодні, що вони виробили, колгоспи здійснили, на кожен трудодень
видали від 2 до 4 кг зернових, 8–10 кг соломи, по 1–3 крб. грішми і в
окремих колгоспах – овочів по 0,5–2 кг. Цим колгоспам передали 134 коня,
законтрактували та продали 131 голову великої рогатої худоби, 43 свині1.
Водночас у решті колгоспів на трудодень отримували 200–300 г зернових
та по 25 коп. грішми. За рік колгоспник міг заробити 50–80 крб. (для
прикладу, через систему споживкооперації можна було купити нижню
білизну за 120 крб2).
Мета, задля якої влада намагалася допомагати господарським
об’єднанням переселенців, була розкрита в наказі «Про господарське
влаштування евакуйованого з території Польщі українського населення і
роботу серед нього», де основним для влади було визначено суспільнополітичну адаптацію українців Закерзоння. Таким чином, матеріальну та
господарську допомогу поєднували з політично-масовою роботою серед
депортованих. Теми лекційних навчань були повністю ідентичні з тими, що
читали для місцевих українців, але зібрання проводили окремо. Саме таке
заохочення колгоспів із переселенців та інші пільги створювали
упереджене ставлення місцевого населення до депортованих українців, на
що неодноразово вказував у своїй кандидатській дисертації дослідник
В. Кіцак.
Водночас переселенці, котрі були прикріплені до колгоспів, де
більшість становило автохтонне населення, отримували нічим не більшу
оплату за трудодень. Так, переселенець із села Микулинці у листі зазначив,
що за 1945–1946 рр. при напрацьованих 187 трудоднях, заробив 37 кг зерна
(по 197 г на трудодень) та 45 крб. (по 24 коп.) грішми3. Адже право на
пільгове оподаткування мали тільки колгоспи, організовані з переселенців,
де вони становили не менше 50%.
Попри лояльне ставлення влади до колгоспів, організованих із
переселенців, охочих до усуспільнення майна, котре залишилося після
депортації, не було. Закерзонці не змогли розгледіти переваг колективного
господарювання, це розуміли політичні й радянські органи державної
влади та управління. Тому ЦК КП(б)У прийняв рішення, згідно з яким
основним засобом вирішення питання об’єднання селянських господарств
мало стати проведення аґітаційної та роз’яснювальної роботи про
«необхідність і переваги колективного господарювання». Така робота була
масово-політичною, її організовували через агітаторів, яких затверджували
райкоми КП(б)У.
Наперекір усім намаганням радянської влади закласти психологічне
підґрунтя для створення системи колективного господарювання серед
депортованих
закерзонців
одноосібні
господарі
не
визнавали
1
2
3

Там само, ф. п-1, оп. 1, спр. 310, арк. 6.
Сергійчук В.Трагедія українців Польщі. – К., 1997. – С. 335.
Там само. – С. 334.
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запропоновану систему. Часто, переконавшись на власному досвіді у
хибності надання переваги колгоспові, вони, залишаючи обжиті місця,
вирушали далі на захід. Так, із села Жуково виїхали 30 родин у невідомому
напрямі через те, що в цьому селі організували із переселенців колгосп ім.
Жукова. В Копичинецькому районі організували колективізацію у 7 селах,
де також були зареєстровані випадки від’їзду переселенців1.
Загалом станом на 1947 р. у 30 колгоспів області вступили 824 родини
депортованих. Найбільше їх було в колгоспах ім. Жукова – 152 сім’ї, ім.
Сталіна – 33, «8 Березня» – 36, «Сталінським шляхом» (Струсів) – 97,
«Сталінським шляхом» (Теребовля) – 38, «Перше травня» – 302.
Таким чином, працездатне населення Закерзоння знаходило
застосування своєї робочої сили та відповідно джерело прожитку. Але у
середовищі депортованих були категорії населення з обмеженою
працездатністю, це – люди похилого віку, інваліди, сироти, багатодітні та
одинокі матері.
Для всіх без винятку депортованих важливе значення мав адаптаційний
період, який згідно з Угодою від 9 вересня зобов’язувалися забезпечити
договірні Сторони. У переліку статей Угоди був ґарантований
матеріальний аспект, тоді як соціальні ґарантії залежали від виконання
економічних зобов’язань, що взяла держава, та норм соціального розвитку
й захисту населення.
Законодавство СРСР ґарантувало низку соціальних заходів щодо
створення рівного й повноцінного розвитку громадян. Це забезпечувало,
зокрема, право на отримання безкоштовної освіти, на охорону здоров’я, на
соціальний захист у зв’язку з втратою працездатності тощо. Права,
задекларовані в Конституції СРСР, мали стати для соціально незахищених
закерзонців можливістю полегшити пристосування до нових політичних
умов.
Щодо соціального захисту, який могла надати переселенцям радянська
влада, були пенсії у зв’язку з інвалідністю та втратою годувальника під час
Другої світової війни, допомога багатодітним матерям тощо. Станом на
грудень 1946 р. в обласному відділі соціального забезпечення взяли на
облік 257 інвалідів Великої Вітчизняної війни, 15 інвалідів праці та
інвалідів із загальних захворювань, 9 інвалідів від каліцтва, отриманих під
час праці, 17 інвалідів за старістю, 43 інваліди імперіалістичної війни та 20
– прийнятих у будинок інвалідів3. Ця категорія населення серед
переселенців була виявлена у малій кількості порівняно з місцевими
жителями. Якщо на обліку в органах соціального забезпечення перебували
понад 63 тис. місцевих осіб (63 074), у т.ч. з них 58 осіб, які отримали
каліцтво або втратили годувальника під час Великої Вітчизняної війни4, то
серед переселенців таких виявили лише 361 особу, в процентному
співвідношенні 99,4:0,57, при співвідношенні місцевого населення до
1

ДАТО, ф. р-1833, оп. 2, спр. 101, арк. 2.
Там само, ф. п-1, оп. 1, спр. 1166, арк. 4.
Там само, спр. 711, арк. 68.
4
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переселенців відповідно 75:25. Із встановленням осіб пільгових категорій
серед переселенців відповідальні організації зволікали, а також затягували
юридичне закріплення статусу і матеріальної допомоги. Тільки в 1948 р.
зареєстрованих серед переселенців осіб, які отримували допомогу через
інвалідність, було 11131.
Аналогічна ситуація склалась із визначенням багатодітних і одиноких
матерів, яким на підставі постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 8 червня
1944 р. „Про збільшення державної допомоги багатодітним і одиноким
матерям”2 ґарантували державну допомогу. Під кінець 1946 р. було
виявлено 373 багатодітні матері-переселенки, які мали право на отримання
нагород за багатодітність, із них вручили нагороди 242 матерям, урядові
нагороди і належну матеріальну допомогу отримала 81 особа3, хоча цього
потребували вдесятеро більше жінок.
Виконання цієї соціально важливої роботи доручили громадській
організації – жіночим радам4, мережа яких від їх заснування у 1945 р. була
ще нерозгалуженою, обмежувалася містами і районними центрами. Тільки
на кінець 1948 р. із середовища переселенок на облік узяли 2412 осіб
багатодітних і одиноких матерів, із яких соціальну допомогу почали
отримувати 21355. Таким чином, визначення соціально незахищених груп
переселенців як інвалідів, так і багатодітних та одиноких матерів було
недостатньо ефективним, розтягнутим у часі й запізнілим.
Новим позитивним аспектом суспільно-політичного розвитку для
переселенців стало право на безкоштовну освіту. Навчання в Польщі навіть
на початковому рівні потребувало великих фінансових витрат, тому
переважна більшість населення було неписьменним. Перспективу, що
відкрилася для дітей переселенців на новому місці, вони через певні
обставини не сприйняли та не використали належним чином. Згідно зі
звітом про роботу шкіл у Тернопільській області за 1944–1945 н.р. до кінця
1945 р. Обласний відділ освіти нарахував 145 618 школярів. У зв’язку з
посиленою міґрацією серед мешканців було проведено два переписи дітей
шкільного віку – в серпні та вересні 1945 р. Згідно з ними в області
залишилося 129 500 дітей, наприкінці навчального року (станом на травень
1946 р.), коли переселення практично закінчилося, зареєстрували 125 194
учні6, у т.ч. з депортованих родин було взято на облік 6887 дітей шкільного
віку, з яких відвідували школи лише 5850. Їх на 75 % забезпечили
шкільним приладдям – зошитами, олівцями, ручками, чорнилом та
навчальними посібниками7 .
Українці, які прибули із Закерзоння, не поспішали влаштовувати дітей
до шкіл, оскільки в більшості переселенців були проблеми з житлово1

ДАТО, ф. р-1833, оп. 2, спр. 101, арк. 64.
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5
Там само, ф. р-1833, оп. 2, спр. 101, арк. 64.
6
Там само, ф. п-1, оп. 1, спр. 310, арк. 76.
7
Там само, спр. 687, арк. 13-15.
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побутовими умовами та матеріальним забезпеченням загалом. До вересня
1946 р. в освітніх закладах зареєстрували 15 668 дітей переселенців, із них
відвідували школу – 15 4121. Зареєстрованій кількості учнів не відповідала
кількість тих, які регулярно відвідували школи. У відділі освіти ухилення
учнів від навчального процесу пояснювали тим, що «значна частина дітей
переселенців була роздягнена і роззута» 2, а Тернопільська область, зі
слабко розвиненою промисловістю, була неспроможна забезпечити учнів
потрібною кількістю одягу та взуття, у зв’язку з чим діти переселенців не
відвідували освітніх закладів3. Зокрема, переселенка Надія Данилевич
згадувала про ті часи: «В Збараж ми, п’ятеро дітей і мама, приїхали без
нічого, як кажуть, босі та голі… Мої брати в лютий холод спали на
горищах, а до школи я ходила в батьковому жакеті та ліплених галошах без
валянок» 4.
Проблема відвідування дітьми переселенців шкіл арґументувалася в
усіх областях УРСР однаково: немає одягу та взуття. Найгостріше ця
проблема відчувалася на Тернопільщині. Через масовість такого явища
вчителі Підміської і Жизномирської шкіл Бучацького району взимку
проводили заняття вдома, а навесні діти все ж почали відвідувати школи5.
До реєстрації дітей у родинах переселенців ставилися недбало, тому в
реєстр не було введено половину дітей шкільного віку, очевидно, щоб не
порушувати звітності. Так, кількість учнів не відповідала числу дітей
переселенців, які прибули в Тернопільську область. Із 53 309 осіб у віці до
13 років школу мала відвідувати щонайменше половина6, але
зареєстрованих у відповідній віковій категорії було лише 60%. Таким
чином, близько 40% дітей не використовували право на безкоштовну
освіту. Але вже в 1947/1948 н. р. у школах Тернопільщини почали
отримувати освіту 26 013 дітей переселенців, а до кінця року їх
збільшилося до 26075 осіб7, що становило 49% від загальної кількості
прибулих в область дітей віком до 13 років8.
Ситуація навколо освіти та культури для українського населення в
Польщі зробила заручниками неосвіченості як дітей, так і дорослих, на що
неодноразово звертали увагу представники евакуаційних комісій. У
наступному це ж відзначали вчителі при роботі з переселенцями,
акцентуючи на їх слабкому знанні рідної мови та літератури9.
Малограмотні жителі Закерзоння, які здебільшого не мали навіть
початкової освіти, не могли претендувати не тільки на вступ до вищих
1

Там само, спр. 310, арк. 80.
Там само, ф. р-1833, оп. 2, спр. 101, арк. 76.
Там само, арк. 76.
4
Там само, ф. п-1, оп. 1, спр. 598, арк. 140-141.
5
Там само, ф. р-1833, оп. 2, спр. 101, арк. 7.
6
Заключний звіт про кількість залишеного майна та його оцінку від 31.12.1946 р. //
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОВ
України), ф. 4959, оп. 1, спр. 47, арк. 28.
7
ДАТО, ф. р-1833, оп. 2, спр. 101, арк. 64.
8
Там само, арк. 2-6.
9
Там само, ф. п-1. оп. 1, спр. 310, арк. 76.
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навчальних закладів, а й навіть у технікуми і на різноманітні курси, а між
іншим, як відзначав редактор Всеслов’янського комітету М. Філатов, «…це
є одним із засобів закріплення цих сімей в області»1. У зв’язку з цим уже на
урядовому рівні били тривогу, що ВНЗ західних областей не мають
достатнього континґенту абітурієнтів із місцевого населення. Зокрема, в
1946–1947 н.р. із загальної кількості прийнятих 6329 – тільки 1959 були
місцевими (31%), а загальна кількість тих, які закінчували десятирічки в
західних областях, у 1947 р. становила лише 5826 осіб, що не могло
забезпечити набір у ВНЗ і наступного року2.
Таким чином, нетотожність соціальних середовищ – попереднього місця
проживання і набутого, а також зубожіння під час депортації створювали
перепони для повноцінного розвитку дітей переселенців, тим самим
обмежуючи в наступному їх професійний розвиток. Але радянська влада
прагнула залучити молодих переселенців до політичного життя. Так, у
квітні та червні 1946 р. в усіх районах і селах провели зібрання молоді, на
які запросили і молодь переселенців. На цих зборах обговорювали питання
про завдання молоді у зв’язку із затвердженням Закону про п’ятирічний
план відновлення, відбудову та розвиток народного господарства СРСР на
1946–1950 рр. Молодь депортованих поволі, але наполегливо залучали до
комсомольських організацій. Зокрема, в Бучацькому районі на червень
1946 р. в комсомол прийняли 26 осіб, із них 4 працювали секретарями
комсомольських організацій. У Коропецькому районі (нині смт Коропець
належить до Монастирського району) прийняли 8 осіб, із них один
працював секретарем3.
Серед дорослого населення радянська влада запроваджувала для його
соціальної та політичної адаптації курси з вивчення граматики та інших
предметів початкової школи, а також читали лекції з метою політичного
виховання. До таких шкіл залучали неграмотних або малограмотних
мешканців області. У 1946 р. поміж дорослого населення офіційно було
зареєстровано тільки 1886 бажаючих здобути освіту4, і це тоді, коли
неписьменних, залежно від повіту, було від 50% до 90%. Згідно з
постановою РМ УРСР від 31 липня 1946 р. «Про ліквідацію неграмотності
та малограмотності серед дорослого населення у Західних, Ізмаїльській і
Закарпатській областях» у 1947 р. кількість залучених до навчання зросла і
становила 3727 осіб, але все ж залишалася мізерною – 3,6% від кількості
дорослого населення в середовищі переселенців у віці від 14 до 55 років5.

1

Сергійчук В.Трагедія українців Польщі. – К., 1997. – С. 331.
Довідки про кількість інструкторів ЦК КП(б)У і статистичні дані про висунення
партійних, радянських і господарських кадрів із місцевого населення в західних і
Закарпатській областях // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 75, спр. 65, арк. 15.
3
ДАТО, ф. п-1, оп. 1, спр. 310, арк. 127.
4
Там само, спр. 687, арк. 13-15.
5
Довідки та листування з питань українських переселенців, які прибули з території
Польщі в Тернопільську область за 1946 р. // ДАТО, ф. 2129, оп. 2, спр. 32, арк. 13; Заключний
звіт про кількість залишеного майна та його оцінку від 31.12.1946 р. // ЦДАВОВ України,
ф. 4959, оп. 1, спр. 47, арк. 53; ДАТО, ф. 290, оп. 5, спр. 878, арк. 26.
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Таким чином, незважаючи на цей та інші урядові документи, переважна
більшість дорослого населення залишалася без освіти.
Отже, депортовані українці адаптувалися в специфічних суспільнополітичних умовах, що спричинило низку особливостей в їхньому
соціальному розвитку. Селяни, як переважаюча частина українського
суспільства на Закерзонні, розселившись на території Тернопільської
області, отримали можливість займатися сільським господарством за
альтернативними напрямами: індивідуально й усуспільнено колективно.
Переважна частина обирала одноосібне господарство, незважаючи на те,
що влада створювала умови для популяризації серед переселенців
колгоспного господарства.
Роль Закерзонської інтелігенції в радянському суспільстві була
обмежена. Але у зв’язку з нестачею професійних кадрів, здебільшого на
селі, влада була змушена, хоч і з обережністю та недовірою, надавати
закерзонській інтеліґенції місця роботи, переважно в сільській місцевості.
Для решти некваліфікованих працівників відкрилася перспектива отримати
місце роботи серед т.зв. масових спеціальностей.
Частині переселенців, яка належала до групи, котру влада визначила як
«соціально незахищені прошарки населення», допомогу надали із
запізненням. Вони перебували в скрутному становищі впродовж усього
адаптаційного періоду. Аналогічні вади характерні й для освіти, коли
внаслідок тяжкого матеріального становища, не отриманого певного
освітнього рівня в Польщі, депортовані й на новому місці залишалися поза
навчальним процесом, що надалі обмежувало їхні можливості щодо
професійного розвитку.
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Мазурок В.П. (Кременець)
ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНСЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ І РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
НА ВОЛИНІ В 1948 р.
У статті висвітлено протистояння українського націоналістичного
підпілля і радянських силових структур на Волині в 1948 р. Розкрито
особливості боротьби, показано репресивні заходи ворогуючих сторін по
відношенню до місцевого населення.
У зв’язку з утвердженням України як незалежної суверенної держави,
зріс інтерес до складних і суперечливих сторінок нашого минулого.
Широкий доступ до архівних джерел, зарубіжної літератури, більш
відвертіші спогади учасників національно-визвольної боротьби І пол.
ХХ ст. створили умови для більш повного, глибокого й об’єктивного
висвітлення героїчних і водночас трагічних сторінок української історії
періоду Другої світової війни та повоєнного часу.
За роки незалежності історики багато зробили для переосмислення цих
подій, однак існує нагальна необхідність їх спеціального детального
дослідження на рівні певних регіонів. Одним із них є Волинь. Недостатньо
вивченими на сьогодні залишаються відомості про протистояння
українського націоналістичного підпілля та радянських силових структур у
краї на завершальному етапі боротьби, їх втрати. Потребують детального
вивчення практика „другої радянізації” Волині, методи радянського
керівництва, якими забезпечувалася інтеграція регіону в загальносоюзну
економічну систему.
Суспільна актуальність даної теми полягає в тому, що виведення її з
ідеологічно-тенденційного трактування в наукову площину не лише
сприятиме кращому осмисленню ситуації на Волині в цей період, а й
допоможе консолідації українського суспільства в наш час.
У 1948 р. сталінський тоталітарний режим прагнув підірвати соціальноекономічну базу українського націоналістичного підпілля на Волині.
Повстанські підрозділи поповнювали харчові запаси переважно завдяки
пожертвам населення та реквізиціям. Саме цей канал намагалися перекрити
радянські органи влади. З цією метою на початку 1948 р. тоталітарний
режим намагався прискореними темпами здійснити колективізацію краю.
Однак вона проходила незадовільно. До 17 січня 1948 р. у Цуманському
районі Волинської області організовано лише два колгоспи, тривали напади
повстанців на районний актив у с. Крапилівка, Берестяни, Липно, Цумань1.
До 2 лютого 1948 р. у Кременецькому районі Тернопільської області
організовано один радгосп у с. Білокриниця, у розпорядженні якого
перебувало три трактори, дві автомашини, 105 голів великої рогатої
1

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф. 30, оп. 1, спр. 91, арк. 6.
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худоби, 27 коней, працювало 45 робітників. Крім того, у районі створено
два колгоспи. Один з яких іменувався „17 вересня” і мав на балансі один
автомобіль, 35 коней, 36 голів великої рогатої худоби, 37 овець, 9 свиней. У
районі діяла одна МТС, у розпорядженні якої налічувалося три трактори,
дві молотарки, два автомобілі, двоє коней, працювало 22 робітники1.
Однак під впливом підпілля селяни неохоче вступали в колгоспи –
надто суворо підпільники карали тих, хто наважувався співпрацювати з
радянською владою. У ніч з 8 на 9 лютого 1948 р. у селах Старий Кокорів,
Новий Кокорів Кременецького району Тернопільської області українські
націоналісти вбили 3 громадян, поранили 5 осіб. У лютому 1948 р. у
с. Кімната вбили голову земельного об’єднання, голову сільради забрали в
ліс. У с. Богданівна вбито 9 громадян. У приміщенні сільради вибиті вікна,
знищені документи. На хуторі Весела, який відноситься до Попівецької
селищної ради, убито три особи. У с. Залісьці бойовики ОУН роззброїли
винищувальну групу2. 20 лютого 1948 р. у 4 км від с. Духів Кременецького
району Тернопільської області був важко поранений уповноважений агент
міністерства заготівель Мидлик. 21 лютого 1948 р. у с. Залісьці українські
партизани стратили секретаря комсомольської організації Олексика і
забрали в ліс громадянина Жука3.
Звісно, без підтримки симпатиків учасники визвольного руху не могли б
так довго протистояти більшовицькому режимові. Згідно з повідомленням
РВ МДБ найактивніше підтримували націоналістичне підпілля жителі сіл
Залісьці та Духів4.
Незважаючи на спротив селян та місцевої сітки ОУН, у березні 1948 р. у
Кременецькому районі з’явилися колгоспи у селах Великі Бережці,
Білокриниця, Мала Андруга, Богданівна. Для підтримки й охорони
колгоспів з району в кожне село відрядили по п’ять відповідальних
працівників МВС чи військових: до с. Старий Тараж – 3 співробітники
МВС, с. Попівці – 45. Однак вжиті заходи не зупинили спротив
колективізації з боку націоналістичного підпілля. Діючи терористичнодиверсійними засобами, підпільники намагалися дестабілізувати владу й
зірвати її заходи. У ніч з 8 на 9 березня 1948 р. повстанці спалили склад
колгоспу „17 вересня” в с. Попівцях, у якому знаходилася молотарка,
віялка, 18 кіп необмолоченого зерна, конфіскованого у вивезених сімей
українських підпільників. У ніч з 14 на 15 березня 1948 р. у с. Савчиці вони
вбили секретаря сільради Гришину, її матір і сестру6. 25 травня бойовики
ОУН здійснили терористичний акт проти радянських працівників у
с. Сапанів Кременецького району Тернопільської області. Згідно з
повідомленням працівника РВ МВС мешканці села активно підтримували й

1

Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. 61, оп. 1, спр. 28, арк. 43.
Там само, спр. 31, арк. 58.
Там само, арк. 59.
4
Там само, арк. 63.
5
Там само, арк. 61.
6
Там само, арк. 69.
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допомагали українським повстанцям . Протягом перших чотирьох місяців
1948 р. у Ківецівському районі Волинської області бойовики ОУН – УПА
підпалили дев’ять важливих сільськогосподарських об’єктів. Матеріальні
збитки колгоспів становили десятки тисяч карбованців2. У Почаївському
районі Тернопільської області протидіяли колективізації повстанські
відділи „Азарт”, „Ванька”, „Максим”. „Борис”3. У с. Тростянець
Вербського району Рівненської області партизани та підпільники вбили
голову сільради І. Остапчука, у с. Повча – агента міністерства заготівлі
сільськогосподарської продукції Вовкодавця, у ніч з 4 на 5 травня спалили
районну МТС з новим трактором4. У с. Людвище в липні повстанці
ліквідували сепараторний пункт. 19 липня 1948 р. боївкою забрана в ліс
жителька с. Малі Садки, депутат Шумської районної ради Горлицька5. У
ніч з 1 на 2 липня 1948 р. у с. Раковець Почаївського району Тернопільської
області шість повстанців знищили сільраду, забрали з магазину промислові
товари6. Від 1 до 15 серпня 1948 р. у Вербському районі Рівненської
області відбулося чотири напади бойовиків. У колгоспі ім. 1 Травня була
спалена скирта з необмолоченими зерновими, у колгоспі ім. 17 вересня
знищена механізована молотарка МТС і 10 тонн жита, у с. Піддубець вбита
комсомолка М. Вишневська7. У червні – вересні 1948 р. у Демидівському
районі Рівненської області здійснено дев’ять диверсійних та терористичних
актів проти колгоспників, під час яких убито голову колгоспу ім. 9 Травня
Волкова та трьох колгоспників. У Здолбунівському районі в колгоспі ім.
Свердлова спалено у стайні 8 коней, солому, вози, молотарку та інший
сільськогосподарський реманент. 7 серпня 1948 р. у колгоспі ім. 4-ї
п’ятирічки, (Корецький район), спалено колгоспні конюшні, у яких згоріло
24 коня, більше 5 тонн хліба, сільськогосподарський реманент, хліви. У
Сарненському районі вбито двох голів колгоспів: 3 серпня – Копача, 17
серпня – Вітрова. У Козинському районі 8 серпня 1948 р. підпільники за
подання заяви до вступу в колгосп стратили жителя с. Митниця
Д. Пилипчука. У Червоноармійському районі 10 серпня 1948 р. у колгоспі
ім. Леніна спалено необмолочений заскиртований хліб з площі 20 га.
Загалом протягом серпня – вересня 1948 р. підпільники здійснили на
Рівненщині 35 нападів проти колгоспів і активістів колгоспного руху8.
З метою недопущення підпалів (а підпільники вели їх обстріл
запалювальними кулями), охорону скирт з хлібом та інших об’єктів,
пропонувалося вести на відстані, недосяжній для зловмисників. Бійцям
винищувальних груп встановлено оплату за несення охорони в розмірі до
75 трудоднів на рік. Оплата проводилася після завершення жнив, за умови
збереження врожаю. У Волинській області з метою охорони колгоспів у
1

Там само, спр. 32, арк. 44.
ДАВО, ф. 11, оп. 1, спр. 250, арк. 5.
3
ДАТО, ф. 8., оп. 1, спр. 86, арк. 27-28.
4
Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО), ф. 27, оп. 1, спр. 77, арк. 282.
5
ДАТО, ф. 24, оп. 1, спр. 55, арк. 51-52.
6
Там само, ф. 8, оп. 1, спр. 86, арк. 10.
7
ДАРО, ф. 27, оп. 1, спр. 78, арк. 76-77.
8
Там само, ф. 400, оп. 3, спр. 250, арк. 24-25.
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серпні – вересні 1948 р. створені 929 груп охорони, загальною чисельністю
14816 осіб, з них озброєних – 5528. До кожної групи для оперативного
керівництва прикріплювалися дільничні міліціонери і працівники РВ
МВС1.
Диверсійно-терористична діяльність підпілля супроводжувалась
агітаційно-пропагандистськими акціями. У липні-серпні 1948 р. провід
ОУН–УПА Кременецького району систематично розповсюджував листівки
антирадянського спрямування в селах Веселівка, Лішня, Сапанів, Малі
Бережці, Куликів, Новий Кокорів, Комарин, Попівці. У них роз’яснювалося
ставлення ОУН і УПА до радянської політики, вміщувалося застереження
тим, хто симпатизував та співпрацював з партійними і господарськими
органами2.
Реалізовуючи постанову політбюро ЦК КП(б)У від 1 червня 1948 р. про
посилення боротьби з українським націоналістичним підпіллям, органи
МДБ та МВС Рівненської області завдали самостійницькому рухові
відчутних втрат. Вбито і захоплено в полон кількох крайових працівників
проводу ОУН „Одеса”. Ліквідовані надрайонний провід у Клеванському
районі „Гриші”, районний та підрайонний проводи цього ж району „Марка”
та „Івана”, районний провід Червоноармійського району „Євгена”, мережа
районних проводів Дубнівського, Рафалівського, Сарненського проводів3.
Від 1 січня до вересня 1948 р. у Соснівському районі Рівненської області
працівники РВ МДБ вбили 17 повстанців, у тому числі командирів
повстанських боївок і відділів „Хмеля”, „Хмару”, „Махляра”, „Дніпра”,
„Чорномора”, „Ваську”. Арештовано 19 бойовиків ОУН та УПА, захоплено
25 одиниць зброї, боєприпаси, підпільні документи, затримано 17 членів
сімей повстанців, 14 осіб, котрі втекли з місць висилки4.
У 1948 р. для ліквідації українського націоналістичного підпілля
відповідно до вказівок РК КП(б)У Вишнівецького району Тернопільської
області силовими структурами створена спеціальна група, підготовлено три
відповідальні працівники для роботи з агентами-нелегалами. Оперативною
групою району в співпраці з дедеркальськими чекістами РВ МДБ
захоплений підпільний склад зброї, листи-інструкції5. У Почаївській лаврі
та її околицях створена агентурна мережа, яка працювала під виглядом
ченців6. У Червоноармійському районі Рівненської області на кінець
вересня 1948 р. повністю ліквідовані повстанські боївки „Остапа”,
„Максима”, підрайонні проводи „Яр” і „Журба”. Всього „знешкоджено” 29
повстанців, викрито 8 підпільних організацій ОУН, члени яких арештовані.
З метою залякування місцевих жителів були виселені сім’ї члені в ОУН та
УПА. У Володимир-Волинському районі Волинської області до 7 жовтня

1

ДАВО, ф. 11, оп. 1, спр. 97, арк. 6-7.
ДАТО, ф. 61, оп. 1, спр. 32, арк. 145.
ДАРО, ф. 400, оп. 3, спр. 250, арк. 27.
4
Там само, ф. 69, оп. 1, спр. 76, арк. 121.
5
ДАТО, ф. 54., оп. 1, спр. 25, арк. 33.
6
Там само, ф. 8, оп. 1, спр. 86, арк. 4-5.
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1948 р. створено 21 винищувальну групу в кількості 160 бійців для
боротьби з українським підпіллям1.
Незважаючи на втрати, повстанський рух на Волині тривав. Неподалік
м. Червоноармійська був пущений під укіс товарний поїзд, тричі обстріляні
вантажні автомашини на автостраді, товарні поїзди, будинки на околиці
міста, вбито комуніста Синягіна2. У ніч з 16 на 17 жовтня 1948 р. у
Вишнівецькому районі Тернопільської області повстанський підрозділ
знищив Бужинську сільраду. В ніч на 20 жовтня вбито судового виконавця
в с. Гнідово3. У жовтні 1948 р. у Соснівському районі Рівненської області
було зафіксовано напади на кооперативи, під час яких у с. Більчаки
вилучено товарів на суму 38117 крб., у с. Совпа – на суму 5810 крб., у
с. Грушково – на суму 10666 крб., у селах Хмелівка і Соснівка – на 24000
крб. Загалом сума збитків, заподіяна повстанцями в районі, становила
69704 крб.4
15 листопада 1948 р. у с. Голибіси Шумського району Тернопільської
області повстанці вбили дільничного міліціонера Голощанова, на рахунку
якого було 20 „знешкоджених” повстанців, причому вісім він знищив
особисто5. У ніч з 27 на 28 листопада 1948 р. у Вишнівецькому районі
Тернопільської області в с. Колодно вбито інструктора райкому КП(б)У
Бойко, у с. Заруддя страчено голову колгоспу Дерев’янко, вбито 2
працівники райкому, які ночували в цьому селі, спалено їхню автомашину6.
Темпи колективізації на Волині не задовольняли партійне керівництво.
У протоколі Мізоцького райкому партії Рівненської області від 29
листопада 1948 р. зазначалося, що в селах району організовано лише
чотири колгоспи. Причому 1 червня 1948 р. повстанці спалили колгосп у с.
Стебелівка, а також стратили члена правління колгоспу с. Мізочок.
Протягом 5 – 9 серпня 1948 р. у районі здійснено 6 збройних акцій ОУН –
УПА. 6 серпня 1948 р. у с. Пивне були вбиті голова сільпо Мартинюк,
фінагент Клим’юк, агент з державних поставок сільськогосподарської
продукції Мусієнко, у с. Будераж – депутат сільради В. Поліщук. 10 серпня
1948 р. у колгоспі ім. Леніна спалено 80 кіп заскиртованого хліба,
молотарку МТС7.
Спротив колективізації провокували численні випадки брутального
ставлення до людей і зловживання представників влади. Ось лише кілька
фактів. 4 вересня 1948 р. уповноважений райвиконкому Соснівецького
району Рівненської області в с. Яцкевичі побив інваліда Великої
Вітчизняної війни К. Боровця, секретаря сільської ради В. Боровця,
громадянина Є. Боровця, порубав сокирою колеса воза громадянину
А. Боровцю, стріляв у повітря8. У листопаді 1948 р. у Кременецькому
1

ДАВО, ф. 3, оп. 1, спр. 143, арк. 31.
ДАРО, ф. 9, оп. 1, спр. 91, арк. 88.
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ДАРО, ф. 69, оп. 1, спр. 59, арк. 33.
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ДАТО, ф. 24, оп. 1, спр. 59, арк. 34.
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районі Тернопільської області керівник партактиву Каляєв побив у
приміщенні школи жителя с. Жолоби Ф. Баняка, у грудні посадив у підвал
60-річних громадян В. Мешановського і В. Савчука за небажання вступити
в колгосп1.
Отже, з метою ліквідації національно-визвольної боротьби, сталінський
тоталітарний режим прагнув підірвати соціально-економічну базу
повстанського руху. Радянська влада посилює репресії проти місцевих
жителів, розпочинає масову колективізацію, що посилило протистояння
між двома сторонами, під час якого українські націоналісти несли відчутні
втрати. Ці обставини змусили націоналістичне підпілля на Волині
докорінно змінити тактику протистояння. Переважають суто підпільні
форми боротьби, удари невеликих повстанських боївок, затухання бойової
активності, акцентується увага на ідеологічній роботі.

1

ДАТО, ф. 61, оп. 1, спр. 59, арк. 89.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Кононенко Т.П. (Київ)
УКРАЇНОСЯЖНЕ СВІТОВІДЧУТТЯ
ТА СВІТОРОЗУМІННЯ
ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ДЖЕРЕЛО
ТВОРЧОСТІ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ: Г. СКОВОРОДА,
М. ГОГОЛЬ, Т. ШЕВЧЕНКО
У статті ставиться проблема україносяжного світовідчуття та
світорозуміння
як
філософського
джерела
творчості
та
самоідентифікації особистості. Шляхи вирішення цієї проблеми бачаться
автором в осмисленні зразків творчості Г. Сковороди, М. Гоголя і
Т. Шевченка.
Навіть у дні 150-річчя від дня смерті Григорія Сковороди немало
дослідників, слідуючи за методологією «безсмертного вчення»,
заснованого на диктаті марксистсько-ленінської класово-партійної
парадигмальної догматики, говорило не стільки про справжні джерела
творчості та відкриття великого філософа, скільки про його мовбито
відірваність від головних процесів народного життя (зокрема – від
національно-визвольної революції ХVІІ ст.) та мало не реакційного зразка
релігійну зосередженість. У кращому разі наголошувалося на елементах
наслідування класичної еллінської філософії, ядро якої – теорія
самопізнання – практично не пов’язували з глибинним першоджерелом –
етнонаціональним світовідчуттям і світорозумінням. І, як не абсурдно, але
бачили ґудзики на чужому одязі мудреця й не помічали вогню його душі.
Не лише в 1914 р., а й пізніше Тараса Шевченка також виводили не так
із глибин та широт української народної філософії, як із критики
російських «революційних демократів», у тому числі – й В.Белінського.
А Миколу Гоголя за ініціативою того ж В.Белінського атестували, без
найменшого права на альтернативу, як «істинно россійского»
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національного письменника і патріота. Не дивно, що і в 2009 р. головним
аспектом проблеми М.Гоголя стало питання: чи має світовий класик хоч
якесь відношення до української нації та літератури, ширше –
етнонаціональної ментальності і культури?!
Засліплені класовим розрізненням та диктатурою одних над іншими очі
коментаторів свідомо (чи через дилетантську освіченість) не бачили, що
Г.Сковорода став символом саме суспільної народної мудрості української
ментальності та педагогіки ще для Т.Шевченка («сиджу і списую
Сковороду», а потім у «Чернеці» – «У Києві на Подолі – Братерська наша
воля – Без холопа і без пана – Сама собі у жупані – Розвернулася весела, –
Оксамитом шляхи стеле, – А єдвабном застилає – І нікому не звертає»1) та
Л.Толстого, який визнав його своїм учителем та включив українського
мислителя до числа 13 найвидатніших світочів людства.
Г.Сковорода став символом народної свідомості та самоідентифікації не
лише для ХVІІІ-ХІХ ст., а й для суспільства ХХ ст.: ще 1920 р. Павло
Тичина присвятив свою чи не найреволюційнішу збірку «Замість сонетів і
октав» саме Г.Сковороді. І ще тоді ж він почав творити архіепопею всього
свого життя – симфонію «Сковорода». 1944 р. поет так пояснював причину
того: «Григорій Савич Сковорода, незважаючи на те, що фізичне життя
його віддалене від нас на 150 років, сьогодні для всіх нас є близький і
рідний.
Близький тим, що він був великим патріотом своєї Батьківщини.
Близький тим, що він любив свій рідний український народ…»2
А в основі цієї близькості – бездонні джерела с и м ф о н і з м у його
єства, сформованого тисячоліттями життя рідного народу.
Аналізуючи етапи розвитку й ментальність світової художньої
словесності, М.Грушевський у 6 томній «Історії української літератури»
зазначав: є народи, література яких починається з пізнання жанрів народної
творчості3.
Є народи, мистецтво слова в яких починається з епічних жанрових форм
– з роману. Ці народи є не першотворцями, а користувачами чужих
традицій.
Українці належать до першої групи. Їхня творчість розвивається разом з
етносом тисячоліттями. І несе в собі дух тисячоліть та тисячних поколінь.
Література кожного народу відбиває не лише в змісті, а й у формах як
загальносвітові (міграція мотивів, сюжетів, образів, ідей), так і його
специфічні етнонаціональні риси. Щодо української, то вона відзначається
на перших етапах синкретизмом (ідей, жанрів, форм), на подальших –
універсалізмом.
Цей універсалізм – від універсальності природи, а отже – способу
життя, мови, культурних традицій, джерелом яких є релігія й філософія
українського етносу, що виражається у світовідчутті (сфера емоцій),
світорозумінні, моралі, етиці, етнопсихіці й характері, ідеалах, волі.
1
2
3

Шевченко Тарас. Кобзар. – К., 1993. – С. 305.
Тичина П. Зібрання творів у 12 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 8. – С. 111.
Грушевський М. Історія української літератури. В 6 т. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 1.
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А в підсумку – в особливого типу формі вираження сутності української
людини та літератури (мистецтва) – у симфонізмі.
Цей симфонізм у фольклорі виражається в культі сонця (згодом у
П.Тичини: «Ах, небу голубому, Ах, золотим вітрам – Повірте, люди, –
сонцю і музиці його!»)1 та місяця: сонце і місяць зумовлюють настрої,
космологічні уявлення й кліматичні орієнтації, вирішальні впливи на
психіку й долю, любов чи ненависть, критерії правди і кривди, тимчасового
й вічного, прекрасного і потворного.
У Г.Сковороди симфонізм – це стан душі. А душа – це ядро людської
сутності (зерно в колосі). Тому-то запорукою щастя та повної
самореалізації (і тим самим – оптимальної міри служіння людям) і є
самопізнання як умова повної свободи.
Так, Г.Сковорода був одним із найосвіченіших філософів свого часу
(яким він і постає в симфонії П.Тичини «Сковорода»), – але він став
геніальним, бо був воістину народним та оригінальним.
Саме в дусі Г.Сковороди Т.Шевченко умовою свободи і щастя вважав
не лише пізнання себе і природи (осмисліть історію «…та й спитайте тоді
себе, що ми? Чиї сини, яких батьків? Ким, за що закуті?»; «За що ми билися
з ляхами, за що ми різались з ордами, за що скородили списами московські
ребра?»; «Нащо нас мати привела: чи для добра, чи то для зла? Нащо
живем?!), а й буття в системі універсальних природно-суспільних зв’язків,
вищою формою існування та перспектив якого є нація.
Симфонізм – це усвідомлення органічного зв’язку природи й людини,
землі й неба, тілесного й духовного, і особливо – характеру як деміурга
особи й нації, що зв’язує віки й покоління і визначає міру їх соборності та
справжності, оскільки не лише людина, а й нація без властивого лише їй
характеру є киселем, і дуже несмачним. Тобто не життєтворчим, нездатним
відстоювати ідеал гармонії (цілісність світу, життя й ідеал людини) і
свободи.
Як у П.Тичини: бути в системі Сонячних кларнетів і, дбаючи про
поступ, розуміти: «грати тюремним наглядачам Скрябіна – це ще не є
революція!» («Замість сонетів і октав»). Не є шляхом до Симфонії і
Соборності.
Тільки в руслі нової парадигмальності в тлумаченні симфонізму та
соборності можна пізнати й феномен Миколи Гоголя.
Символічним про нього є визначення П.Тичини: «Гоголь наш, велике
серце!» – до якого досі прислухалися, на жаль, не всі. Тому не вглибилися в
криниці його життєтворчості, його Духу, а взяли лише офіціозні штрихи
біографії й не враховують: кожна історична особистість приходить у світ,
як наголошував Г.Сковорода, для здійснення лише їй одній наперед
визначеної (трансцендентної!) місії.
М.Гоголь народився в сім’ї українського письменника старшинського
козацького роду. Виховувався в атмосфері яскраво виражених народних
традицій, під впливом культу багатющого фольклору. Коли враховувати,
1

Тичина П. Зібрання творів у 12 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 1. – С. 311.
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що Україна у ХVІІІ ст. була джерелом культурного, освітньо-наукового,
літературного й мовного розвитку всієї Росії, – то логічно було б уявити,
що Микола Гоголь свідомо, всіма силами стане на шлях служіння його
Батьківщині.
Але був ще один інгредієнт: імперський великодержавний психічний
синдром: ідея можливості повної самореалізації не в «Малоросії», а тільки
в столиці.
Зрада? Шлях перевертня-вовкулаки, як те проголошують деякі
ультрапатріоти? Чи, як показує Ю.Барабаш, вибір шляху, яким ішли тисячі
«руських из Малороссии»?..
І ось у Санкт-Петербурзі в молитві «1834» Микола Гоголь записує:
«Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя трудами? Среди
этой кучи набросанных один на другой домов, громящих умы, кипящей
меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких
северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном
древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами,
опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными
ночами, где гора обсыпана кустарниками с своими гармоническими (! –
Т.К.) обрывами и подмывающий её мой чистый и быстрый мой Днепр?
(«Чуден Днепр при тихой погоде…» – Т.К.) Там ли?»
У Санкт-Петербурзі М.Гоголь, як і тисячі інших, іде дорогою
державного службовця, штатного історика…
Але: з тієї ж Північної Пальміри практично стікає Григорій Сковорода.
Йому пропонують вигідні, у тому числі й церковні, пости. Однак, як
показує в симфонії «Сковорода» П.Тичина, він, прийшовши в Київську
(Китаївську) пустинь, цілує кожну рослинку, обіймає дерева і плаче від
щастя, потім «тікає» в Європу – Угорщину, Італію, Німеччину, гордо
маніфестуючи: «Світ ловив мене, але не впіймав!» І пише свій заповітний
гімн «De Libertate», проголошуючи славу гетьману Богдану
Хмельницькому та всіма силами викриваючи клерикалізм у всіх його
модифікаціях.
Нагадаємо: могутній реформатор освітнього, мовного, наукового,
літературного, церковного (а отже і державно-політичного) життя Московії
Єпіфаній Славинський виявив такий же «малоруський» характер: виступив
з проповіддю: «Люди, що сидять у темряві», а тому є «мысленные совы»,
«ненависники культури», які «розлюбили мрак неведения…»
Згодом появиться «Історія Русів». А потім вулканічно вибухне «Сон»
Т.Шевченка. Випадковий збіг однодумності? Аж ніяк! Скоріше
закономірний: як наголошує російський учений М.Трубецькой, то був
голос Гетьманщини – однієї з найосвіченіших країн Європи; голос
культури, яка «со времен Петра живет и развивается в России, является
органическим и непосредственным продолжением не московской, а
киевской, украинской культуры».
Чи міг не чути її духу і поклику нащадок творців Гетьманщини (часу
гетьмана Розумовського Микола Гоголь? А тому чи міг не ставити
інтегральних питань людського життя, поступу, культури, у тому числі й
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питання: хто він? Як зауважує Є.Маланюк: «Гоголь чи Гоголь?» (в
україномовному правописі з дзвінкою – г, – Т.К.)1.
І нині, в час ювілею, для декого є аксіоматичним: «М.В.Гоголь –
великий российский писатель», більше того: «найгеніальніший з росіян»,
тому він – творець визнаної в світі російської літературної школи. Адже він
писав по-російськи. Не другорядний аргумент, коли врахувати: Європа
ХVІІІ ст. – часу національно-визвольних революцій – одностайно визнала:
«Мова – душа народу» (Й.Г.Гердер).
Одначе відразу ж пригадаємо: російською писав повісті, «Тризну» і
Т.Шевченко. І.Франко, О.Кобилянська, Леся Українка – писали кількома
мовами. А російські критики (зокрема й «революційні демократи»)
жорстоко критикували М.Гоголя за те, що він… українізував російську
літературну мову! Наголошувалося, що то – у царині стилю.
Але стиль – це відбиток ладу душі людини. А повнішу відповідь
одержимо, коли візьмемо до уваги все життя і всю творчість, сокровенний
дух М.Гоголя.
«Світ ловив мене, але не впіймав!» Не можемо не думати – хіба це
кредо тільки К.Транквіліона-Ставровецького, Л.Барановича, Г.Сковороди,
І.Котляревського,
Г.Квітки-Основ’яненка,
Є.Гребінки,
П.Куліша,
Т.Шевченка, – воістину українських митців, – але не дух і не кредо Миколи
Гоголя?!
Важливо простежити як трактували особу митця представники різних
країн.
На Московщині: М.Гоголь – хоч і «малоросійського походження та має
українське прізвище, але є истинним россіянином», «батьком російської
натуральної (реалістичної) школи», щирий співець «великої тройки – Русі»
– Російської імперії.
Поляки ігнорували М.Гоголя й як автора «Тараса Бульби», й як
афішованого росіянина.
Малороси боялися кваліфікувати його як українця, проте згодом
винайшли форму образу людини між двома душами. За СРСР – людини з
України, але, головним чином, як виразника ідеології російського
месіанізму, предтечі мистецтва передсоціалістичного реалізму.
Німці, французи, американці послуговувалися радянськими версіями.
У книжці П.Кононенка 1994 р. «Українська література. Проблеми
розвитку» було висловлено тезу: Микола Гоголь – українець, що писав
російською мовою. З огляду на пануючі тоді обставини, в яких, до речі,
коли хотів дістатись уваги всеросійського люду, то виступав з
російськомовними творами і Т.Шевченко. І подібна практика була властива
усім імперським системам: Риму, Англії, Франції, Австро-Угорщині… Але
потрібно брати до уваги не тільки мовний компонент, бо в Середньовіччі
всі європейці писали латиною і лише Данте наважився кинути виклик
традиції та проголосити обов’язково писати мовою свого народу. Як те

1

Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. – Торонто: Гомін України, 1962. – С. 191-211.
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зробили у нас І.Котляревський і Т.Шевченко в час всеєвропейського
становлення та розвитку епохи націй.
Тоді здетонізував ефект малоросійства: аналітичного підходу воліли «не
помітити». Тепер дискусії виплескувалися хвилями вулкана.
І бачимо два парадигмальні підходи: перший – однолінійний розгляд
або життя, або творчості (окремих елементів, творів, етапів); другий –
українознавчий – в єдності і цілісності системи життєтворчості.
За цією методологією думка про М.Гоголя як українського письменника
(подібно як про Ф.Прокоповича і Л.Барановича, десятки митців доби
бароко) не здається мало не ворожою. І цілком правомірно.
Микола Гоголь народився в сім’ї, наголосимо, українського дідича
козацького походження. Гетьманська еліта за умов царизму та жорстокого
нищення навіть пам’яті славного минулого на той час втратила
громадянсько-республіканські важелі життя, але не ідеали. Вони жевріли,
як іскри в попелі. А тим більше, що родичами Гоголів-Яновських були
славні представники національно-визвольної революції – брацлавський
полковник Євстафій Гоголь, а згодом і один із гетьманів. Тож Остап
Бульба, звичайно ж і Тарас Бульба – не були плодом довільної фантазії.
До кінця життя славетний російськомовний письменник просив матір
присилати йому народні творіння, зазначаючи: українська народна пісня
(як і дума, казка) – то для українців найправдивіша історія. У ній не
потрібно шукати точності дат подій і процесів, але коли хтось захоче
пізнати українську долю і душу, то він їх побачить в усьому часо-просторі:
від колиски до батьківської могили.
У цьому суть. М.Гоголь усім єством відчував і світового рівня естетику
народної творчості, але головним для нього було ідейно-філософське,
морально-етичне, етно-психічне наповнення творів. Вони формували його
світосприйняття, світорозуміння, ідеали – тобто справжню народність його
душі і творчості.
Як відомо, це – шлях, яким ішов до світових висот і геніальний митець,
творець української філософії серця Григорій Сковорода.
Не менш разюча ідентичність шляху до народності М.Гоголя і
Т.Шевченка.
Моє життя, – писав Великий Кобзар, – то частина історії моєї
Батьківщини, і після «Букваря», «Лічби» (арифметики), космології
планував написати «історію моєї бідної України».
Майже тими самими словами виражає свій задум і М.Гоголь: його
розчаровують літописи. І в листуванні з М.Максимовичем він зазначає:
коли в Києві організовується університет – то маємо бути в ньому! Багато
хто думає про відродження історичної правди й тому орієнтується на Київ.
«Уяви собі, я теж так думаю: туди, туди! До Києва, до старого прекрасного
Києва! Він – наш, а не їх – правда ж? Там і довкола нього відбувалися
найзначніші діяння нашого минулого…» І маємо ми посісти в нім кафедри!
– а не якісь німчики чи євреї.
І – не менш характеристичне: «Жалкую, що Ви нездужаєте. Киньте,
нарешті, цю Кацапію і їдьте в Гетьманщину. Я сам думаю це зробити»
(1833 р.).
360

Україна – філософія

Дещо раніше справи розгорталися напрочуд симфонічно. Дослідник
творчості Г.Сковороди Л.Ушкалов наводить вагоме тлумачення Миколою
Сумцовим походження однієї з народних пісень, відлуння якої є провідним
для творчості Т.Шевченка: «...прекрасний знавець української старовини
Микола Сумцов стверджував, що пісню «Нема в світі Правди, Правди не
зиськати» створив, власне, сам Сковорода. У цьому есхатологічноміленарному сюжеті Сковорода відводить Вітчизні особливе місце. Загалом
беручи, притча «Убогий жайворонок» – то алегорія про «сродність»
українців до добра та про їхню «несродність» до зла. І мудрий жайворонок
Сабаш, і нерозважливий тетервак Фрідрік, і дятел Немес «сродні» між
собою, бо всі вони, на відміну від нетопирів чи яструбів, зроду добрі.
Зауважмо, що саме тут зринає в Сковороди контроверсія поміж Україною
та Московщиною. «... Да не соблазнит тебе, друже, то, что тетервак назван
Фридриком [ім’я Friedrich походить від герм. Frithuric і в буквальному
перекладі означає «мирний вождь»], – каже Сковорода, даруючи притчу
своєму приятелеві Федорові Диському. – Если досадно, вспомни, что мы
всь таковы. Всю вьдь Малороссію Велероссія нарицает тетерваками
[ідеться про те, що з певного часу москалі взяли моду дражнити українців
«дурнями»]. Чего же стыдиться! Тетервак вьдь есть птица глупа, но не
злобива. Не тот есть глуп, кто не знает…, но тот, кто знать не хочет.
Возненавидь глупость: тогда, хотя глуп, обаче будеши в числь блаженных
оных тетерваков: «Обличай премудраго – возлюбит тя». Отже,
сковородинське себепізнання – це також усвідомлення українською
людиною свого доброго серця, аби не стати «отродком» власного племені,
бо, як каже філософ, «каждый народ..., будто пшеница, час от часу дьлается
отродком от своих предков…»1
Все стане зрозумілішим, коли врахуємо: випускник Ніжинського ліцею
Микола Гоголь їде до Петербурга, бо вважає: Москва – «азійщина», а
Петербург – Європа, і тільки там можна самореалізуватися повною мірою.
Петербург зустрічає романтика-ідеаліста суворими випробуваннями, і
М.Гоголь пробує виїхати в Європу. Через морську пригоду змушений
повернутися й мимоволі спитати себе: що далі?..
І в світ виходять «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Миргород», «Вій»
– абсолютно незвичні в Московії твори, – і цим здобуває визнання. Навіть в
імперського складу мислення критиків (як В.Белінський), які раптом
зустрічаються з образом не так Малоросії, як України. Хоча для них
традиційно – «Малоросії, але сила таланту автора така потужна, динамічно
руйнівна щодо старих уявлень, навіть таємнича щодо осягнення імперськостаросвітських поглядів на світ, на історію, на можливості нового мислення
і мистецтва, що вони, хоч і всупереч своїм ідеалам та смакам, вирішують за
краще не відкидати «бунтаря», а оголосити його… своїм. В традиціях всіх
імперій. Сподіваючись, що М.Гоголь стане на шлях поетизації хоч і дещо
підремонтованої Петром І, однак, по-старому, усе ще «азійської» Росії, тієї
«матушки», представники «еліти» якої «суждения черпают из давно
1

Ушкалов Л. Есеї про українське бароко. – К., 2006. – С. 147.
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забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма» (О.Грибоедов),
стають «зайвими людьми», але своїми ідеалами поступатися не
збираються. Тієї системи, що принципово тримається на людях, котрі
«сидять у темряві», «возлюбили мрак неведения» і ненавидять не просто
демократичну Україну й Європу, а всю гуманістичну культуру. І не лише
на рівні царської «еліти», а й інших шарів суспільства. Навіть у СанктПетербурзі мирно уживаються Хлестакови й Собакевичі, під
європеїзованими мундирами яких мирно дрімають «мертві душі».
Але М.Гоголь! – Микола Гоголь міг бути приписаним комусь, але хто
міг позбавити його внутрішнього життя, отже – природної, індивідуальної
й етно-національної сутності?! Виявляється, що для М.В.Гоголя Україна
ніколи не була просто об’єктом зображення: Україна була молитвою душі і
критерієм виміру життя та світу, критерієм краси і потворності, живих і
«ненарожденних» людей – громадян суспільства.
У творах М.Гоголя ентузіастично віднаходять фрази типу: «Для Вас
(графа А. Толстого, у якого жив і помер український геній, – Т.К.) так само,
як для мене, замкнена брама жаданої оселі. Монастир Ваш – Росія. Отже,
символічно одягнувши волосяницю ченця і цілого себе умертвивши – для
себе, але не для неї, – ідіть трудитися в ній» (1845 р.)
Так, умертвившись, трудився задля чужої культури та не жаданої оселі
й М.Гоголь. Але чи зрікся України? Чи шукав «жаданої оселі»? Спрагло
мріяв про неї. Тому жив не двома душами, а однією душею у двох світах:
омріюваному і реальному. Так і проходило життя: душа – у рідній для його
душі оселі – Україні, а діяльність – на чужій ниві.
Його дух не приймав омертвіння! Тому виходять «Мертві душі» (або,
кажучи словами Г.Сковороди і Т.Шевченка, – «ненарожденні» – тобто ті,
що ходили по землі, але не як «внутрішні люди», а лише як метафізичні
привиди, котрі, як люди, ще (чи вже) не народилися) – вулканічний протест
проти омертвіння суспільства. А також «Ревізор» – замаскована трагедія
життя, у якому, як у театрі, головні ролі грають Хлестакови.
Досі гуляє вигадка, що ініціатором «Ревізора» був О.Пушкін. Він
насправді міг бути причетний до втілення ідеї. Але правда в тому, що
М.Гоголь скористався сюжетом п’єси «Присяжний из столицы»
українського письменника Г.Квітки-Основ’яненка. Як подібне робили, до
речі, і В.Шекспір та автор «Фауста» Й.Гете (котрий скористався народним
переказом). Ще раз засвідчивши, що й ці його твори вибруньковувалися з
української дійсності, етики та моралі ще живого народу. Отож бачимо, що
є слова однозначних слів, а є мова мистецтва, віри і філософії, у якій кожне
слово – сферичне: має, як і писав О.Потебня, зовнішній і внутрішній зміст
та внутрішню й зовнішню форму. Тому мова найповніше і
найуніверсальніше виражає феномен симфонічності та соборності.
У цьому сенсі найповнішою мірою українську душу М.Гоголя виражала
саме його мова. Навіть у сфері стилістики він засвідчував, що душа є
українською, а «перекладає» сутність почуттів-думок, реальності й мрії на
російськомовні структури. Це й лютило імперських критиків. Вони
звинувачували М.Гоголя навіть у свідомому руйнуванні внутрішнього ладу
російської мови. Але вони не могли чи не хотіли визнати: все розвивається
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за своїми законами. І мовна система теж: вона відбиває особливості об’єкта
зображення та складу характеру творця.
З творів М.Гоголя в усій метафізичній і культурно-духовній
реальностях постають унікальні феномени – Україна і сам М.Гоголь.
М.Гоголь дійсно сприяв бурхливому розвитку російської літератури, бо
він наповнював її багатством оригінального змісту, ідей і форм.
Уніфікація … М.Гоголь сприяв універсалізації тогочасної культури, бо
його творчість зумовлювалася універсально багатою природою, історією,
структурою і феномену України, і геніальної душі митця.
І мав рацію філософ В.Розанов, коли зазначав: «Жоден політик світу, і
ані жоден політичний письменник не зробив у політиці стільки, скільки
Гоголь». Він підніс усе російське суспільство на якісно вищий рівень
почуттів і мислення, самосвідомості.
Тому Микола Васильович Гоголь, як Деміург, відтворив свій світ
минулого, світ досвіду й правди, а його твори довічно скеровуватимуть нас
до грядущого, житимуть, як вічний Дух незнищенної світобудови, рідної
його серцю України.
Окремого звучання набувають у системі осяжності України мотиви
української усамітненості як вияву ще малодослідженої і поцінованої
духовної соціотворчої діяльності. Розумове й молитовне мислення про
Україну є не менш вагомим суспільним діянням, ніж політичне, трудове чи
військове.
Усім відома прихильність М.Гоголя до келійного життя та
самодостатньої усамітненості. Проте в жодному випадку ми не віднайдемо
ідеалу убогості. Усамітнення завжди набувало значення духовної величі у
простоті існування.
Цей своєрідний і цілком негероїчний, і неподвижницький, але суцільно
буттєвотворчий тип світосприйняття вже достатньо представлений у
Г.Сковороди. Тричі відкинувши пропозиції щодо офіційно-парадного
постригу в ченці, Г.Сковорода наприкінці життя так означував власне
чернецтво: «Незадовго до смерті, в одному з листів, надісланих зі
слобожанської Іванівки до Санкт-Петербурга, Григорій Сковорода писав
таке: «Нынь скитаюся у моего Андрея Иван[овича] Ковалевского. Имам
моему монашеству полное упокоение… Земелька его есть нагорняя.
Льсами, садами, холмами, источниками распещренна. На таком мьсть я
родился возль Лубен. Но ничто мнь не нужно, как спокойна келіа, да
наслаждаюся моею невьстою оною: «Сию возлюбих от юности моея...» О
сладчайшій органе! Едина голубице моя, Бібліе! О, дабы собылося на мнь
оное! «Давид мелодивно выгравает дивно. На всь струны ударяет. Бога
выхваляет». На сіе я родился. Для сего ям и пію, да с нею поживу и умру с
нею, аминь!»1
Проте дивний ключ до цього висловлювання Г.Сковороди, яке цілком
спершу сприймається як моральна сентенція, знаходимо у Тараса
Шевченка. Який, вочевидь, осягав українську келійність як симфонічне
1
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взаємопроникнення світів – від Бога і людини до чимсь, і за щось
оскверненої України великої гетьманської доби:
«І тихнуть Божії слова,
І в келії, неначе в Січі,
Братерство славне ожива.
А сивий гетьман, мов сова,
Ченцеві зазирає в вічі.
Музика, танці і Бердичів.
Кайдани брязкають... Москва.
Бори, сніги і Єнісей...
І покотились із очей
На рясу сльози... Бий поклони!
І плоть старечу усмиряй.
Святе Писаніє читай,
Читай, читай та слухай дзвона,
А серцеві не потурай,
Воно тебе в Сибір водило,
Воно тебе весь вік дурило.
Приспи ж його і занехай
Свою Борзну і Фастовщину,
Загине все, ти сам загинеш.
І не згадають, щоб ти знав...
І старець тяжко заридав,
Читать писаніє покинув.
Ходив по келії, ходив,
А потім сів і зажурився:
«Для чого я на світ родився,
Свою Україну любив?»
До утрені завив з дзвіниці
Великий дзвін. Чернець мій встав,
Надів клобук, взяв патерицю,
Перехрестився, чотки взяв...
І за Україну молитись
Старий чернець пошкандибав. (виділення – Т.К.)»1

1

Шевченко Тарас. Кобзар. – К., 1993. – С. 306-307.
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Чорний В.С. (Київ)
ДУХОВНИЙ СТАН
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ЯК ЧИННИК ВІЙСЬКОВОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано вплив духовних засад суспільства на стан
військової безпеки держави. Зроблено висновок, що на сучасному етапі
розбудови України назріла необхідність відродити військовий дух,
властивий українській нації. Одним із напрямів на цьому шляху є
пробудження історичної пам’яті про величний характер героїчної
спадщини України, яка здавна дрімає в українцях.
З проблемою військової організації та її ролі в суспільному житті тісно
пов’язана проблема духовного стану суспільства. В античній філософії на
це особливу увагу звертав Платон. В епоху Відродження цю тему розвивав
Н. Макіавеллі. В Україні аналогічні завдання ставили перед собою
Г. Сковорода, Т. Шевченко та Д. Донцов. Доречно відзначити, що одна із
праць останнього носить і відповідну назву – “Дух нашої давнини”1. На
сьогодні означену проблему продовжують розширювати такі сучасні
українські філософи як В. Абрамов, В. Баранівський, С. Здіорук,
Т. Кононенко, Г. Темко та інші. Ґрунтуючись на досвіді наполеонівських
воєн, К. Клаузевіц описав взаємозв’язок моральних сил суспільства, які
“наскрізь пронизують усю військову стихію”, та наслідків збройної
боротьби2. А французький мислитель А. Моруа взагалі вважав, що від
духовної складової буття суспільства залежить доля держави3.
На думку Платона, будь-яка війна є наслідком зростання потреб
держави, які намагаються вирватися за межі природного необхідного.
Проте ведення війни – таке ж ремесло або мистецтво, і для нього, на
підставі принципу розподілу праці, потрібна спеціальна підготовка. Воно
має стати особливим заняттям певного суспільного прошарку. Цією
незначною на перший погляд тезою Платон висловив дуже важливу думку,
якою він на багато століть випередив давньогрецький світ із притаманними
йому консервативними умовами, що зберігалися навіть в епоху його
блискучого розквіту. Ще під час пелопоннеської війни ніхто й гадки не мав
про особливий військовий стан. У кожній державі всі повноправні
громадяни були зобов’язані здійснювати військову службу, а в державному
механізмі утворення військової організації відігравало істотну роль. Проте
з часів корінфської війни (394 – 387 р. до Р.Х.), особливо завдяки
афінському полководцю Іфікрату, почали з’являтися наймані війська.
1

Донцов Д. Дух нашої давнини. – 2-е вид. – Дрогобич: Відродження, 1991. – 341 с.
Клаузевиц К. О войне. – М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 864 с.
Моруа А. Трагедия Франции // Моруа А. Надежды и воспоминания: Худож.
публицистика / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1983. – 392 с.
2
3
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Цьому немало завдячувала та обставина, що заможні громадяни, на яких
відображався
загальний
занепад
державної
самосвідомості
та
патріотичного складу думок, почали посилати замість себе на військову
службу найманих громадян. Такі діячі як Іфікрат та великі фіванські
полководці Пелопід і Епамінонд створили з подібних найманців постійні
війська, які стосовно тактики виявилися кращими за колишню міліцію,
проте вони мали недолік – поступали на службу до тих, хто платив більше
за інших. Це нове суспільне явище Платон намагався узгодити зі старими
засадами держави. Він також вимагав особливої військової професії та
особливого військового стану, який, на його думку, мав складатися з
кращих громадян, що не мають жодних інших обов’язків, крім охорони
міста-держави від будь-якої небезпеки, яка загрожує його цілісності. Саме
тому обрані мали бути достатньо озброєні та вишколені для боротьби не
тільки проти зовнішніх ворогів, вони зобов’язані також охороняти державу
і від внутрішніх потрясінь, підтримувати у ній порядок та дотримання
законів, і тому їх слід називати вартою (φύλαχες). Цей стан держава мала
плекати зі свого середовища. Той, кому належить поповнити його ряди, мав
вищою мірою володіти тілесними та душевними властивостями. З усіма
якостями вишколеного воїна він мав поєднувати в собі розуміння мети, яку
ставить перед собою держава та розуміння внутрішніх відносин
суспільного життя. Крім того, воїн мав бути хоробрим та освіченим.
Виходячи з цього, Платон вибудовує свою систему гімнастичного та
музичного виховання, яку необхідно застосовувати до членів “варти”. На
його думку, в обох сферах мали панувати сувора дисципліна, аскетичне
життя та виснажливі вправи. Постійні заняття спрямовані на те, щоб
зміцнити тіло, зробити його слухняним та убезпечити від надмірностей. З
міфів та релігійних переказів воїнів необхідно знайомити тільки з тим, що
зможе розвинути їхню моральність. З музики та співу мали бути виключені
всі нововведення, якими мистецтво впливає на чуттєвість та викликає
сентиментальність. Як виховний засіб Платон допускав тільки серйозний
хоровий спів, який збуджує патріотичні та релігійні почуття1.
Криза середньовічного світобачення, а також розвиток соціокультурних
процесів пізнього Середньовіччя призвели до якісних зрушень у
європейській культурі. Наприкінці ХІІІ – початку XIV ст. поступово
складається нове філософське світобачення, розпочинається ґенеза нового
соціального руху, який згодом отримав назву Відродження. Одним із
авторитетних представників цього періоду був флорентієць Н. Макіавеллі
(1469-1527 рр.), який у своїй творчості відштовхувався від насильства
(військової компоненти), що продовжувало відігравати чи не найпомітнішу
роль у життєдіяльності тогочасних суспільств. На відміну від своїх
сучасників, які намагалися відродити античні мистецтва та освіченість,
Н. Макіавеллі був прихильником відродження старовинного римського
військового духу, розраховував розбудити пам’ять про величний характер
стародавніх римлян, яка дрімала в італійцях.
1

Виндельбанд В. Платон. – К.: Зовнішторгвидав України, 1993. – С. 142-144.
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Найвищою метою політики, на думку Н. Макіавеллі, є велич, могутність
та безпека держави, благо якої має стати головним законом суспільного
життя. Задля цього необхідно постійно зміцнювати обороноздатність
держави, спираючись на досвід Римської імперії. У своїй праці
“Державець”, присвяченій військово-соціальним передумовам формування
сильної централізованої держави та засадам забезпечення її військової
безпеки, він зазначав, що військова діяльність має стати обов’язковою
справою кожного члена суспільства, починаючи з правителя, який “не
повинен мати ні інших помислів, ні інших турбот, ні іншої справи, окрім
війни, військових положень та військової науки, бо війна є єдиним
обов’язком, який правитель не може перекласти на інших. Військове
мистецтво наділене такою силою, що дозволяє не тільки утримати владу
тому, хто народжений правителем, але й досягти влади тому, хто народився
простим смертним. І навпаки, коли правителі більше думали про
задоволення, ніж про військові вправи, вони втрачали і ту владу, що мали.
Нехтування цим мистецтвом є головною причиною втрати влади, як і
володіння ним є головною причиною отримання влади”1. Розмірковуючи
щодо ролі військової діяльності у житті античного суспільства,
Н. Макіавеллі приходить до висновку, що “зброя в руках власних громадян
або воїнів, вручена їм через закон, ніколи ще не зашкодила; навпаки, вона
завжди корисна, і цим шляхом можна краще зберегти чистоту державного
ладу, ніж будь-яким іншим. Рим 400 років жив вільною державою і був
озброєний; у Спарті свобода трималася 800 років; і навпаки, у багатьох
інших державах, що не спираються на власну озброєну силу, свобода не
зберігалася навіть 40 років”2. Далі Н. Макіавеллі продовжує: “стародавні
вважали, що щаслива тільки та республіка, яка має у своєму розпорядженні
найбільшу кількість людей, які знають військову справу, бо не блиск
коштовного каміння чи золота, а тільки страх зброї підкоряє собі ворогів.
Усі помилки в інших галузях можна якимось чином виправити, але
помилки на війні непоправимі, тому що караються негайно. Нарешті,
володіння мистецтвом меча породжує відвагу, оскільки ніхто не боїться
йти на справу, до якої він підготовлений. Тому стародавні вимагали від
своїх громадян постійних занять військовими вправами…”3 Саме ці засади
італійський мислитель поклав у підґрунтя концепції будівництва військової
організації Флорентійської республіки.
Ренесанс та філософія Ренесансу ознаменували собою пошук нових
шляхів, нового способу, а також нового змісту філософствування. Врештірешт, цей пошук вилився у нову парадигму філософського мислення, яку
можна визначити як філософську думку Нового часу. Цей період
характеризувався не тільки кардинальними змінами в науці та філософії, а
й у суспільному житті багатьох країн та регіонів.
Соціальні революції в Англії XVII ст. та Франції XVIIІ ст. надзвичайно
плідно збагатили своєю творчістю скарбницю всесвітньо-історичного
1
2
3

Макиавелли Н. Государь. – СПб.: Лениздат, 1993. – С. 127.
Макиавелли Н. О военном искусстве / Пер. с итал. – СПб.: Амфора, 1999. – С. 36-37.
Там само. – С. 67-68.
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досвіду взаємодії військової організації, держави та суспільства. Однією з
рушійних сил Англійської революції виступила армія, яка відіграла
вирішальну роль у встановлені нового соціально-політичного ладу в
англійському суспільстві. Внаслідок проведених реформ була створена
регулярна військова організація, яка фінансувалась із загальнодержавних
джерел. Це була армія “нового зразка” або “нової моделі”. Її особливістю
була відмова від традиційного принципу, відповідно до якого офіцерську
посаду міг обійняти лише “шляхетний” джентльмен. Недаремно в цій армії
з’явилася ціла плеяда талановитих полководців. “Нова модель” у
переважній більшості складалася з йоменів та вихідців із міських низів, які
були згуртовані суворою дисципліною та нестримним бажанням довести
війну до переможного кінця. Шотландський полководець Леслі, який мав
досвід Тридцятирічної війни, так відзивався про них: “Європа не знала
кращих солдатів”1.
До подій, що кардинально вплинули на хід історії (принаймні
європейської), з повним правом належить Французька революція.
Характеризуючи її, К. Клаузевіц писав: “Величезне значення Французької
революції на іноземні країни полягає, вочевидь, не стільки у нових засобах
війни і нових поглядах на її ведення, скільки в методах державного та
адміністративного управління, які цілковито змінилися, у характері уряду,
становищі народу тощо”2. І тут, під впливом революційних змін, відбулася
модернізація військової організації. Найважливішим здобутком у цей
період стало запровадження загальної військової повинності. Це дійсно
було революційне рішення, без якого неможливо уявити перехід від
традиційних воєн, що спиралися на обмежені за чисельністю постійні армії,
до воєн народів.
Таким чином, соціальні революції в Англії XVII ст. та Франції XVIIІ ст.
кардинально позначилися на взаємовідносинах між військовою
організацією та державою. В Англії була створена військова організація
“нової моделі”, яка передбачала регулярну армію, що фінансувалася з
загальнодержавних джерел і комплектувалася за рахунок переважної
більшості прошарків суспільства. У Франції взагалі вперше з часів
Римської держави була конституйована загальна військова повинність, яка
разом зі змінами у стратегії й тактиці сприяла створенню потужної імперії.
Французька революція, а також революційні війни, що згодом
переросли в наполеонівські, здійснили неабиякий вплив на історичний
розвиток Європи і, зокрема, на її філософську думку. Наприклад, у жовтні
1806 р., напередодні битви під Ієною, яка вже була захоплена Наполеоном,
Г. Гегель (1770-1831 рр.) писав Нітгаммеру: “Я спостерігав, як через місто
на рекогносцировку верхи проїжджав імператор, ця світова душа” (diese
Weltseele)3. Щоправда, згодом знаменитий філософ дещо змінив свою
думку про Наполеона, проте особливий погляд на місце війни та військової
1
Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М.: Мысль, 1991. –
С. 179.
2
Клаузевиц К. О войне. – М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – С. 736.
3
Тарле В.Е. Наполеон. – Мн.: Тривиум, 1993. – С. 415.
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організації в житті суспільства та її взаємовідносин із державою у нього
залишився протягом усієї його творчої діяльності.
У своїй праці “Філософія права”, критикуючи ідею І. Канта про вічний
мир, Г. Гегель переконливо доводить, що оскільки “відносини між
державами засновані на принципі суверенності, то вони в цьому аспекті
перебувають у природному стані”, який передбачає “не загальну,
конституйовану владу”, а “наявність особливої волі”1. Якщо “особливі
волі” не знаходять консенсусу з якогось питання, “суперечка між
державами може бути розв’язана тільки війною”2. У зв’язку з цим виникає
питання щодо “особливої частини, яка присвячена захисту держави”.
Оскільки небезпека загрожує державі та її незалежності, обов’язок закликає
усіх громадян до її захисту. Жертовність заради “збереження
індивідуальності держави є субстанціальним ставленням усіх і тим самим
загальним обов’язком”3. Згодом, зауважує Г. Гегель, збройна сила держави
перетворюється в постійну армію і з метою захисту своїх інтересів створює
особливий або окремий стан – “стан хоробрості”. Отже, створення
військового стану, який репрезентує собою збройні сили, на думку
Г. Гегеля, є “така ж необхідність, як і та, внаслідок якої інші особливі
моменти, інтереси та справи створюють шлюб, промислові, державні,
торговельні та інші стани”4. Виходячи з цього, він вважав “резонерством,
яке переходить від однієї підстави до іншої, займаючись міркуваннями про
вигоду і невигоду, пов’язану із запровадженням постійних армій”5.
Зазвичай, зазначає філософ, проблема вирішується не на користь армії,
“оскільки поняття предмета осягнути важче, ніж одиничні, зовнішні
аспекти, а також ще й тому, що інтереси і мета, особливості (витрати з
їхніми наслідками, великі податки тощо) ставляться у цивільному
(громадянському) суспільстві вище за те, що у собі і для себе необхідно і
вважається лише засобом для цих інтересів та мети”6. На думку Г. Гегеля,
“військовий стан є станом загальності, якому належить захищати державу, і
до обов’язку якого входить довести ідеальність у самому собі до існування,
тобто принести себе в жертву”7. Щоправда, хоробрість буває різною.
“Дійсна хоробрість культурних народів полягає в готовності жертвувати
собою на службі державі, де індивід є лише одним серед багатьох. Тут
важлива не особиста мужність, а вступ до рядів загального”8.
Розмірковуючи про моральний дух суспільства та його готовність до
захисту вітчизни, Г. Гегель писав: “Якщо ціле стає силою і, вирване із свого
внутрішнього життя у собі, спрямовується назовні, оборонна війна
перетворюється у завойовницьку”9.
1

Гегель Г.В.Ф. Философия права / Пер. с нем. – М.: Мысль, 1990. – С. 366.
Там само. – С. 367.
3
Там само. – С. 362.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само.
8
Там само.
9
Там само.
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Таким чином, війни як суспільно-політичне явище, на думку Г. Гегеля,
виникають разом із державами, які перебувають у “природному стані”. А
“природний стан” – це завжди стан війни, про що заявляли ще Т. Гоббс та
І. Кант. Особливим знаряддям війни є постійна армія держави, сумнівів
щодо наявності якої немає виникати ні в кого. А всі роздуми про її
корисність чи некорисність є не що інше, як “резонерство”, пов’язане з
нерозумінням сутності держави та необхідності її захисту. Постійна армія
передбачає виникнення в суспільстві окремого соціального прошарку –
“військового стану” або “стану хоробрості”, який формується на підставі
загального військового обов’язку всіх членів суспільства. Відмінність
військового стану полягає в особливості його життєдіяльності, яка
передбачає “механічність зовнішнього порядку і служби”, “якнайповнішу
слухняність і відмову від власної думки та міркування”1, готовність у будьякий момент принести себе в жертву заради захисту вітчизни.
Погляди Г. Гегеля на війну та військову діяльність стали невід’ємною
частиною його філософії історії. Вони позитивно вплинули на подальший
розвиток наукових пошуків нового змісту зазначених категорій. Зокрема,
підґрунтя світогляду та методології одного з реформаторів прусської армії
– генерала К. Клаузевіца (1780-1831 рр.), склали гегелівська філософська
система та діалектичний метод. Спираючись на них, К. Клаузевіц
наполегливо шукав методи аналізу війни та взаємодії військової організації
й держави. Саме розв’язанню цих проблем присвячена його
фундаментальна праця “Про війну”, яка й досі має величезний вплив на
військову та філософську думку.
Все, що відбувається на війні, вважав німецький теоретик, відбувається
за допомогою збройних сил, а все, що має відношення до збройних сил – їх
створення, матеріально-технічне забезпечення та використання – входить
до сфери військової діяльності суспільства2. Створення збройних сил та їх
всебічне забезпечення, на думку К. Клаузевіца, – це тільки засіб, їх
використання – мета. “Солдата закликають на службу, одягають,
озброюють, навчають, він спить, їсть, п’є і марширує тільки для того, щоб у
свій час у належному місці вступити в бій”3. Але цього замало. Для того,
щоб війна набула своєї абсолютної досконалості, необхідна активна
взаємодія між армією, суспільством і державою.
На думку К. Клаузевіца, формування постійних армій, переведених на
професійні засади, стало позитивним кроком у розвитку європейської
цивілізації. Кінець XVII ст. – епоху Людовіка XIV – можна вважати таким
пунктом історії, коли збройні сили досягли найвищого ступеня свого
розвитку. Їх підґрунтям стали гроші та вербування. Уряди, замінивши
грошовими податками повинності своїх підданих, усе більше відділялися
від народу і лише себе вважали державою. За таких умов війна
перетворилася на заходи уряду, що здійснювалися на кошти платників
податків, за допомогою мандрівних вербувальників, які працювали у своїй
1
2
3

Там само. – С. 363.
Клаузевиц К. О войне. – М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – С. 50.
Там само. – С. 51.
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державі і суміжних регіонах. Таке становище значно звужувало підґрунтя,
на яке спиралися війни, армії втрачали боєздатність. Це яскраво засвідчили
війни проти Франції, коли вишколені збройні сили Австрії та Пруссії були
вщент розбиті революційною французькою армією. У 1793 р. на сцені
історії з’явилася така сила, про яку до того часу не мали жодного уявлення.
“Війна відразу ж знову стала справою народу, і до того ж народу у 30
мільйонів осіб, кожен з яких вважав себе громадянином своєї вітчизни”1.
Коли ж Наполеон усунув окремі перешкоди на цьому шляху, що
накопичилися з часів революційних урядів, збройні сили Франції, які
спиралися на народну підтримку, пройшли всю Європу, змітаючи на
своєму шляху будь-який опір настільки впевнено і надійно, що там, де їм
траплялася військова організація старого зразка, не виникало жодного
сумніву в перемозі.
Таким чином, на думку К. Клаузевіца, війна, яка з часів Наполеона
знову стала справою всього народу, набула зовсім іншої природи,
максимально наблизившись до своєї абсолютної досконалості. Енергія
ведення війни була значно посилена внаслідок збільшення засобів, широкої
перспективи можливих успіхів і сильного збудження громадської думки.
Метою ж військових дій став повний розгром противника2.
Роль взаємодії армії, суспільства й держави в захисті вітчизни, про яку
мріяли Ф. Вегецій та Н. Макіавеллі і яка була занедбана з часів римської
історії, знову постала на порядку денному. У зв’язку з цим надзвичайно
важливе місце у війні К. Клаузевіц відводив моральним силам, які
“наскрізь пронизують усю військову стихію”, здійснюючи вплив на перебіг
збройної боротьби. До головних моральних сил він відносив: талант
полководця, військову доблесть армії та дух народу, який її комплектує.
Довгий час, принаймні до Першої світової війни, зазначений характер
взаємодії військової організації та держави був властивий для більшості
європейських суспільств. У XX ст. відносини між державою та військовою
організацією рухалися в напрямі подальшої структурно-функціональної
диференціації та державно-правової регламентації діяльності щодо
убезпечення держави військово-силовими методами із залученням
широких народних мас. Проте на межі століть намітилася тенденція до
створення т.зв. добровільно-контрактних військових організацій як
банального найманства.
В Україні теж точаться суперечки щодо подібної моделі забезпечення
суспільством власної військової безпеки. На нашу думку, в умовах
глибокої соціальної кризи, посиленої світовою економічною рецесією, та
розколом суспільства за мовно-культурною та релігійною ознаками, така
модель є неприйнятною. Оскільки на сучасному етапі необхідно
здійснювати докорінну модернізацію та консолідацію українського
суспільства, що передбачає, передусім, формування національної
ідентичності, внаслідок якої постане єдина політична нація України,
1
2

Там само. – 712.
Там само. – С. 707-712.

371

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

очолювана національною елітою1.
Отже, на сучасному етапі розвитку України назріла необхідність
сприяти відродженню військового духу, властивого українському народу.
Для цього необхідно розбудити історичну пам’ять про величний характер
героїчної спадщини України, яка дрімає в українцях. Це сприятиме, за
словами Т. Шевченка, формуванню провідної верстви суспільства на
кшталт українських гетьманів2 та генерала Дж. Вашингтона3, які, врештірешт, порятують Україну і виведуть її на розлогий шлях цивілізаційного
розвитку.

Безсмертна Н.С. (Київ)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ:
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЛІНГВАЛЬНІ
ПАРАМЕТРИ ПОНЯТТЯ
(на матеріалі інтернет-комунікації)
У статті здійснено дослідження філософських та лінгвальних
параметрів поняття «українська національна ідея» в інтернеткомунікації. Зазначено, що українознавча проблематика займає вагоме
місце у сучасних засобах масової комунікації, зокрема тих, що побудовані
на використанні цифрових технологій.
Нові форми комунікації, що виникли протягом останніх десятиліть,
серед яких вагоме місце займає спілкування через Інтернет, спричинили
видозміну світоглядних та мовних параметрів комунікативного
середовища. Ці процеси активізувалися й на українознавчому ґрунті,
трансформуючи світоглядні позиції щодо українства взагалі й української
мови як засобу реалізації комунікативного акту зокрема. Така зміна
актуалізує питання дослідження цього різновиду комунікації, оскільки
постала потреба систематизації знань про українознавство таким
комунікативним каналом, як Інтернет.
Наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. в Україні актуалізувалося питання
національної ідеї як одного з головних чинників державотворення,
необхідного й закономірного елементу відродження Української держави,
системи ідейно-світоглядних, духовних і моральних цінностей нації.
Специфіка цього поняття тісно пов’язана із різноманітними
соціальними впливами на суспільство, відповідно сформовано базу знань
щодо зазначеного терміна. Дослідження цієї проблематики активізувалося

1
Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченко. – К.:
НІСД, 2004. – 648 с.
2
Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: МАУП, 2005. – С. 142.
3
Там само. – С. 350.
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у наш час, зокрема, до вивчення цього питання зверталися Ю.В. Бадзьо1,
Г.І. Гончарук2, І.В. Діяк3, О.С. Забужко4, Я.С. Калакура5, П.П. Кононенко6,
Л.Г. Лук’яненко7, А.Р. Наконечний8, Д.М. Павличко9, В.М. Пасічник10,
М.В. Попович11, О.М. Тимошенко12, Л.К. Токар13, А.А. Фартушний14,
А.М. Черненко15, В.О. Шевчук16 та ін. Однак із розвитком інформаційних
технологій, зокрема Інтернету, формуються нові комунікативні умови, які
дають змогу виявити нові підходи щодо визначення, формування,
становлення національної ідеї.
Указана проблематика у мережі Інтернет представлена широко,
зокрема, це питання висвітлюють на сторінках електронних засобів масової
інформації, його фіксуємо на сторінках блогів, форумів, сайтів,
присвячених розвитку української культури, мови тощо. Проте у таких
ресурсах цього питання торкаються здебільшого принагідно, часто
інформація, розміщена тут, може бути висвітлена однобоко. Однак існують
електронні сторінки, де це питання розглянуто широко. Такі електронні
ресурси функціонують тривалий час, відповідно читач може отримати
інформацію різних діахронних зрізів. Саме завдяки цим ресурсам є
можливість простежити історію питання, вплив на нього соціальних
факторів, навіть зміну настроїв користувачів. Зокрема, до таких ресурсів
1

Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання. – К.: Смолоскип, 2000. – 52 с.
Гончарук Г.І., Шановська О.А. Національна ідея і Народний Рух України. – Одеса:
Астропринт, 2004. – 172 с.
3
Діяк І.В. Українська національна ідея: Шлях до Великої України. – К., 2005. – 335 с.
4
Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.
5
Калакура Я.С. «Народ без ідеї, що храм без Бога». Національна ідея як українознавча
проблема // Українознавство. – 2006. – № 1.– С. 74-79; Калакура Я.С. Національна ідея очима
українознавця (до 70-річчя Леоніда Токаря). – 2004. – № 1-2. – С. 161-163.
6
Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: Міленіум, 2005. – 358 с.;
Кононенко П.П. «Свою Україну любіть…» – К.: Твім інтер, 1996. – 224 с.; Кононенко П.П.
Українська національна ідея: проблема методології. – К.: НДІУ, 2008. – 152 с.
7
Лук’яненко Л.Г. Національна ідея і національна воля. – К.: МАУП, 2003. – 293 с.
8
Наконечний А.Р. Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті
України (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): Дис. … канд. філос. наук /
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 194 с.
9
Павличко Д.М. Українська національна ідея: Статті, виступи, інтерв’ю. Документи. – К.:
Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – 771 с.
10
Пасічник В.М. Національна ідея в контексті українсько-російських відносин: Дис. …
канд. політ. наук / Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів, 2004. – 231 с.
11
Попович М.В., Єрмоленко А.М., Фадєєв В.Б., Носова Г.Ю., Попов Б.В. Національна ідея і
соціальні трансформації в Україні. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 328 с.
12
Тимошенко О.М. Національна ідея як головний фактор національного відродження: Дис.
… канд. філос. наук / Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2000. – 175 с.
13
Токар Л.К. Національна ідея в самопізнанні й самотворенні українського народу //
Урядовий кур’єр. – 2002. – 7 листопада. – С. 16-17; Токар Л.К. Національна ідея / Науковий
інструментарій українознавця // www.rius.kiev.ua/tokar/slovnik#6; Токар Л.К. Національна ідея
як внутрішня сутність і самовираження нації // Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 50-54.
14
Фартушний А.А. Українська національна ідея як підстава державотворення. – Львів:
Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 307 с.
15
Черненко А.М. Українська національна ідея. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1994. –
138 с.
16
Шевчук В.О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її
подвижники: історичний нарис. – К.: МАУП, 2006. – 272 с.
2
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належить сайт «Ідеальна країна»1, на якому широко представлені всі точки
зору комунікантів. На сайті було створено форум «Національна ідея»2,
обговорення на якому тривало впродовж 2006 – 2007 років. Цей
електронний ресурс репрезентативний щодо визначення, переліку, засобів
та форм реалізації національної ідеї, оскільки тут користувачами є
представники різних соціальних груп, а тематика форуму не дає змоги
відхилитися в іншу тему.
В основі суспільних процесів завжди лежить ідейне начало, про що
переконливо засвідчує весь досвід людського існування. Ідея – це така
форма свідомості, у якій, по-перше, дано певний образ реальності, а подруге, сформульовано пов’язану з цим образом мету і спосіб її досягнення3.
У філософсько-культурному вимірі органічно з ідеєю поєднується поняття
«нації», адже нація – це сукупність людей різних поколінь, об’єднаних
спільною «історичною долею», тобто спільними культурно-історичними
здобутками та спільними трагедіями4.
Проте національна ідея – глибше поняття: це не варіант світогляду чи
ідеології, а аналог буття і самосвідомості нації в усій її генезисній часопросторовій перспективі, тобто — у всій повноті її якісної та кількісної,
змістовної і формальної категоріальності5. Її основи закладаються у процесі
творення етносу, нації, народу відповідно до їх природо-історичного
покликання6.
Національна ідея розглядається також як суспільний проект
загальнонаціонального масштабу, невід’ємною частиною якого є певне
уявлення про об’єктивне становище нації, її цінності й проблеми, а також
про загальнонаціональні цілі та шляхи їх досягнення7.
Відомо, що питання, пов’язані з національною ідеєю, кореспондують із
різними соціальними чинниками. Беручи за основу ці чинники, здійснено
дослідження щодо української національної ідеї у комунікації інтернеткористувачів. Чітко виокреслюються три аспекти вказаної проблематики:
соціологічний, лінгвістичний, філософський, перший серед яких є
допоміжним щодо визначення філософських параметрів поняття
«українська національна ідея» та його лінгвальної репрезентації.
1. Соціологічний аспект.
Найактивнішими в обговоренні проблеми національної ідеї були
чоловіки.
1

http://archive.kraina.org.ua/ua.
http://archive.kraina.org.ua/forum.
Попович М.В., Єрмоленко А.М., Фадєєв В.Б., Носова Г.Ю., Попов Б.В. Національна ідея і
соціальні трансформації в Україні. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 328 с. –
С. 5.
4
Там само. – С. 7.
5
Кононенко П.П. Українська національна ідея: проблема методології. – К.: НДІУ, 2008. –
152 с. – С. 8.
6
Токар Л.К. Національна ідея / Науковий інструментарій українознавця
//
www.rius.
kiev.ua/tokar/slovnik#6.
7
Попович М.В., Єрмоленко А.М., Фадєєв В.Б., Носова Г.Ю., Попов Б.В. Національна ідея і
соціальні трансформації в Україні. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 328 с. –
С. 6.
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За місцем проживання зафіксовано найбільше дописувачів із центру та
півночі України, менше – зі сходу, півдня та заходу, найменше – з
Кримського регіону. Принагідно зазначимо, що така трансформація не
може бути репрезентативною щодо потенційних соціальних запитів
(інакше – потреб) щодо національної ідеї, оскільки рівень технічних
можливостей доступу до глобальної мережі у різних регіонах неоднаковий.
Так, у Києві він становить незрівнянно більший відсоток порівняно з
іншими регіонами України – 58,96 % від загальної кількості аудиторії, у
той час як сумарна частка користувачів Інтернету в Одесі,
Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Львові, Запоріжжі та Криму складає
30,65 %. На інші регіони України припадає менше 10 % користувачів
Інтернету1.
За мовою повідомлень учасників форуму комуніканти висловлюються:
1) українською мовою, 2) російською мовою та 3) російською й
українською мовами одночасно.
Незначна більшість користувачів репрезентують своє бачення
української національної ідеї українською мовою. Представники Західної
України використовують у спілкуванні виключно українську мову,
комуніканти з центру та півночі пишуть повідомлення здебільшого
українською мовою, представники сходу України – переважно російською
мовою, а мовці Криму – лише російською мовою. Можна вважати, що така
ситуація адекватно проектується на карту України, де відображено
використання тієї чи іншої мови.
Питання, пов’язані з національною ідеєю, активізуються у часи, коли у
цьому гостро постає необхідність. Так, активізація суспільно-політичних
процесів в Україні викликає специфічний соціальний запит на таку
інформацію: якою має бути українська національна ідея, який вибір має
зробити держава на цьому етапі свого розвитку, які політичні лідери мають
бути біля керма держави та ін. Зокрема, засоби масової комунікації
зареєстрували високий рівень соціальних запитів у часи «помаранчевої
революції», у часи виборів. Так, на досліджуваному сайті соціальний запит
щодо української національної ідеї активізувався у 2006 р., що пов’язуємо з
процесами у суспільстві, які актуалізувалися у час парламентських виборів.
Згодом активізація зменшилася.
2. Лінгвістичний аспект.
Результати мовного аналізу текстів повідомлень щодо української
національної ідеї такі.
1. Використання великих літер для речення і фрази з метою логічної
акцентуації: Такими [ідейними. – Н.Б.] принципами є СПРАВЕДЛИВІСТЬ,
ЧЕСНІСТЬ, ВІРА, ЛЮБОВ, ПОВАГА та ін.; МАТЕРІАЛЬНИЙ
ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА НЕ КОНЧЕ СВІДЧИТЬ ПРО ВИСОКИЙ
РІВЕНЬ
ДУХОВНОСТІ;
ПОСТРОЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА2.
1

http://uk.wikipedia.org/wiki.
Тут і далі використано оригінальне написання (якщо інше не зазначено), виділення
жирним шрифтом зроблено автором статті.
2
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2. Використання великої літери на початку слова з метою надання
вищого логічного статусу слову: Сенс долі полягає у тому, щоб за час
перебування на Землі, діючи відповідно до Законів Об’єктивного Буття,
Кодексу Об’єктивної Моралі реалізувати свій потенціал і своє
призначення; для создания Национальной Идеи, необходимо учесть и
взгляды и мнения Украинцев.
3. Вживання малих та великих літер, букв, що характеризують
передавання вимови, як засіб іронії, зневажливого ставлення: Чому тільки
«Велика росія» має на це право?; Рим один и він не в москві. а «мєдвежий
ручей» у москві; Може нам забрати у ВЄЛИКОЇ РОССІЇ головний
ідеологічний козир?
4. Використання розрядки літер із метою логічної акцентуації:
БАЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
І Д Е Ї, ЯК СИСТЕМИ
ПРІОРИТЕТІВ.
5. Використання лапок як засобу створення метафори чи надання
іронічного відтінку: Національна ідея - це та «агітація» яку у нас ганьбою
вкривають, згадуючи СРСР, та восхваляють дивлячись на США; Для
начала, пусть наше «уважаемое» правительство позаботиться хотябы
об ордах, безработных граждан; Національна ідея на папері - ніщо,
«Бумагомарание».
6. Некодифіковане використання окличного знака з метою надання
вищого логічного статусу слову: Создается такое впечатление, что
национальная идея - это !исключительно! достояние ограниченного круга
(белого), предназначенное для широкого народного круга (черного, думают
по большей части о материальном).
7. Некодифіковане використання пунктуаційних знаків, на яких
покладена функція інтонаційного виділення: НАБОР СЛОВ!!!!!!!! смысла
не
вижу!!!!!!!!!
о
чем
идет
речь??????????????????????????????????????? …национальная идея ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЦИИ!!!!!!!!
Усі вищезазначені лінгвальні одиниці використано з метою акцентуації,
логічного виділення речення, слова. Щоб акцентувати увагу на тексті,
користувачі іноді послуговуються віршовою формою: А, може, замалий /
той герб? А сокира? / Якщо не зламали – / і доля, і віра; И когда ДОРОГУ К
БОГУ / Мы сумеем отыскать, / Украинскою И Д Е Е Й / Та ДОРОГА
сможет стать! Нерідко у мові комунікантів як засіб переконання
використано тексти класиків української літератури (І на оновленій землі /
Врага не буде, супостата, / А буде син, і буде мати, / І будуть люди на
землі), простежено використання прислів’їв, приказок, ідіоматичних
виразів (бог поможет всем, «красота» неизвестно когда «спасёт мир» и
неизвестно какой мир; Моя хата з краю; Українці – творці свого щастя).
Крім того, автори текстових повідомлень послуговуються одиницями (і
некодифікованими також), характерними для комунікації в Інтернеті
загалом. До таких належать:
– знаки інших семіотичних систем, наприклад, знак «дорівнює» (=), як
замінник дієслова-зв’язки: Національна ІДЕЯ = тотожна природній ВІРІ
народу; Национальная идея = идея народа Украины;
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– скорочення та абревіація: Но ведь нац.Идея, подразумевает идею для
ВСЕЙ страны, всей НАЦИИ.
Мова такого спілкування перемежована різного типу помилками
(орфографічними, граматичними, пунктуаційними): А у наших лідерів
більше говорить розум, а недуша; Своєрідна мрія яка обєднює народ; тобто про Якості яки ми хотіли би бачити/плекати у майбутніх реальних
Укрїнцях.
Тут часто послуговуються сленговими формами (И станем не таким
отстоем, как Украина есть сейчас, а лишь его осколками, которые потом
поотваливают в разных направлениях); кальками з російської мови в
українськомовних текстах (В залежності від наявних можливостей
національної ідеї одних націй передбачають досягнення мети власною
працею, інших націй - за рахунок результатів праці інших);
використовують контамінацію мов (Заздрять вічно вороги а країна наша
никогда не пропадет!!!); у мові трапляються технічні помилки (Та більш
загальна ідея, про яку я щойно сказав, має, так би мовити, два розв"язки:
матеріалізм та ідеалізм).
Отже, дослідження структури текстового повідомлення засвідчує зміну
на всіх лінгвальних рівнях:
1) у графіці – засобами графіки передаються експресія, наголошення на
певній думці, логічні зв’язки (великі літери, пропуски, повторення знаків
пунктуації, знаки = (дорівнює) тощо);
2) у лексиці – у лексичній системі специфічним є вживання слівпрофесіоналізмів, жаргонізмів, молодіжного сленгу;
3) в орфографії – спостережено використання некодифікованих
одиниць;
4) у стилістиці – здебільшого учасники форуму у комунікації
послуговуються розмовним стилем, деякі текстові повідомлення мають
ознаки публіцистичного та наукового стилів.
3. Філософський аспект.
Усі точки зору щодо національної ідеї можна поділити на дві групи: 1)
ті, що не стосуються проблематики або стосуються лише опосередковано;
2) ті, що безпосередньо стосуються проблематики. Останніх – значна
більшість. Серед них зафіксовано положення щодо національної ідеї, які: а)
неприйнятні для суспільства, відверто деструктивні, провокаційні
(наприклад, Національна ідея в Україні повинна базуватись на: 1. Дебілізмі.
2. Хабарництві. 3. Зраді. 4. Обмані) (принагідно варто зазначити, що певна
частина комунікантів не є прихильниками української національної ідеї й
виступає проти її існування та необхідності розробки й обговорення цієї
теми); б) узгоджуються з нормами суспільної моралі. Останніх – значна
більшість.
Серед положень, прийнятних для суспільства, виявлено такі:
1. Національна ідея – це дія на користь Батьківщині (Національна ідея це дія… кожного з нас із думкою про свою Батьківщину).
2. Національна ідея – це віра народу (Національна ІДЕЯ = тотожна
природній ВІРІ народу; Нова віра, нова свідомість...).
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3. Національна ідея – це відсутність демонстративного показу
національної ознаки (Національна ідея - це коли публічно не обговорюють
національність політика чи державного діяча, вважаючи. що вона впливає
на його громадянську свідомість і патріотизм).
4. Національна ідея – це віра у визнання своєї території Батьківщиною
(Национальная идея – это вера в то, что люди, живущие на данной
територии, признают эту территорию своей страной, понимают, что их
будущее зависит от того, что и как каждый из нас делает).
5. Національна ідея – це об’єднувальний чинник для реалізації спільної
мети (Національна ідея, якщо коротко, повинна об’єднувати суспільство у
прагненні до покращення життя у своїй рідній країні).
6. Національна ідея закладена у національній культурі, звичаях,
традиціях та способі життя (Кожна повноцінна, здорова нація має своє
бачення національної ідеї, закладеної в національній культурі, звичаях,
традиціях та способі життя. Її мета - краще життя своїх членів.
Досягнути цього можна тільки шляхом активного усвідомленого захисту
своєї культури, прикладення зусиль, жертовності та віри в реальність
досягнення мети).
7. Національна ідея – це ідея, навколо якої гуртуються люди (Які б не
були хороші ідеї, але якщо ці «ідеї не оволоділи масами», то вони не
можуть стати «національною ідеєю»).
8. Національну ідею формують генії народу (Мабуть, національна ідея
висловлюється геніями народу, це коли ідеї однієї людини находять відгук у
підсвідомості більшості - як це було з Тарасом Шевченко на Україні).
9. Національна ідея – не зникнути українцям як етносу (Для українців
сьогодні національна ідея - не зникнути як етнос).
10. Національна ідея – це бізнес-ідея (Часто бизнес-идея становится
основой национальной идеей. Каждая идея, так же как и бизнес имеет
свои
этапы
развития/реализации:
рождение
идеи;
период
эйфории/энтузиазма; период активной эксплуатации идеи; период
кризиса; смена идеи (парадигмы). И ничего страшного в том, что идея
себя со временем изживает нет. Подерживать вечно одну и ту же идею
невозможно).
11. Національна ідея – це дорога до Бога (И когда ДОРОГУ К БОГУ /
Мы сумеем отыскать, / Украинскою И Д Е Е Й / Та ДОРОГА сможет
стать!).
12. Національна ідея – те, ради чого можна поступитися власними
інтересами (То, ради чего каждый из сообщества готов поступиться
своими интересами и является «национальной» идеей).
13. Національна ідея – це побудова товариства однакових можливостей
(Под национальной идеей можно подразумевать идею, к воплощению в
жизнь которой нация хотела бы стремиться. А поскольку нация состоит
из отдельных людей, то другими словами можно сказать, что
национальная идея - это идея, к воплощению в жизнь которой хотело бы
стремиться подавляющее большинство наших сограждан… Иными
словами, национальная идея это: построения в Украине «общества равных
возможностей»).
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14. Національна ідея – зречення всього негативу, що насаджувався
російською імперією (Логічний перший крок – денонсація, паплюження,
зречення від усього того негативу, затурканості, дурості, що їх віками
культивувала й насаджувала підкореним народам найосоружніша з
імперій. Потрібен «лікнеп» з десовєтизації менталітету).
15. Національна ідея – це матеріальний добробут народу (національна
ідея не може не бути матеріальним добробутом всього народу, бо будьяка інша ідея не об’єднає народ… Боюсь, що ніякими словами не можна
об’єднати Україну, тільки матеріальний інтерес здатний це зробити).
16. Національна ідея – це духовне (Матеріальне не повинно заважати
духовному, а духовне є первинним, і саме це - після зрозумілого пояснення має шанс об"єднати Україну).
17. Національна ідея – це побудова громадянського суспільства і
правової держави (Национальная идея = идея народа Украины (вопрос не в
национальности): ПОСТРОЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА).
18. Національна ідея – це шлях до єдності нації (Національна ідея – це
шлях до створення єдиної нації… Шлях до єдності націй для створення
суспільства. Тобто створення українського суспільства – є ціль).
19. Національна ідея — це ідея, носієм якої є кожен представник нації
(Национальная идея -- это идея, носителем которой является (или будет
являться) каждый представитель нации).
20. Національна ідея – це відповідь на питання: «Ким ми, українці,
хочемо бути?» (Национальная идея -- это ответ на вопрос «Кем хотят
быть Украинцы?»).
21. Національна ідея – це ідеальний українець («Національна ідея» - це
перш за все Українець (зрозуміло, я кажу в ідеальних термінах, а в реаліях
громадянина). Бо, в нашім, зібранім портреті українця (реального) дуже
багато рис які не є, мяко кажучи привабливими. І над цим ми повинні
працювати. Потрібно виправляти цей образ. А починати треба з себе.
Підсумуємо: Національна ідея - це проект ідеального Українця).
22. Національна ідея – це бачення спільного майбутнього (національна
ідея - це бачення спільного майбутнього. А у нас різні верстви населення
бачать своє майбутнє чи то в НАТО, чи то в ЕС, чи то в ЄЕП чи де інде
ще. Нема консолідаціі Схода, Захода та Півдня у питанні бачення свого
спільного майбутнього).
23. Національна ідея – це частина загальної ідеї, яка є світоглядною
концепцією (Національна ідея, за великим рахунком, є частиною (уламком,
фрагментом) більш загальної ідеї, яка ОДНОЗНАЧНО є світоглядною
концепцією того чи іншого спрямування. Будь-яка «маленька» ідея
(зокрема, і національна) виходить коренями саме звідти).
24. Національна ідея – це три складники: 1) життя та продовження роду;
2) оптимізація умов життя; 3) захист своєї території й ідеології (Любая
национальная идея состоит из трех составляющих. 1. Жизнь и
продолжение рода (главная ценность). 2. Оптимизация условий жизни на
территории проживания (развитие территории). 3. Защита территории
проживания и своей идеологии (своей национальной идеи)).
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Отже, найважливішими філософсько-соціальними засадами у
визначенні української національної ідеї серед користувачів досліджуваної
інтернет-комунікації є:
1) ідеал прав людини, її свобод;
2) усвідомлення спільної мети – домінування спільного над особистим і
визначення особистого як одного із складників спільного;
3) прагнення до визначення свого місця у часі й просторі;
4) прагнення до духовності;
5) намагання зберегти культуру і традиції свого народу;
6) прагматизм, побудований на засадах економічного розвитку.
Як засвідчують результати здійсненого дослідження, українознавча
проблематика актуалізується у комунікативних сферах, пов’язаних із
використанням цифрових технологій, зокрема в інтернет-просторі. Доказом
цього є активна дискусія щодо філософських параметрів національної ідеї,
а також репрезентативність лінгвальних засобів реалізації названого
поняття. Значна кількість користувачів, що беруть участь у процесі
обговорення, разом із широким спектром поглядів комунікантів дають
підстави класифікувати українознавчі питання як такі, що викликають
найбільший інтерес та зацікавлення в українському сегменті інтернеткомуніації.
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УКРАЇНА – РЕЛІГІЯ

Батрак О.П. (Кривий Ріг)
ТЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СИМВОЛУ ВІРИ В
«ІЗБОРНИКУ СВЯТОСЛАВА»
ТА «ПОВІСТІ ВРЕМЕННИХ ЛІТ»
У статті аналізуються теологічні особливості в таких текстах, як
«Ізборник Святослава» (1073 р.) та «Повість временних літ».
Християнське віровчення догматичного характеру (символ віри) в
руському Троїцькому збірнику ХІІ – ХІІІ ст. (анонімно: «Того же
написание о вере») було першоджерелом для літописного Володимирового
символу віри в «Повісті временних літ» після розповіді про хрещення
Володимира (без заголовка).
Починаючи з середини ХІХ ст. його текст зіставляли з «Написанням про
праву віру» Михаїла Сінкелла (760 – 846 рр.), поширеного в грецькому й
слов’янському письмі. Відомо, що слов’янський переклад був уміщений в
«Ізборнику Святослава» (1073 р.).
Разом із тим доконаним фактом є й те, що переклад символу віри
Володимира в «Повісті временних літ» інший, ніж в «Ізборнику
Святослава» (1073 р.), про що писав ще Макарій1.
На перший погляд, порівняння цих текстів наводить на думку, що ми
маємо справу з одним і тим же перекладом. При цьому дослідникові одразу
ж впадає у вічі наявність деяких змін лексики та граматичних конструкцій
внаслідок редагування.
Наприклад:
1
Макарий. История христианства в России до равноапостольського князя Владимира, как
введение в историю русской церкви. – СПб., 1906. – С. 361; Його ж. История русской церкви.
– СПб., 1868. – Т. 1. – С. 119.
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«Ізборник Святослава» (1073 р.)

«Того же написание о вере»

«Отець
бо
своесобьствьнъ
собьствьнý отець, присно сы и
прýбывая въ отчествý нерожденъ,
без начала, начало и вина вьсýмъ,
единýмь нерождениемь различинъ
съ сыномь и съ духомь и еже быти
отець. Оть него же раждяеться убо
сынъ прежде вьсýхъ вýкъ, исходить
же и святыи духъ без врýменьнь и
бес плътьнý»1.

«Отець бо отець присно сы и
пребывая в отьчьствý нероженъ,
безначальнъ, начало и вина всемъ,
единýмь нерожениемь старýй сы
сыну и духови; от него же ражаеться
сынъ преже всýх векъ, исходить же
дух святый без времене и бестела»2.

Більш детальне вивчення цих текстів показує, що основою в них,
головним чином залишається загальна лексика, яка, на думку Я.М. Щапова,
співвідноситься такій же грецькій лексиці текстів твору Михаїла Сінкелла в
«Ізборнику Святослава» (1073 р.) і в списку Coisl. 120, що в свій час
дозволило використати цей паризький список у виданні самого Ізборника3.
Проте на відміну від тексту «Ізборника», текст у «Того же написание о
вере» (включаючи і версію «Повісті временних літ») не має такої
близькості. Більше того, у слов’янських текстах специфічні богословські
терміни перекладено по-різному. Нижче наводяться найбільш показові
слова.
«Ізборник Святослава» (1073 р.)
1. разоумна
2. бес плътьнý
3. различоуя
4. свойства
5. ирýмýноуеться
6. разоумýваемо и нарицаемо
7. имь же
8. единьници трьсобьнý
9. единосоуштьнý
10. коупьносильнý
11. коупьночьстьнý
12. недомыслимоу
13. непрýмýньноу
14. беспагоубьноу
15. съдьржательноу
16. яже
17. лоукавааго

«Того же написание о вере»
1. мысльна
2. бестела
3. разньствуя
4. лица
5. преступаеть
6. разумно именуемо
7. понеже
8. единьство трисобьствьно
9. едино существо
10. равьносильну
11. равьночьстьну
12. недоведому
13. неизменьну
14. не погыбающю
15. дьржавьну
16. сущимъ
17. неприязнино

1
Изборник Святослава 1073 года – Факс. изд. – М.: Книга, 1983. – Л. 20 (об.). (266 л., ил.;
37 см). В подальшому посилання на Ізборник Святослава 1073 р. подаються за цим
факсимільним виданням із вказівкою на листи в тексті.
2
Того же написание о вере // «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков /
Сост., авт. примеч. и указат.: А. Г. Кузьмин, В. И. Вышегородцев, В.В. Фомин; Редкол.:
А. Ф. Окулов и др. – М.: Мысль, 1988. – С. 284.
3
Щапов Я. Н. «Написание о правой вере» Михаила Синкелла в Изборнике 1073 г. и
древнеславянской Кормчей Ефремовской редакции // Изборник Святослава 1073: Сборник
статей / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1977. – С. 335-337.
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18. въшед
19. породьныя жизни
20. обновити зьдание
21. дýвьство родивъшая съхранивъ
22. не измоута
23. ни съльяния
24. ни съврата поъимъ
25. мятежьм
26. зьдана
27. хотя
28. чловýчьское сяштие породьно
29. оустроивъша
30. врýмена

18. въныде
19. райскаго жития
20. спасти тварь
21. девьство матери съхрань
22. не съмятение
23. ни размешение
24. ни изменения пострадав
25. мьчьтаниемь
26. сътворена
27. волею
28.человеческий
ръд
поражающе
29. изволивъша
30. лета

31. потодь ржоуся
32. извýштение
33. обьштая (л. 20 (об.) – 23)

31. сими довольнъ есмь
32. утврьжение
33. вселичьская1.

Слід зазначити, що текст «Того же написание о вере» відрізняється
також і багатьма пропусками. Наведемо найпоказовіші з них (пропущені
слова і речення виділені):
1) отець бо < своесобьствьнъ собьствьнý > отець (л. 20 (об.));
2) оть него же раждаеться < убо > сынь (л. 20 (об.));
3) < иде же и отець, ту же и сынь, ту иде же и святый духъ > (л. 20
(об.));
4) събезначальнъ отцю < родивъшоуоумоу > (л. 20 (об.));
5) едино божьство въ трьхъ лицихъ, < съприсносуштьны, ни естьствы
отъпрятаемы ни образом > (л. 21);
6) отця и < святааго > духа (л. 21 (об.));
7) даныя емоу < бжьскыя > заповýди (л. 21 (об.)).
Спробуємо їх проаналізувати. Якщо пропуски 1, 3 і 7 викликані, і це
очевидно, схожістю слів, їх значень і речень, які неодноразово
повторюються; пропуски 2, 4, 6 виключенням слів між однаковими чи
близькими словами, то пропуск 5 потребує пояснень. Так, Я.М. Щапов,
порівнюючи цей фрагмент у текстах «Ізборника Святослава» (1073 р.) і
давньослов’янської Кормчої Єфремовської редакції писав: «Можна
помітити певне протиріччя в міркуваннях про те, що божество в трьох
лицях (πроσωπоις) єдине і не розрізняється ні в сущності, ні в лицях
(πроσωπψ). В трактаті говорилося, що «едино божество» існує в трьох
лицях «рівно-вічних»: (µία Өεоτης εv τpίσι πроσωπоιs συνаιδίоις). Заміна «ни
образом» на «ни мýстом», що відбилося в Єфр., виправляло це
протиріччя»2.
1
Того же написание о вере // «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков /
Сост., авт. примеч. и указат.: А.Г. Кузьмин, В.И. Вышегородцев, В.В. Фомин; Редкол.:
А. Ф. Окулов и др. – М.: Мысль, 1988. – С. 284-286.
2
Щапов Я. Н. «Написание о правой вере» Михаила Синкелла в Изборнике 1073 г. и
древнеславянской Кормчей Ефремовской редакции // Изборник Святослава 1073: Сборник
статей / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1977. – С. 338-339.
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Звернемося до порівняння Я.М. Щапова:

Міа θεоτηs εν
rpισί πроσωπоιs
συνаιδιоιs
оυ
φυσει
διаστε
λλоµεvоs оυτε
πроσωπψ

«Ізборник
Святослава»
(1073)
Едино бжество в
трех
лицах
и
сприсносущны
несть
естествы
отпрятаемы,
ни
образомь

Кормчая

«Троицкий сб.»

Едино бжество въ
трех
лицýхъ
субьственыих
не
еством
разлучающеся, ни
мýстом

едино бжество в
трьхъ
лицихъ
(далі опущено)

На наш погляд, у наведених ученим текстах мова йде не про
недопустимість розрізненості, а навпаки, про постійне перебування разом:
«несть естествы отпрятаемы» / «не еством разлучающеся». «Разлучать» в
старослов’янській мові передавало
значення – «роз’єднувати,
розділювати», але не «розрізняти»1. «Ни образом» – Син залишається
завжди образом Отця, а образом Сина завжди залишається Св. Дух.
І. Дамаскин писав: «Отецъ…, Онъ Самъ есть для всего начало и причина
того образа, какъ оно отъ природы существуетъ. Сынъ же отъ Отца – по
образу рожденія; а Святый Духъ и Самъ также от Отца, но не по образу
рожденія, а по образу исхожденія»2. А далі в тексті пояснення – «идеже бо
и отець, тоу идеже и сынъ и духъ, идеже духъ, идеже отець и сынъ». У
зв’язку з цим зрозумілою стає причина, за якою в «Того же написание о
вере» і в «Повісті временних літ» ці фрази відсутні. Як уже зазначалося в
пунктах 1, 3 і 7, у вищевказаних нами пропусках тексту в «Того же
написание о вере» вони неодноразово повторюються.
Ми поділяємо точку зору І.М. Щапова, що у фрагменті є певні
суперечності, але вони потребують спеціального розгляду у відповідній
послідовності.
При цьому слід звернути увагу на ще один фрагмент, що досліджував
І.М. Щапов3, а саме:

Аλλ νµετεроν
εрүоν τоυτо χаι
τоυ πоνηрυ, εχ
της аπроσείаς
επεισελθоv үµιv
αλλα τоυ
χτίσαντоς

«Ізборник
Святослава»
(1073 р.)
Но наше дýло тое и
лоукаваго
от
льности въшед в
ны а не творчея

Кормчая
Нъ нашему дýлу
быть
сему
и
неприазнену
от
невýрия
приступающу
к
нам
а
не
създавшаго

«Троицкий
сб.»
Нъ наше се
дело
и
неприязнино
от
лýности
въниде въ

1
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. – М.: Книга, 1989. –
Т. 2. – С. 808; Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь
русского языка / Под ред. С.Г. Бархударова. – М.: Просвещение, 1975. – С. 380.
2
Св. І. Дамаскин. Точное изложеніе православной веры. – М., 1992. – С. 94.
3
Щапов Я. Н. «Написание о правой вере» Михаила Синкелла в Изборнике 1073 г. и
древнеславянской Кормчей Ефремовской редакции // Изборник Святослава 1073: Сборник
статей / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1977. – С. 339.
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Дослідник, проаналізувавши тексти, прийшов до висновку, що «…зміна
«от лýности» (що відповідало грецькому <εχ іης aπpoσεείaς>) на «от
невýрия» додавало інший відтінок в поясненні провини людини за
негаразди в житті – не присищення вірою, а недостатність її»1.
На наш погляд, тут ідеться про те, як і чому зло ввійшло в людину, від
чого людина впала в хворобу гріха.
Справа в тому, що проблема зла – християнська. У світській
інтерпретації – це поняття моральної свідомості, категорія етики, чи то
тільки як один із моментів абсурду, чи як результат недосконалої
організації суспільства.
У православному ж тлумаченні зло ввійшло в світ через волю людини.
У зв’язку з цим отці церкви стверджували, що зло не є природа, а стан
природи. Воно як хвороба, як паразит, що існує тільки за рахунок тієї
природи, на якій паразитує. Перш ніж ввійти по волі Адама в світ земний,
зло «почалось» у світі духовному. Саме воля «падких» ангелів породила
зло. А значить, зло є бунт проти Бога, тобто позиція особиста. За
визначенням В. Н. Лосського: «Дух повинен був знаходити собі їжу в
Богові, жити Богом; душа повинна була живитися духом; тіло повинно
було жити душею – таким був початковий устрій безсмертної природи
людини. Відсунувшись від Бога, дух замість того, щоб давати їжу душі,
починає жити за рахунок душі, живлячись її сущністю (те, що ми
називаємо «духовними цінностями»); душа, в свою чергу починає жити
життям тіла, це – походження страстей; і нарешті, тіло, вимушене шукати
собі їжу ззовні, в бездушній матерії, знаходить нарешті смерть. Людський
склад розпадається. Зло входить у світ через волю»2.
З огляду на це, зауважимо, що в православному аскетизмі є спеціальні
терміни для визначення різних впливів зла на душу людини. Це «помисли»,
які піднімаються із «підсвідомості»; «прилог» – щось на зразок «спокуси»,
що приходить ззовні. Це ще не гріх, а свідчення людської свободи. Гріх
починається тільки при «злученні» чи згоді з ворожою волею. Таке
«злучення» показано у вищенаведених текстах:
«Ізборник
Святослава» (1073 р.)
но наше дýло тое и
лоукаваго

Кормча
нъ нашему дýлу быть
сему и неприазнену

«Троицкий сб.»
нъ наше се дýло и
неприязнино

Об’єднує ці тексти головна ідея – людина приймає зло по своїй волі.
Але очевидно, що позиція у визначенні причини, яка призвела до
«злучення» зла з душею людини, в укладачів текстів дійсно має свої
особливості: в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) – «отъ лъности»; в

1

Там само. – С. 338.
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое
богословие. – М., 1991. – С. 98.
2
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Кормчій – «отъ невýрия»; в «Троїцькому збірнику» – «отъ лýности» і
потребує пояснень.
Слід зазначити, що Святі отці розрізняють декілька моментів
первородного гріха.
1. Момент моральний, а значить – і особистий, полягав у порушенні
заповіді і божественного порядка. Воля людини обрала шлях протилежний;
відділившись від Бога, вона підкорилася владі диявола.
2. Фізична сторона гріха. Особливу увагу на неї звертали святий
Григорій Нисський і святий Максим Ісповідник1.
Замість того, щоб слідувати своїй природній прихильності до Бога,
людський розум звернувся до світу, замість того, щоб одухотворяти тіло,
він сам підкорився матеріальному. Отже, виникає питання, чи може бути
невіра причиною первородного гріха, як це зафіксовано у фрагменті
Кормчої Єфремовської редакції – «отъ невýрия»? У православ’ї віра – це
дарунок обожнення, який вона може і має засвоювати в міру свого вільного
зусилля. А значить, розпізнати тільки одним актом віри навіть здійснення
людського спасіння, не докладаючи особистих зусиль у православ’ї,
недостатньо. «Віра без діл мертва є», писав у своєму посланні св. ап. Яков
(Іаков 2: 26)2. Причина, на якій акцентував увагу укладач Кормчої, може
бути зрозумілою в більш глибокому значенні, що віра є довготривалий і
невпинно стверджуючий стан. Але знову ж таки, для цього свого
ствердження віра має бути і діючою.
Таким чином, розтлумачивши певні теологічні трактування маємо
нагоду перейти до аналізу фрагментів «Ізборника Святослава» (1073) і
«Того же написание о вере» у визначенні джерела зла і причини
гріхопадіння. Вищенаведені фрагменти дають нам право і логічну
закономірність зазначити, що вони не містять розбіжностей, тим паче, що в
ширшому розумінні такі терміни, як: «лоукавааго» і «неприязнино»
лукавий – хитрий, підступний (πоvηроυs)3; неприязнь: ст. сл. неприазнь
«дьявол»4 можна вважати синонімами.
Водночас таке враження могло бути б сприйнятним у розгляді більш
світської проблематики, ніж у такій специфічній темі як трактування
релігійних догматів та символу віри. Так, наприклад, окремої уваги
потребує термін «неприязнено», адже він є мораво-панонським елементом.
А значить, важливість розгляду цієї тенденції в кирило-мефодіївській
традиції очевидна. В Житії Мефодія зазначається: «Коли ж диявол побачив,
що людині виявлена така честь і призначене їй те місце, яким він знехтував
через свою пихатість, зробив так, що вона порушила заповідь».

1

Там само. – С. 100.
Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. – К.: Лыбидь, 1991. –
С. 132.
3
Этимологический словарь русского языка. В 4 т. / Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1986. –
Т. 2. – С. 532.
4
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. – М.: Книга, 1989. –
Т. 2. – С. 416.
2
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У Житії Костянтина акцентовано увагу на тому, що: «Бог милостивий і
щедрий… і… хоча б і була людина більше всього схильна до зла, не
дозволяє роду людському відпасти через слабкість, піддатися спокусі
диявольській і загинути».
Далі в Житії, де описується дискусія в період хазарської місії,
з’ясовується причина цієї «слабості». Кирило задає питання: «Скажіть же
мені: від чого трапилося перше падіння, не від поглядів чи на солодкий
плід і не від бажання чи порівнятися з богом?» Вони ж сказали: «Так і є».
З’ясовується питання, як лікувати цю хворобу – «…горестями життя цього
необхідно умертвляти солодощі бажання, а смиренністю – гордість,
протилежне протилежним зцілюючи… Бо закон Христовий показує всю
суворість життя по заповідям божим»1.
Отже, хвороба в волі людини, а якщо йти від протилежного, то в
«лýности» духу, який проявив бездіяльність і не протистояв як внутрішнім,
так і зовнішнім спокусам. Ми б сказали, людський розум добровільно
впустив у душу зло. «Злиття» призвело до первородного гріха, «лýность»
волі людини стала його причиною. В Житії Костянтина, Кирило дав цій
хворобі влучну назву – «немічна лінність», а лікувати – «вірою і ділами»2.
У цьому контексті вважаємо за доцільне звернути увагу читача та
дослідників на один із нюансів у «Повісті временних літ», який, зокрема,
під 6582 (1074) роком зауважує: «…помыслом же въздрастьшим стваряется
грýхъ. Темже, – рече, – противитеся бýсовьскому действу и пронырьству
ихъ, блюстися от лýности»3. У зв’язку з цим, розглядати пояснення
Я.М. Щапова щодо вини людини за неблагополуччя в житті – «от невýрия»,
– як від недостатності віри, а «от лýности» – як її пересичення, у даному
випадку вважаємо помилковим.
Хотілося б також звернути увагу й на пояснення щодо природи гріха. Як
випливає з «Ізборника Святослава» (1073 р.), так і «Того же написание о
вере», ці терміни не виходять за межі православної ортодоксії. Разом із тим
вони, безсумнівно, належать до різних традицій передачі християнського
віровчення слов’янською мовою.
Слід зазначити при цьому, що мають місце і доповнення в «Того же
написание о вере» порівняно з текстом «Написание о правýи вýрý»
«Ізборника Святослава» (1073 р.) (доповнені слова і речення виділені):
1) и дýвичьския <ложе > прýчистыя (л. 21 (об.));
2) <волею> бо родися…<волею устрашися > (л. 22);
3) повýшенааго <ради > на немъ плътью господа (л. 22 (об.));
4) <седмое, еже въ Никеи, въторое трем сътом и трем десятъм святых
отець>.
1
Житие Константина, Житие Мефодия, «О письменах» Черноризца Храбра // Сказание о
начале славянской письменности / Вступ. ст., перевод и ком. Б.Н. Флори. – М.: Наука, 1981. –
С. 71, 84, 94.
2
Там само. – С. 75.
3
Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. ХІ – начало ХІІ века / Сост. и общ. ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева. – М.,
1978.– С. 196.
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Доповнення 1 вносить елемент деталізації. Акцентується увага на місці
(утробі Святої Діви), яке прийняло божество Слова.
Доповненням 2 враховано дуже важливий момент у християнському
віровченні про іпостасне єднання божественного, що випромінювало
благодать і мудрість і тварного, повноту всього, що було людського –
«показавъ Свое стремленіе въ отношеніи къ тому, съ помощію чего
существуетъ естество, желая Себе и пищи, и питья, и сна, и естественно
испытавъ это на дýлý; а въ отношеніи къ тому, что – гибельно, показавъ
страхъ»1.
Доповнення 3 вносить пояснення, «ради» кого вмирає Син Божий. Це
місце має таке тлумачення – «И такъ, Онъ умираетъ, претерпевая смерть за
насъ, и Самого Себя приноситъ Отцу въ жертву за насъ. Ибо предъ Нимъ
(т. е., Отцемъ) мы погрýшили, и надлежало, чтобы Онъ принялъ выкупъ,
бившій за насъ, и чтобы мы, такимъ образомъ, были освобождены отъ
осужденія»2.
Доповнення 4 дає інформацію про 7-й Вселенський собор (відсутній в
«Ізборнику Святослава» (1073 р.)), включаючи його номер, місто, у якому
він відбувався і кількість його учасників.
Цікавими є й випадки, де певні місця мають свої особливості.
«Ізборнику Святослава»
(1073 р.)
1) единýмь нерождениемь различинъ
съ сыномь и съ духомъ и еже быти
отець (л. 20 (об.))
2) Сынъ своесобьствьнý сынъ,
единосоушьнъ и събезначальнъ отцю
(л. 20 (об.))
3) Духъ своесобьнъ святый духъ,
отцю и сыноу единосоуштьнъ и
съприсносоуштьнъ (л. 20 (об.))
4) Едино же исповýдаю святыя
троица божьство. Едино божьство
единосоуштне (л. 21)
5) Нъ того не прýзьрý творьць богъ
слово (л. 21 (об.))
6) тогожде самохотию хотяша и
дýиствоуюшта, чловýчьская акы
чловýкъ
не
бо
естьствьныим
ноуждамъ подълежаашехстя (л. 22)
7) Придеть же пакы въ славý, судитъ
живыимъ и мьртвыимъ (л. 22)
8) целую и покланяюся прýчистомоу
образоу члчьскоуоумоу божьством
(л. 22(об.))
9) покланяюся и чьтоу и образоу
святыя
богородица
и
вьсýмъ
чытьныимъ божии рабъ образомъ
покланяемааго
естьствомъ
бога
1
2

«Того же написание о вере»
Единýм нерожениемь старей сы
сыну и духови
Сынъ есть сынъ, подобосущенъ и
събезначальнъ отцю
Духъ есть духъ пресвятый, отцю и
сыну
подобосущьнъ
и
съприсносущьно
И едино исповедаю святыя троиця
божество, и едино естьство и едино
существо
Нъ сего не презьре творьць бог и
слово
того же хотяща и действующа,
божия же и человечьская, акы
человеку не бо естьствьнами
нужами подълежаше
Придеть же пакы съ славою, судити
живыимъ и мьрътвымъ
целую и кланяюся пречистей
иконе, человеческому телу, божию
слову
Кланяюся и чъту и ту же целую
икону пресвятыя богородица и
всýмъ чьстьниымъ божиимъ рабом
иконы
за
любъве
единого

Св. І. Дамаскин. Точное изложеніе православной веры. – М., 1992. – С. 261.
Там само. – С. 267.
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любьве ради (л. 22 (об.))
10) Приимъя и цýлоуя святыя и
мирьскыя шесть съборъ (л. 23)

покланяемаго бога
Приемля и целуя святыихъ по всей
вьселеней седмь събор1.

Вважаємо за доцільне проаналізувати кожну з цих позицій, що дасть
нам можливість з’ясувати різні підходи викладу християнського
віровчення, а отже, наблизитися до поставленої мети: довести, що текст
символу віри в «Повісті временних літ» зафіксовано не тільки в іншій
редакції, а й найбільш точно, порівняно з текстом «Ізборника Святослава»
(1073 р.), передає всі особливості християнського віровчення в
православній теологічній системі, врахувавши інтелектуальний доробок
великих Каппадокійців.
У фрагменті пункту 1, оскільки мова йде про іпостасні відносини,
укладач вважав за потрібне показати відмінності властивостей Отця не
тільки Його неродженістю, а й врахувати євангельський вислів – «Отец
Мой более Меня» (Іоанн 14; 28 ). До речі, А.Г. Кузьмін навіть у цьому
євангельському виразі вбачає аріанство. Він пише: «В Чехії в ХІ ст.
оплотом слов’янського богослужіння являвся тісно пов’язаний з Руссю
Сазавський монастир. Символ віри в ньому також тлумачився з елементами
аріанства («отец мой болий мене есть»)»2. У І. Дамаскина – «И такъ, всякій
разъ какъ услышимъ, что Отецъ – начало и болій Сына, то да разумýемъ это
въ смыслý причины»3. А щоб антропоморфність вислову не вносив розриву
у часі, вжито догмат «сый» – «какъ бы нýкоторое море сущности –
безпредýльное и неограниченное» – зазначав І. Дамаскин4, де природа
сущності залишалася непорушною у всіх Трьох.
Зазначимо, що саме ж слово «старýи» було розповсюджене на Русі й
мало різні відтінки старшинства. Наприклад, у «Слові…» Іларіона, –
«Рекшу бо Иосифу и Иакову на семь, отче, положи десницу, яко съ старýи
есть»5 (оскільки він первенець); «Аще и старýи Манасии Ефрема, нъ
благословлениемь Иаковлемь мнии бысть»6 (в значінні старшинства,
старшого). В «Повісті временних літ» – «…старýйшина чину ангелску»;
«…постави старýйшину Михаила»; «…старýйшины градьскыя»;

1
Того же написание о вере // “Крещение Руси” в трудах русских и советских историков /
Сост., авт. примеч. и указат.: А.Г. Кузьмин, В.И. Вышегородцев, В.В. Фомин; Редкол.:
А.Ф. Окулов и др. – М.: Мысль, 1988. – С. 284-286.
2
Кузьмин А.Г. “Крещение Руси”: концепции и проблемы // “Крещение Руси” в трудах
русских и советских историков / Сост., авт. примеч. и указат.: А.Г. Кузьмин,
В.И. Вышегородцев, В.В. Фомин; Редкол.: А.Ф. Окулов и др. – М.: Мысль, 1988. – С. 40.
3
Св. І. Дамаскин. Точное изложеніе православной веры. – М., 1992. – С. 92.
4
Там само. – С. 100.
5
Слово о законе и благодати митрополита Иллариона // Библиотека литературы Древней
Руси. ХІ- ХІІ века / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. –
СПб.: Наука, 2000. – Т. 2. – С. 32.
6
Там само. – С. 30.
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«Монастырь Печерськый старей всýхъ»1. В «Житії Феодосія Печерського»
– «… аще и старýйшиньство приимъ»; «Тъгда же старýй пекущимъ»2.
У літописному символі віри, – «единýмь нероженьемъ старýй сый»
вжито в значенні старшинства за рахунок властивостей, а не божественної
сущності. І щоб зняти всі підозри в розриві часу, наголошено – «въкупе
отець, въкупе сынъ, въкупе духъ», а далі за текстом – «и троицю
купьносущьну».
А в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) у характеристиці Сина, Він і Його
особиста іпостасна властивість проголошується єдиносутною Отцю –
«Сынъ своесобьствьнý сынъ единосоушьнъ…отцю». В такому
формулюванні іпостась Сина розчиняється в божественній сущності і, як на
наш погляд, повністю знецінюється геніальність інтелектуального доробку
великих Каппадокійців.
У «Того же написание о вере» такий термінологічний симбіоз відсутній.
У фрагменті пункту 2, визначившись, що саме Отець – причина Сина
(саме в цьому значенні Він начало і «болій – старýи») вжито термін
«подібносущність» для чіткішого виокремлення іпостасних властивостей.
Наголошуючи на «събезначальнъ отцю», врахована нерозривна природна
єдність Сина з Отцем і Св. Духом у божественній сущності. М.Е. Поснов,
вивчаючи питання боротьби з аріанством, прийшов до висновку, що
впровадження терміна «подібносущність» було спрямоване як проти
повонікейської ортодоксії (де Син проголошувався єдиносущним Отцю і
народженим із сущності, що тягло до злиття Іпостасей), так і проти
аріанства (де Син проголошувався іносущним, а значить, народженим із
іншої сущності) і відкривав можливість примирення східного і західного
напрямів у богослов’ї. Він писав, що термін «подібносущність», – «з однієї
сторони, міг заключати давні субординаційні уявлення…, але, разом з тим,
був здатний збігатись з Афанасієвським, ортодоксальним про народження
Сина із сущності Отця»3.
Підтвердження цього ми бачимо в І. Дамаскина, який відносно
народження Сина зазначав: «… изъ существа раждающаго выводится
раждаемое, подобное по существу» [подібносущне – О.Б.]. А «Творение же
и произведеніе [явно проти аріан – О.Б.] состоитъ въ томъ, чтобъ извнý и не
изъ существа того, кто творитъ и производитъ, произошло творимое и
производимое, совершенно неподобное по существу»4.
Отже, у фрагменті до пункту 2 термін «подібносущність» показує
розрізненість у Богові в іпостасях, а не в божественній сущності.
В уривку до пункту 3 теж використано термін «подібносущність», але
тепер Св. Духа по відношенню до Отця і Сина, який перебуває з Ними
1
Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. ХІ – начало ХІІ века / Сост. и общ. ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева. – М.,
1978.– С. 102, 142, 174.
2
Житие Феодосия Печерского // // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. ХІ – начало ХІІ века / Сост. и общ. ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева. – М.,
1978.– С. 332.
3
Поснов М.Э. История христианской церкви. – Брюссель, 1994. – С. 335.
4
Св. І. Дамаскин. Точное изложеніе православной веры. – М., 1992. – С. 88.
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«съприсносущьно». Тобто такого, який має і свою властивість, і тотожний,
і совічний Отцю і Сину в божественній сущності.
«Характеристичною рисою догматики оміусіан (подібносущників), –
міркував проф. Ан. Спасський, пише М.Е. Поснов, – служили два терміна –
оµоioς каτ оυσιаν і оµоιоυσιоς. Оµоιоς каτ оυσιаν і рівнозначний з ним
оµоιоς каτа πаντа (подібний по всьому) вживалися ще Олександром
Олександрійським проти Арія. Вони трапляються в Афанасія й означають у
нього оµооυσιоς (єдиносущність)»1. Така ж термінологічна варіативність
спостерігається і в І. Дамаскіна щодо Св. Духа – «Духъ… понимаемъ Его
какъ Силу…, которая не изливается такъ, чтобы перестала существовать,
но какъ Силу, по подобію со Словомъ, и существующую ипостасно», «… о
всемъ подобнаго Отцу и Сыну»2, тобто – оµоιоς каτа πаντа, а значить, і
оµоιоς каτ оυσιаν. Очевидно, що саме таке іпостасне існування, де не
показана різниця в божественній сущності, не показана і гідність, а образ
буття виражений терміном «подібносущність». Вживши його, укладач
врахував не тільки причинність і незмінність властивостей іпостасей, а й
відносини Отця, Сина і Св. Духа в божественній сущності. Що саме вони є
її носіями, а не божественна сущність є носієм трьох іпостасей. Отець,
породжуючи Сина і виводячи Св. Духа дає їм цю божественну сущність –
«понеже едино божество въ трехъ лицах».
Послідовність такої позиції простежується в поясненні вислову –
«троици кланяюся въ единице и единьницы въ троици». Наприклад:
«Ізборник Святослава» (1073 р.)
Единьници трьсобьнý и троици
Единосоуштьнý
Коупьносильнý
Коупьночьстьнý
Събезначальнý (л. 21)

«Того же написание о вере»
Единьство трисобьствьно и троицю
Купьносущьну
Равьносильна
Равьночьстьна
Събезначальна

Очевидно, що терміном «купьносущьну» запобігалося злиття і
складання іпостасей. Якщо в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) акцентовано
на єдиній сущності в Трійці і спільності у співвічності. То в «Того же
написание о вере» – на триіпостасній єдності, спільності сущності і рівності
у співвічності. Далі вжито терміни, якими характеризується Св. Трійці
божество:
Едино же исповýдаю святыя
троица божьство, едино божьство
единосоуштне,
единоу силоу,
единоу власть,
едино господьство,
едино царство (л. 21)

1
2

И едино исповедаю святыя
троиця божество, и едино
естьство, и едино существо,
и едину силу,
едину власть,
едино господствие,
едино царствие

Поснов М.Э. История христианской церкви. – Брюссель, 1994. – С. 356.
Св. І. Дамаскин. Точное изложеніе православной веры. – М., 1992. – С. 84, 94.
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З тексту видно, що він умовно розбитий на дві частини. У першій мова
йде виключно про іпостасні відносини. В другій – про спільність і єдність
Божества. Якщо в «Того же написание о вере» саме в першій частині вжито
термін «купьносущьнъ», то в другій – Божество в Трійці виражено і єдиним
єством, і єдиною сущністю. Тому ми вважаємо, що терміном
«подібносущність» і «купносущність» виражалися саме особливість,
спільність, рівність у Трійці, а не як варіанти перекладу оµооυσιоς
єдиносущність.
В «Ізборнику Святослава» (1073 р.) простежується явне
перевантаження, навіть зловживання цим терміном у фрагменті пункту 4 –
«едино божьство единосоуштне».
У православ’ї (що дуже важливо) Божество є і сущим, і сущністю, тому
воно єдине в Трьох іпостасях: Отці, Сині і Св. Дусі. А вислів «едино
божьство единосоуштне» могло тлумачитися як одне єство й одна іпостась.
Тобто повне злиття Лиць, відвертий модалізм.
Св. Іоанн Златоуст повчав: «должно… исповедывать единое Божество
Отца и Сына и Святаго Духа, но притом въ трехъ Лицахъ». Більше того,
Іоанн Златоуст у своїх творах «Противъ аномеевъ» (проти чистих аріан)
таврував їх не тільки за те, що вони не визнавали Сина Божого Ісуса
Христа єдиносущним Богу-Отцю, а й подібним Йому по «сущності»1
[подібносущним – О.Б.].
У фрагменті пункту 5 виокремленням сполучника і – «и слово»,
спостерігається явне бажання укладача показати і цілісність Бога й
особистість того, на кого покладено спасіння. Що це було не тільки
бажання Отця і Св. Духа, а й Сина в Трійці, в єдиному волевиявленні.
У фрагменті пункту 6, де йдеться про дві природи Ісуса Христа в
«Ізборнику Святослава» (1073 р.), як на наш погляд, після «тогожде
самохотию хотяша и дýиствоуюшта, чловýчьская», явний пропуск слова. В
«Того же написание о вере» цю особливість враховано – «божия же и
человечьская».
Уривок пункту 7, взагалі, на перший погляд не є суттєвим у
визначеннях, як прийде судити Син Божий – въ славý, чи съ славою. На
2-ому Вселенському соборі (381 р.) у нікейський орос були вписані деякі
слова, якими отці мали за мету ясніше виразити православне вчення про
людське єство Боголюдини, де замість – «и грядущего судить живых и
мертвых», було замінено на – «приити со славою судить живых и
мертвых»2. Мова йде про славу і честь (після вознесіння Ісуса Христа), в
якій Син Божий, як Бог і як єдиносущний з Отцем перебуває в тілесному
образі (сидитъ одесную Отца, и божески, и человечески). «Но подъ правой
рукой Отца, – писав І. Дамаскин, – разумýемъ славу и честь божества» 3.

1
Св. Иоанн Златоуст. Полное собрание творений. В 12 т. – М.: Православная книга, 1991.
– Т. 1. – Кн. 2. – С. 456, 493.
2
Вселенские соборы. По руков. Четьих-Миней Св. Димитрия Ростовского. – СвятоУспенская Почаевская Лавра. – С. 23, 31.
3
Св. І. Дамаскин. Точное изложеніе православной веры. – М., 1992. – С. 270-271.
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І хоча в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) далі пояснюється, що «Имъ
же образомъ възиде съ своею плътью явиться проводъши имъ его», в
текстах явно простежуються дві різні тенденції викладення християнського
віровчення. В «Ізборнику Святослава» (1073 р.) зроблено наголос
виключно на єдиносущності Трійці. Звідси й застосування прийменника
«въ», яким запобігався розрив Сина з Божеством. В «Того же написание о
вере» акцентується увага на іпостасних відмінностях Отця, Сина і Св. Духа,
єдиних у Божестві. Тому прийменник «съ» передавав значення, що іпостась
Сина, навіть у тілесному образі, не втративши своєї властивості Сина
Божого, прийде з славою і честю Божества. До речі, щодо термінологічного
словосполучення «єдине Божество», то його догматичне визнання
відбулося ще на 2-ому Вселенському соборі. Правило 5 – «принимает
исповедающих Едино Божество Отца и Сына и Святого Духа»1.
Що стосується фрагментів у пунктах 8, 9, 10, то вони стосуються 7-го
Вселенського собору, рішенням якого визнавалося поклоніння іконам і
інформація, а в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) взагалі відсутня. Різниця в
формулюванні об’єкта поклоніння очевидна і не потребує коментарів.
Єдине, на що необхідно звернути увагу, – на фрагмент 9-го пункту, як
його прокоментував Я.М. Щапов, до Кормчої Єфремовської редакції:
«Редактор, очевидно, не вважаючи за потрібне говорити про поклоніння
іконам «рабов», навіть «божиих рабов», як буквально, але неточно
передали зміст слів «των τoυ θεоυ θεραπογτων» (слугам Христа, служившим
Христу, почитателям Христа) перекладачі Ізборника і Троїцького збірника,
і поміняв цей вислів на більш відповідне змісту речення», – «покланяюся
… всýм чстьныим друг бжии и въгодникъ иконам»2.
Як на наш погляд, тут мова йде про поклоніння Богу (службове) і людям
(як вид шанування кращих із них). У зв’язку з цим, вважаємо за потрібне
звернутися до авторитетного канонічного твору І. Дамаскина «Три
защитительных слова против порицающих святые иконы или
изображения». Святитель писав: «Да поклонимся и да послужимъ одному
только Создателю и Творцу, какъ Богу, Который по природý – достоинъ
поклоненія! Да поклонимся и святой Богородицý не какъ Богу, но какъ
Матери Бога по плоти! Да поклонимся еще и святымъ, какъ избраннымъ
друзьямъ Божіимъ и имýющимъ къ Нему дерзновеніе! Ибо, если часто
преходящимъ и нечестивымъ, и грешнымъ царямъ и избираемымъ ими
начальникамъ, а также и изображеніямъ) техъ люди поклоняются, по
божественному изреченію Апостола: повинуйтесь начальствующымъ и
владеющымъ) и: воздадите всемъ должная: емуже честь, честь: емуже
страхъ, страхъ); и: воздадите кесарева, кесареви, какъ говоритъ Господь, и
Божія, Богови); то насколько болýе должно было бы поклоняться Царю
царствующихъ, какъ Такому, Который одинъ только по природý
1
Вселенские соборы. По руков. Четьих-Миней Св. Димитрия Ростовского. – СвятоУспенская Почаевская Лавра. – С. 162.
2
Щапов Я. Н. «Написание о правой вере» Михаила Синкелла в Изборнике 1073 г. и
древнеславянской Кормчей Ефремовской редакции // Изборник Святослава 1073: Сборник
статей / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1977. – С. 338, 339.
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неограниченно господствуетъ, и рабам Его, и друзьямъ, царствовавшимъ
надъ своими страстями и поставленнымъ начальниками всей земли».
Навіть – «Ангелъ же не – Богъ, но твореніе и рабъ Божій, и помощникъ»1.
Але «Ангелы не названы въ Писаніи возседающими вмýстý (съ Нимъ) и
общниками божественной славы. Ибо вси они суть служебніи дуси, въ
служеніе посылаеми за хотящихъ наследовати спасеніе. И не сказано, что
они вмýстý съ Нимъ будутъ царствовать и вмýстý будутъ прославлены и
что они будутъ сидýть за трапезой Отца. Святые же люди – чада Божія,
сынове царствія и наследницы Богу, и сонаследницы Христу. Поэтому,
почитаю святыхъ и прославляю рабовъ и друзей, и сонаслýдниковъ Христа;
рабовъ конечно по природý и друзей – по произволенію, также и чадъ и
наслýдниковъ по божественной благодати, как говоритъ Господь Своему
Отцу»2.
Таким чином, раби Божі і друзі у даному фрагменті ототожнюються,
тільки раби – по природі, друзі – по благоволінню і розуміються як
спільники божественної слави, яким теж поклоняються, але не як богам, а
як зображенням рабів і друзів Бога, спадкоємців божественної благодаті.
Тому зауваження Я. М. Щапова щодо неточності передачі змісту слів
«божиим рабов» в «Ізборнику» і Троїцькому збірнику вважаємо сумнівним.
Інша справа, як ці фрагменти представлені в «Ізборнику Святослава»
(1073 р.) і «Того же написание о вере», де пояснюється причина такого
поклоніння. В «Ізборнику Святослава» (1073 р.) – «покланяемааго
естьствомь бога любьве ради». В «Того же написание о вере» – «за любъве
единого покланяемаго бога».
У І. Дамаскина – «чрезъ изображеніе Христа и Святой Богородицы, и
святыхъ воздаю поклоненіе и честь Богу, ради Котораго почитаю и уважаю
и друзей Его»3.
В «Ізборнику Святослава» (1073 р.) терміном «естьствомь» показана
природна гідність Бога на поклоніння. І пояснюється, що «любьве ради»
Самого до «божии рабъ», поклоніння заслуговують і Його причасники.
У «Того же написание о вере» – поклоніння причасникам Господа
пояснюється теж за «любьве» Єдиного Бога до «божиим рабом».
Загалом у обох варіантах думка викладена цілком православно. Але
формули уривків абсолютно різні. В «Ізборнику Святослава» (1073 р.) –
«естьствомь бога любьве ради», у «Того же написание о вере» – «за любьве
единого… бога». Щодо фрагмента в «Ізборнику Святослава» (1073 р.), то
ми вбачаємо певну погрішність, якщо не помилку в підборі терміна –
«естьствомь». Оскільки образ являє того, ради кого написана ікона, а єство
(сущність) позбавлене образа, значить, втрачається першообраз. Тоді
поклоніння здійснюється самій іконі. І. Дамаскин писав: «Не невидимое
Божество изображаю; но посредством образа выражаю плоть Божію,
1
Св. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или
изображения / Пер. с греческого А. Бронзова. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. –
С. 107, 115-116.
2
Там само. – С. 108-109.
3
Там само. – С. 107-108.
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которая была видима» . В 726 р., коли візантійський імператор Лев III
Ісаврянін (717 – 741 рр.) проголосив початок іконоборства, то одним із
аргументів заборони почитати св. ікони було заперечення про
неможливість зобразити невидимого Бога. В «Того же написание о вере»
цю особливість враховано: у фрагменті пункту 8 вжито термін «божию
слову», де мова йде про поклоніння іконі Сина Божого в образі Ісуса
Христа. То у фрагменті пункту 9 образ «единого Бога», якому воздається
честь через образ Ісуса Христа (а не єством), стає виразним образом єдиної
Трійці.
Виникає питання, чому в символі віри «Ізборника Святослава» (1073 р.)
попри стільки приділеної уваги різним термінам образ Бога виражено
терміном «естьствомь».
Як на наш погляд, щоб з’ясувати це питання, необхідно розглянути
послідовність уривків, у яких цей термін вживається (фрагменти подаються
в порівнянні):
«Ізборник Святослава» (1073 р.)
1) обьште бо трии божьство и божськаа
естьства свойства свое же комоужьдо (л.
21)
2) відсутнє
3) Ни естьствы отъпрятаемы ни образом
(л. 21)
4) едино съложено собьство тогожде въ
двою съвершеноу естьствоу и въ дъвоемь
естьствý хотýнии и дýиствý (л. 22)
5) покланяемааго естьствомь бога (л. 22
(об.))

«Того же написание о вере»
обьще бо трем божество и
божияго естьства лица свое же
комуждо
едино естьство
відсутнє
едино съложено собьство и того
же в двою съврьшеною естьству и в
двою естьству свойству и дъве
естьстве и хотении же и действии
собою
за любъве единого покланяемаго
бога

У фрагменті пункту 1 простежується певна неточність у формулі
«божськаа естьства свойства». З самого початку в «Ізборнику Святослава»
(1073 р.) наголошено, що «Трии собьства съвьршена разумна раздýляема
числомь и собьствьныими свойствы». Тобто три іпостасі розділені числом і
особистими властивостями. У фрагменті пункту 1 логічно було б, щоб ці
особисті властивості належали собьствам (іпостасям). Але вони
розчинилися в божественній сущності – «естьства свойства». В «Того же
написание о вере» цю особливість враховано – «божияго естьства лица».
Згідно з фрагментом пункту 2 в «Того же написание о вере» принципово
зроблено наголос на «едино естьство», тобто на єдиній сущності. Тоді як в
«Ізборнику» у фрагменті пункту 3 терміном «естьствы» явно передається
значення іпостасей, які не роз’єднуються, не розділяються образом. Тому у
фрагменті пункту 5 – «покланяемааго естьствомь бога» і передавався
нероз’єднаний образ Божества. Таким чином, носієм властивостей
іпостасей в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) виступає термін «єство» –
«божьскааго естьства своиства», що збігається з Афанасієвським –
1

Там само. – С. 4.
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«отличительное свойство сущности», який відстоював народження Сина
від сущності Отця. Звідсіля – «Сынъ собственъ сущности», «Духъ Божій…
собственъ Божеству». Оскільки «Сынъ есть собственное рожденіе Отчей
сущности и Отчаго естества», то «Слово – … есть собственность… Отчей
сущности» 1.
Виходячи саме з таких термінологічних формул, після довготривалої
дискусії з «оміусіанами-подібносущниками», Афанасій Великий,
називаючи їх братами, «имеющими ту–же съ нами мысль, и только
сомневающимися объ именованіи», наголошував: «Ибо наименовать Сына
только подобнымъ по сущности не означаетъ непременно, что Онъ отъ
сущности». Наполягаючи на застосуванні терміна «єдиносущність»
пояснював: «единосущенъ Отцу, потому что рожденъ отъ Отчей
сущности»2.
Василій Великий, навпаки, відстоюючи народження Сина від іпостасі
Отця, а не від сущності, писав: «… но наименованіемъ рожденія возводится
къ понятию подобію по Сущности»3. Де термін «подібносущність» не
тільки не передбачав, навіть запобігав передавати значення народження
Сина і виводження Святого Духа від сущності Отця.
Наскрізна ідея цієї богословської думки була сформульована і
висловлена ще на 1-му Вселенському соборі (325 р.) у дискусії з аріанами.
Цю важливу інформацію залишив у своїх творах Афанасій Великий. Він
зазначав, що: «Епископы говорили еще, что должно написать: «Слово есть
истинная сила и образъ Отца, что Оно – подобно Отцу во всемъ не отлично
отъ Него, непреложно, всегда нераздельно въ немъ пребываетъ»4.
У 381 р. рішенням 2-го Вселенського собору формула «від сущності (эк
ти усиас) Отця» була вилучена з Нікейського ороса, оскільки сущність
(усіа) Отця не є властивістю Отця. Вона рівно належить Сину і Святому
Духу. Вона в Отця Одна і та ж сама, що і в Сина, і у Святого Духа. Тому,
наприклад, Афанасієвський вислів: «ибо естество Образа должно быть
таково – же, каковъ и Отець Образа»5 пояснює елемент суперечки, який і
відбився в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) – «божьскааго естьства
своиства»; «ни естьствы отъпрятаемы ни образомь»; «покланяемааго
естьствомь бога».
Не випадково перекладач Кормчої Єфремовської редакції звернув увагу
на ці суперечності і записав – «едино бжество въ трех лицехъ субьственыих
не еством разлучающеся».
З точки зору історії становлення християнського віровчення такий
термінологічний симбіоз було антиквовано ще великими Каппадокійцями,
які чітко розмежували іпостасні властивості Отця, Сина і Св. Духа, і
1
Святитель Афанасий Великий. Творения в 4-х т.– М., 1994. – Т. 1. – С. 432; Т. 2. – С. 253;
Т. 3. – С. 18-21, 68-71, 286, 432.
2
Там само. – Т. 3. – С. 101, 254.
3
Творенія иже во святых отца нашего Василія Великого архієпископа Кесаріи
Каппадокійскія. – М., 1993. – Ч. 3. – С. 101.
4
Святитель Афанасий Великий. Творения в 4-х т. – М., 1994. – Т. 1. – С. 412-426.
5
Там само. – Т. 2. –С. 245.
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божественну сущність (єство), яка належала Трьом, носіями якої Вони
залишались як єдиносущні, не зливаючи їх властивостей.
А в фрагменті пункту 4 в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) терміном
«естьствоу» вже передається і божественна сущність Сина, і людська, де
іпостась чітко окреслена терміном – «собьство».
До «Ізборника» включено тлумачення цих теологічних категорій.
В.С. Горський пояснює цей фрагмент так: «Вихідною виступає категорія
«суще» («суштнойе»), яка визначає те, що існує, що є. В свою чергу,
«суще» ділиться на «сущність» («сущейе») і «випадкове» («сълучаи»).
«Сущність» вживається в двох значеннях: як те, що існує саме по собі і не
потребує для свого існування ні в чому іншому, і те, що утворює загальне в
різних речах («Суштийе есть имя обыштейие»). На відміну від «сущності»
«випадкове» означає те, що існує не в собі, а в іншому. Це деяка ознака,
акциденція речі, яка може «статися» чи не «статися» з нею. Таким чином,
підставою для розділення «сущого на «сущність» і «випадкове»
(акциденцію) є різний спосіб існування – у собі і в іншому. Способом
виявлення сущності є «існування» («єство»), яке, пояснює трактат,
репрезентує собою існування в тому образі, який утворено сущністю.
«Єство» виступає початком, причиною руху і спокою окремих речей.
Поняття поодинокої речі, на відміну від сущності, передається терміном
«собьство» (іпостась) і «лице». «Собьство» характеризує сущність речі в
злученні з акциденціями»1.
Тобто суще ділиться на сущність і випадкове. Єство є способом
проявлення сущності, а значить, термін сущність однозначний з єством і
репрезентує собою існування в такому образі, який утворено сущністю (але
це не образ Бога), тому що сущність має буття в собі, а не в чомусь іншому.
А «собьство» (іпостась, лице) об’єднує сущність і випадкове. Тому образ
Бога передається через іпостась Сина в людському вигляді, який Він мав у
період домобудівництва.
У зв’язку з цим у «Того же написание о вере «, щоб запобігти злиттю
двох природ, божественне і людське єство наділене властивостями – «двою
естьству свойству» в «едино съложено собьство», тобто в іпостасі Сина
Божого Ісуса Христа, який став Боголюдиною.
Як на наш погляд, відбулася парадоксальна ситуація. Прагнучи
викласти православне віровчення, укладач «Ізборника Святослава»
(1073 р.), користуючись терміном єство, то в значенні іпостасі, то в
значенні божественної сущності, підсилене постійною акцентацією на
єдиносущності Трійці, вніс суперечності, які сприяли злиттю лиць у
Божестві, і Боже єство стало образом Бога.
У догматі про іконопочитання, прийнятого рішенням 7-го Вселенського
собору (787 р.), чітко зазначено – «чрез изображение на иконах…
чествовати… почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей,
богопоклонением, еже подобает единому Божескому естеству, но
1
Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ – начала ХІІ в. – К.:
Наукова думка, 1988. – С. 108.
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почитанием по тому образу, якоже изображению… Ибо честь, воздаваемая
образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется
существу изображеннаго на ней»1.
Це може свідчити про те, що «Написание о правýи вýрý» Михаїла
Сінкелла, мабуть, було написане до 787 р. і містило, за даним фрагментом,
дещо сумнівне термінологічне формулювання. В «Того же написание о
вере» за всіма пунктами позиція стабільна. Єством передається значення
божественної сущності, а «божияго естьства лица» (іпостасі) мають свої
«свойства» властивості.
Вважаємо, що це пояснює причину вжитку терміна подібносущність,
яким передбачалося не допустити злиття іпостасей. Найточніше вирішення
цієї проблеми передав у своїх творах І. Дамаскин, користуючись терміном
«οµοιος кατα παντα» (подібний по всьому), однозначним із «οµοιουσιος»
(подібносущний) – «Сынъ – естественный образъ Отца, совершенно
равный, во всýхъ отношеніяхъ подобный Отцу, кромý того, что не
нерожденъ и не Отець… и Духъ Святой – образъ Сына… И такъ, чрезъ
Святого Духа мы узнаемъ Христа, Сына Божія и Бога, и въ Сынý
созерцаемъ Отца. Ибо слово по природý – вýстникъ ума; духъ же –
обнаружитель слова. Подобный же и совершенно равный образъ Сына –
Святой Духъ, въ одном только отношеніи имея различія с Нимъ: въ томъ,
что Онъ исходитъ»2.
Таким чином, ми можемо зробити певні висновки.
По-перше, порівняльне вивчення текстів показує, що ми маємо справу з
двома різними обробками, точніше підходами у викладенні православного
віровчення.
По-друге, в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) простежуються
термінологічні погрішності, неодноразові повторення і дублювання. В
«Того же написание о вере», навпаки – термінологічна збалансованість і
виважена точність у застосуванні догматів. У зв’язку з цим, як на наш
погляд, знімається теза П.І. Потапова про низький рівень освіченості
руського книжника, який вносив цей текст у «Повість временних літ».
По-третє, ми вважаємо, що Є.М. Верещагін неправомірно ототожнив
семантичні особливості термінів «единосоущьнъ, коупносоущьнъ,
единоестьствьнъ, подобносоущьнъ, равноетьствьнь», не врахувавши їх
догматичних специфічних навантажень. Кожен з них пройшов
довготривалий шлях як становлення, так і визнання, і вживався в певних
текстологічних місцях, не дублюючи термін єдиносущність, а
підкреслюючи і підсилюючи точність різних особливостей у
християнському віровченні про Трійцю. Відповідне місце відводилося і
терміну «подібносущність». Але так сталося, що він міг претендувати на
місце догмата «єдиносущність». У процесі складних і надзвичайно
1
Книга Правил святых апостолов, святых Соборов Вселенских и поместных и святых
отец. – М.: Русскій Хронограф, 2004. – С. 10-11.
2
Св. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или
изображения / Пер. с греческого А. Бронзов. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. –
Т. 1. – С. 101.
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віртуозних інсинуацій, термін було затавровано як аріанський, тобто він
став «образом» аріан. Для багатьох світських учених і релігійних істориків
вони стали синонімами. Самі ж терміни – єдиносущність і подібносущність
у сучасному богослов’ї завмерли як лакмусові папірці ортодоксії й
аріанства, що ускладнює дати об’єктивну оцінку не тільки християнському
віровченню в «Повісті временних літ», а й визначити місце й історичну
роль, яке воно значило в момент прийняття християнства як державної
релігії.
По-четверте, наважитися включити термін «подібносущність» до
символу віри міг богослов, який розумівся на всіх його позитивних і
негативних теологічних особливостях. Тому в сполученні з ним, вжито такі
термінологічні формули, якими всі підозри в неточності, погрішності чи
єретицтві передбачалося зняти. Інша справа полягає в тому, що змусило
укладача віровчення повернутися до затаврованого аріанством терміна. Як
на наш погляд, історія його написання нерозривно пов’язана з
місіонерською діяльністю солунських братів у Великій Моравії.
Напередодні місії у 857 р. папа Микола I поставив вимогу перед
Візантією віддати престолу Св. Петра Ілірію, Епір, Македонію, Фессалію,
Ахаію, Мізію, Дакію, Дарданію, калібрійську і сицилійську патримонії, які
були відібрані у пап іконоборцем Левом III Ісавром1. Конфліктна ситуація
загострилася ще суперечкою про те, до чиєї юрисдикції має відійти
новохрещена Болгарія. Патріарх Ігнатій, зайнявший проримську позицію,
був усунутий.
У 858 р. патріархом Константинопольським став Фотій. В цей час, поки
рівноапостольні церкви обмінювалися анафемами, у 862 р. було заключено
німецько-болгарський союз і здійснено відносно вдалий похід проти
Великої Моравії. Великоморавська верхівка пішла на військовий союз із
Візантією. В цьому ж році в свою славнозвісну історичну місію
відправляються Костянтин і Мефодій.
У 863 р. візантійські війська атакують Болгарію, вимусивши останню
порвати з франками і починають її офіційне хрещення. Болгарський князь
Борис скоро зрозумів, що новостворена болгарська церква повністю
поглинається Візантійським патріархатом. Скориставшись суперечностями
Константинополя з Римом, які ще більше загострилися, розраховуючи на
автономію болгарської церкви, він відправляє посольство до Папи
Римського. Папа Микола I, перехопивши ініціативу у Візантії, посилає
місіонерів у Болгарію.
Фотій у 866 – 867 рр. розсилає Окружне Послання про хрещення болгар
і русів, фіксуючи канонічне право Візантії на ці території. Рим
звинувачувався в сіянні єресій серед новонавернених християн, зокрема, в
розповсюдженні символу віри з «філіокве», називаючи це «хіопаторською
єрессю», про виходження Св. Духа від Сина.
За кілька тижнів у столиці відбувся переворот. Місце Фотія знову
зайняв Ігнатій. Болгарія, не отримавши бажану церковну автономію від
1

Крывелев И.А. История религий. Очерки в 2-х т. – М., 1988. – Т. 1. – С. 96.
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Рима, пориває з папською курією, виганяє римське духовенство з Болгарії і
приймає знову візантійських священнослужителів з архієпископом
Стефаном, якого рукопоклав Ігнатій.
У відповідь Рим приймає рішення про створення архієпископства, яке
охоплювало території Паннонії та Моравії на чолі з Мефодієм,
рукопокладеним папою Адріаном II, дозволивши служити літургію
слов’янською мовою. (Костянтин, якому було запропоновано стати
архієпископом, відмовився).
Склалася досить загрозлива ситуація для німецького духовенства
втратити ці території. Створена церковна організація в Великій Моравії
була підпорядкована баварському єпископату в Пассау, що втягувало її в
орбіту франкської політики1.
У 796 р. для вироблення певних принципів місіонерської діяльності для
«навернення» слов’ян і аварів збиралися єпископи Зальцбурзький і
Пассауський, патріарх Аквілейський, Алкуїн, учитель і радник Карла
Великого. Керуючись рішенням апостольського собору в 51 році (Деян. 15:
28 – 29), враховано було етапи навернення до християнства: настановлення
в вірі – хрещення – залучення до норм християнського життя. Враховано
право на «слов’янську десятину», яка не залежала від кількості врожаю і
була фактично меншою, ніж у інших етнічних груп2.
Окрім цього, уся система християнської місії ґрунтувалася на:
невизнанні рішень 7-го Вселенського собору (787 р.) про
іконопочитання;
запереченні догматичного вчення про Трійцю Василія Великого,
Григорія Назіанзена, Григорія Нисського (віддавалася перевага тільки
латинським отцям, особливо Блаженному Августину (354 – 430));
сповіданні про виходження Св. Духа від Отця і Сина, керуючись
рішенням собору в Аахені 809 р., офіційно затвердившим у імперії Карла
Великого символ віри з філіокве.
Відомо, що німецькі місіонери вирішили проблему створення
писемності і літературної мови слов’ян на основі латинської абетки.
Таким чином, у Моравії солунські брати зустрілися з міцним і
небезпечним супротивником – німецьким духовенством.
Насправді сама місія солунських братів опинилася в площині церковнополітичних комбінацій і інтриг. Відголоски суперечок простежуються в
Житіях святих братів, в буллі папи Стефана V, який після смерті Мефодія у
885 р. заборонив богослужіння слов’янською мовою. В Житії Мефодія
німецьке духовенство звинувачується в «хіопаторській єресі» (філіокве). У
буллі папи Стефана V Мефодій зі своїми учнями звинувачувався в

1
Флоря Б.Н. Принятие христианства в Великой Моравии, Чехии и Польше // Принятие
христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М.: Наука,
1988. – С. 124.
2
Ронин В.К. Принятие христианства в Карантанском княжестве // Принятие христианства
народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М.: Наука, 1988. –
С. 115, 117.
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сповіданні «символу віри» в редакції, прийнятій у Візантії, а не так, як в
імперії Каролінгів1.
Німецькі, як і латинські богослови стверджували, що Син і Св. Дух
належать самій сущності Бога, на відміну від східних, які рухалися від
троїчної природи Бога до їх єдності. Обидва підходи правомочні, але жоден
не вільний від небезпеки єретичних непорозумінь. Якщо перший давав
привід для звинувачень у савелліанстві, модалізмі, то другий – в аріанстві.
Ще Григорій Чудотворець – єпископ неокесарійський (213 – 270 рр.)
Сина називав Образом і Подобою Божества2, що категорично
заперечувалося Арієм – «Слово… що стосується до подібності слави і
сущності, взагалі є чуждими тому і другому, і Батьку і Духу Святому»3.
Св. Іларій (315 – 368 р. р.) зробив навіть спробу привести до одного
знаменника «єдиносущність» і «подібносушність» у своїй праці «Про
Святу Трійцю». Він, наголошує І. Мейєндорф, писав, що «нема ніякого
недоліку в цьому союзі досконалості, який складається з Отця, Сина і
Святого Духа, безкінечному у вічності, подібному в Образі, доступному в
Дарі»4.
Як на наш погляд, в «Того же написание о вере» це завдання вдалося
вирішити. В самому терміні «подібносушність» виражено дві складові
розділеного Сущого. «Подібне» – показує не сущність, а акциденцію
властивостей, подібність їх форм. Властивості, об’єднуючись з сущністю,
показують образи іпостасей. «Сын… подобносущен и събезначальн отцю»,
«Дух… отцю и сыну подобносущьн и съприсносущьно». Таким чином,
«подібносушність»
підсилений
термінами
«събезначальн»
і
«съприсносущьно» передає значення як подібних по образу й однакових у
сущності, так і «совічних» (що заперечувалося Арієм і його
послідовниками) і, навпаки, збігалося з висловом ап. Павла «Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр. 1: 3).
Якщо для латинян народження Сина було беззаперечним фактом – «від
сущності» Отця і термін «єдиносущність» навіть сприяв такому розумінню
(звідсіля філіокве). То термін «подібносущність», навпаки, заперечував такі
відносини між Сином і Св. Духом. Оскільки «подібне», як філософськобогословська категорія чітко розмежовує властивості кожної іпостасі, де
Отець є початком і причиною, і Сина (Він Його народжує), і Св. Духа (Він
Його виводить із Своєї іпостасі), то саме в площині цих іпостасних
відносин Отець «болій», «старýй». А в поєднанні з терміном «сущність»
показує існування і в Собі, і в іншому.
Стверджувалася думка, що не божественна сущність є запорукою
існуванню іпостасей, а іпостасі є одвічними носіями сущності Божества; з
1
Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. В.Д. Королюк. – М.: Наука, 1981.
– С. 51, 53, 100, 163, 197.
2
Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. – Мн.: Лучи Софии, 2001. –
С. 112.
3
Святитель Афанасий Великий. Творения в 4-х т. – М., 1994. – Т. 2. – С. 181-183.
4
Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. – Мн.: Лучи Софии, 2001. –
С. 235.

401

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

незмінністю властивостей, подібністю образів, як акциденції, що «мысльна,
разделяема числом собьствьнымь собьствомь» споглядаються в сущності, і
де є місце людині бути співучасником Божества через обожнення.
Жертовність Сина Божого – це шлях до життя вічного. Така наскрізна ідея
символу віри через застосування терміна «подібносущність» була повним
запереченням як вчення Арія, так і савелліанського злиття.
Вважаємо, що створення такого символу віри, поєднуючи термін
«подібносущність» і «єдиносущність» було викликано необхідністю
боротьби з німецькими богословами імперії Каролінгів, враховувало
особливості суперечок між Сходом і Заходом, не порушувало жодної
догматичної позиції у вченні про Трійцю і Божественну сущність, ставало
«символом» точності передачі християнського віровчення слов’янською
мовою, враховуючи її особливості.
Швидше за все, цей богословський твір належить Костянтинові. Ми
вважаємо, що за основу було взято грецький протограф символу віри, який
був основою і для «Ізборника Святослава» (1073 р.), час написання якого,
як показав О. Юрченко, сходить до фрагменту «Великого Апологета»
візантійського патріарха Никифора І Ісповідника (близько 758 – 828 рр.)1, а
його переклад і відповідну редакцію було зроблено напередодні місії в
Моравію в 60-х роках ІХ ст.
«Ізборник» із «Написанням про праву віру» Михаїла Сінкелла було
перекладено з грецької на слов’янську мову Преславським собором у 893 –
894 рр. для болгарського князя Симона після відмови від богослужіння
грецькою мовою. Таким чином, у нас є підстави стверджувати, що «Того
же написание о вере» є богословським твором кирило-мефодіївської
спадщини, до традицій якого апелював наш літописець, і відголоски якого
зберіг Початковий літопис – «Бý единъ языкъ словýнескъ: словýни, иже
сýдяху по Дунаеви, их же прияша угри, и морава, и чеси, и ляхове, и
поляне, яже нынý зовомая русь. Симъ бо первое преложены книги моравý,
яже прозвася грамота словýньская… Нýции же начаша хулити словеньскиа
книги… Се же слышавъ папежь римьский, похули тýх... Вы же, чада, божья
послушайте ученья и не отрините наказанья церковного, якоже вы наказалъ
Мефодий, учитель вашь… Посем же Коцелъ князь постави Мефодья
єпископа въ Пании, на столý святого Онъдроника апостола, единого от 70,
ученика святого апостола Павла… В Моравы бо ходилъ и апостолъ Павелъ
училъ ту… Тýмже и словенську языку учитель есть Павелъ, от него же
языка и мы есмо русь, тýмъже и нам руси учитель есть Павелъ, понеже
учил есть языкъ словýнескъ и поставилъ есть епископа и намýсника по
себý Андроника словенську языку»2.
Отже, можна з достатньою долею впевненості констатувати, що
включаючи такий символ віри в офіційний звід як «Повість временних літ»,
1
Кузьмин А.Г. Западные традиции в русском христианстве // Введение христианства на
Руси / Отв. ред. А.Д. Сухов. – М.: Мысль, 1987. – С. 38.
2
Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. ХІ – начало ХІІ века / Сост. и общ. ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева. – М.,
1978.– С. 40, 42.
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ігноруючи єдиний визнаний у християнському світі Ніко-Царгородський
символ віри, текст якого підтверджувався рішеннями Вселенських соборів,
включаючи 7-й, стверджуючи зв’язок Русі з апостолом Павлом –
Андроніком – кирило-мефодіївською церковно-слов’янською спадщиною,
що не давало приводу на канонічну зверхність ні Візантійському
патріархату, ні Римському Папі. Князь і його оточення могли тільки за
певних політико-ідеологічних міркувань розраховувати на визнання за
Руською церквою статусу автокефальної в тогочасному християнському
світі.
Що стосується скорочень, які відбулися при включенні такого символу
віри в офіційний звід як «Повість временних літ», то вони, як ми вважаємо,
були зроблені богословськи грамотно, практично беззаперечно. Вилучений
текст стосувався деталізації, не порушував ключових моментів. З точки
зору вимог, щодо короткого викладення християнського віровчення, не
порушував головну ідею – вчення про Трійцю, сотеріологічності спасіння й
обрядовості. Більше того, до вилученого тексту потрапили саме ті
фрагменти, які були наочною ілюстрацією суперечностей, що відбилися в
«Ізборнику Святослава» (1073 р.). Не випадково укладач Кормчої
Єфремовської редакції не вважав за потрібне дублювати очевидні
антиквовані термінологічні формули, вносячи корективи навіть у такі місця
фрагментів, де для цього не було потреби. Це може свідчити тільки про те,
що текст символу віри в «Ізборнику Святослава» (1073 р.) досить критично,
як на наш погляд, оцінювали давньоруські книжники. Іншими словами,
окремі термінологічні формули символу віри в ньому могли
інтерпретуватися як такі, що викладені в теологічній системі католицької, а
не православної тріадології.
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Баранова Н.В. (Луганськ)
РІЗНОБІЧНА ДОПОМОГА
КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА
ПЛАТОНА ГОРОДЕЦЬКОГО
ЗАКЛАДАМ, ЩО ОПІКУВАЛИСЯ
ПСИХІЧНО ХВОРИМИ ОСОБАМИ
ТА ТЮРЕМНИМИ УСТАНОВАМИ
У статті висвітлюється благодійницька діяльність Київського
митрополита Платона Городецького, його різнобічна допомога закладам,
що піклувалися психічно хворими особами та тюремними установами.
На сьогодні, коли Українська держава знаходиться на шляху до свого
національного і культурного відродження, не зайвим та вельми актуальним
видається звернення до вивчення життєвих шляхів визначних особистостей
минулого, особливо представників вищої православної ієрархії, які своєю
різнобічною діяльністю, вагоме місце у якій належало благодійництву,
сприяли не тільки покращенню життя підпорядкованої їм пастви, а й
пробудила в тогочасному суспільстві прагнення до здійснення благодійних
вчинків.
Одним з таких визначних представників православної церкви в Україні
кінця ХІХ ст., чия благодійницька діяльність була настільки різнобічною,
що охоплювала практично всі сфери життя, підпорядкованої йому єпархії,
був Київський митрополит Платон Городецький.
Однак зазначимо, що благодійна діяльність митрополита Платона,
особливо той її важливий аспект, який стосувався висвітлення його
допомоги різноманітним закладам, які опікувалися психічно хворими
особами та тюремними установами, не знайшов гідного відображення як у
працях дослідників його часу, так і у доробках сучасних авторів.
Слід зазначити, що на відміну від благодійної діяльності
високопреосвященного Платона на попередніх кафедрах у раніше
підпорядкованих йому єпархіях, яка була докладно проаналізована та
представлена працями таких дослідників як М. Снесарьов1, А. Князєв2,
А. Муригін3 київський період життя та діяльності Платона (Городецького)
до сьогодні недостатньо висвітлений. Єдиними дослідженнями можна
вважати праці М. Флоринського4, М. Карасьова1, А. Рожинцева2, у яких

1
Снесарев Н. Донская епархия и 10-летнее управление ею епископом Платоном. –
Новочеркасск, 1887. – 203 с.
2
Князев А. Управление высокопреосвященным Платоном (ныне митрополитом Киевским)
Херсонской епархией 1877 – 1882 гг. – К., 1884. – 176 с.
3
Мурыгин А. Архиепископ Платон (Городецкий) (краткий биографический очерк) //
Андреевский вестник. – 2006. – № 13. – С. 25-27.
4
Флоринский М. Памяти Высокопреосвященнейшего Платона митрополита Киевского и
Галицкого (октябрь 1 дня 1891 г.). – М.: Университет. тип., 1896. – 12 с.
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знайшли фрагментарне відбиття лише деякі аспекти благодійницької
діяльності митрополита на Київській кафедрі, що доводить актуальність
даної проблеми та доцільність її подальшої розробки.
Метою запропонованого дослідження ми визначаємо проведення
комплексного дослідження благодійної діяльності Київського митрополита
Платона Городецького у царині допомоги різноманітним закладам, що
опікувалися психічно хворими особами та тюремними установами.
Окреме місце серед добродійної діяльності митрополита Платона
займала його турбота про влаштування у Київській єпархії спеціальних
лікувальних закладів для допомоги психічно хворим людям.
Усвідомлюючи, що головне, устатковане на 164 особи відділення для
психічно хворих Києво-Кирилівської лікарні не задовольняло потреб
населення Київської губернії, митрополит Платон у своєму поданні
Священному Синоду від 24 серпня 1885 р. за № 8749 клопотав про
відкриття при Межигірському монастирі різних добродійних установ,
однією з яких був притулок для душевнохворих.
Отримавши згідно з наказом Священного Синоду від 17 січня 1886 р. за
№216 дозвіл і право виконати пропозиції щодо влаштування в
Межигірському монастирі добродійних закладів, митрополит Платон
доручив неодмінному члену Київського наказу суспільного опікування
А. Міцевському, старшому лікарю Києво-Кирилівських богоугодних
закладів Раві й ординатору тих же закладів Леплінському оглянути
місцевість і будівлі Межигірського монастиря, щоб вибрати приміщення
для передбачуваного притулку для хронічно психічно хворих чоловіків.
Проте рапорт дійсного члена Київського наказу суспільного опікування
Міцевського від 28 вересня 1888 р. за № 63 і доповідна записка, що
додавалася до нього, про наслідки огляду, проведеного ним спільно з
вищевідзначеними Равою і Леплінським, містили відомості, що вказували
на низку перешкод щодо влаштування в будівлях Межигірського
монастиря притулку для психічно хворих у швидкі терміни. Погоджуючись
з тим, що «місцевість Межигірського монастиря цілком задовольняє
картинністю видів естетичному відчуттю», перевіряючі разом з тим
відзначили, що остання, тим не менш, «не має природних добрих
гігієнічних умов для життя людини»3.
Однак зазначимо, що, визнаючи єдиною придатною для притулку
психічно хворих будівлю з переліку монастирських споруд у Межигір’ї
корпус № 1 т.зв. «Машинний», ревізори виказали припущення про
можливість організації притулку
саме в ньому при «належному
пристосуванні
будівлі
і
відзначили,
що
«замислене
Його
Високопреосвященством улаштування притулку для хронічних психічно
1
Карасев М. Венок на могилу члена святейшего Синода Высокопреосвященнейшего
Платона митрополита Киевского и Галицкого. – СПб.: Типография А.В. Орлова, 1903. – 423 с.
2
Рожинцев А. К 113-летию со дня кончины. Митрополит Киевский и Галицкий Платон
(Николай Иванович Городецкий) // www.otechestvo.org.ua.
3
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – ІР
НБУ), ф. 174, оп. 1, спр. 1358, арк. 11.
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хворих, не на комерційних засадах у вигляді приватних лікарень, а на
засадах суспільного піклування, украй бажано у інтересах населення і
самих хворих: у ньому знайдуть собі притулок ті нещасні, які унаслідок
невмісткості Кирилівського будинку для божевільних, без належного
піклування обтяжують собою рідні сімейства і суспільство»1.
Проте для доведення до ладу і впорядкування цієї будівлі, для відкриття
у ній притулку для психічно хворих, так і інших будівель монастиря, за
існуючих на той період його засобах було неможливим, що й не дало змоги
реалізувати ідеї митрополита Платона повною мірою.
Окрім спроб збільшити кількість добродійних установ допомоги
психічно хворим, митрополит Платон надавав їм особисту посильну
допомогу безпосередньо, особливо представникам духівництва та їх
удовам. Так, спираючись на рапорт благочинного 1-го округу
Чигиринського повіту протоієрея Іоанна Марковського, у якому той
повідомляв про «душевну хворобу і затьмарення розуму» дячка
Миколаївської церкви селища Крилова – Соколовського і просив
митрополита Платона виклопотати для нього «перед світським
начальством безкоштовне лікування у Кирилівському богоугодному
закладі по відсутності у нього засобів», Високопреосвященний знайшов
можливість помістити вищеназваного дячка Соколовського у відділення
для психічно хворих Києво-Кирилівської лікарні2.
Вважаючи допомогу священицьким удовам одним зі своїх основних
завдань, особливо якщо це торкалося питань душевного здоров’я,
митрополит Платон часто або сам, або через посередників надавав
матеріальну допомогу потребуючим. Так, наприклад, діючи від його імені,
економ Тверського архієрейського будинку ігумен Макарій в своєму листі
до начальника Бурамевської психіатричної лікарні надсилав дружині
священика селища Будного Миколи Троїцького – Марії Троїцькій, що
знаходилася у них на лікуванні, 10 рублів на її потреби і зобов’язувався
щомісячно вносити платню за її подальше лікування3.
Вважаючи одним із головних напрямів своєї добродійної діяльності
піклування про покращення стану в’язниць та життя ув’язнених, ще на
самому початку своєї церковно-адміністративної діяльності, будучи
єпископом Ковенським, другим вікарієм Литовської єпархії, Платон був
затверджений у званні віце-президента Ковенського тюремного комітету,
про що його було повідомлено особисто листом від 24 червня 1845 р. за
№ 188 Головою товариства опікування в’язницями генерал-ад’ютантом
графом Орловим4.
Ставши архієпископом Ризьким, митрополит Платон як віце-президент
вже Ризького тюремного комітету, отримав за успішну діяльність на цій
посаді особливе найвище благовоління імператора, про що його було
1

Там само, арк. 12.
Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України у
м. Києві), ф. 127, оп. 798, спр. 460, арк. 2.
3
ІР НБУ, ф. 174, оп. 2, спр. 1589, арк. 7.
4
ЦДІА України у м. Києві, ф. 192, оп. 1, спр. 9, арк. 2.
2
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повідомлено листом від 23 серпня 1856 р. за № 427 Президентом
піклувального товариства про в’язниці С. Ланським1.
Відзначимо, що будучи вже митрополитом Донським і Новочеркаським,
Високопреосвященний Платон за пропозицією Президента піклувального
товариства про в’язниці, міністра внутрішніх справ, статс-секретаря
Валуєва був призначений і справно виконував обов’язки віце-президента
Новочеркаського піклувального комітету про в’язниці2.
Ставши архієпископом Херсонським і Одеським, Платон під час свого
перебування у Тирасполі відвідав місцеву в’язницю і, особисто
поспілкувавшись з ув’язненими, обіцяв надати їм матеріальну допомогу,
що й виконав. За його наказом секретар митрополичої канцелярії
І. Миролюбський надіслав у листі від 27 вересня 1880 р. за №552 на ім’я
Тираспольського благочинного священика Федора Тимченка 15 рублів на
поліпшення їжі арештантів3, за що отримав подяку останнього, висловлену
митрополиту у відповідному листі від 19 жовтня 1880 р.4
Отримавши призначення на Київську митрополичу кафедру Платон не
припинив опікуватися проблемами в’язниць та ув’язнених насамперед
підпорядкованої йому Київської єпархії. Бажаючи особисто бути обізнаним
щодо справжнього стану в’язниць і становища ув’язнених, митрополит
Платон під час своєї подорожі по єпархії у червні-серпні 1883 р. і червні
1884 р. відвідував усі тюремні замки, розташовані за маршрутом його
слідування, з ретельним оглядом останніх.
Так, наприклад, при ознайомленні в 1883 р. з улаштуванням в’язниць у
місті Таращі, митрополит Платон відвідав як чоловічі, так і жіночі камери
останніх, розмовляв з арештантами, питав їх про те, «хто вони і за що
посаджені у в’язницю», робив повчальні висновки із злочину, втішав їх і
радив не «сумувати, а приходити у свідомість і виправлятися»5.
У місті Черкаси, при відвідинах острогу, митрополит Платон під час
бесіди з арештантами, проповідуючи їм важливість виправлення та
покаяння, відзначав: «скуштувавши таке тяжке і ганебне життя, не можна
вже не усвідомлювати, що погано зробили, і отже виправлення і покаяння
повинні бути істинні, а за покаянням і виправленням чекають честь і ім’я
доброї людини, християнина і корисного громадянина»6.
Митрополит Платон сприяв скороченню, якщо це видавалося
можливим, терміну ув’язнення арештованих, що вбачалося з його
численних прохань на ім’я вищого тюремного керівництва. Так, надаючи
начальнику тюремного головного управління М.І. Галкину-Враському при
поданні від 28 грудня 1890 р. за № 4212, надіслані йому начальником
1

Там само, спр. 41, арк. 7.
Там само, спр. 71, арк. 14.
3
ІР НБУ, ф. 174, оп. 2, спр. 1519, арк. 1.
4
Там само, спр. 1520, арк. 1.
5
Заметки и известия о путешествиях Его Высокопреосвященного Платона, митрополита
Киевского и Галицкого для обозрения епархии в месяцах июне – июле, августе / [составлена
по сообщениям одного из бывших в свите Его Высокопреосвященства]. – К.: Тип.
Г.Т. Корчак-Новицкого. – С. 10.
6
Там само. – С. 23.
2
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Херсонського виправного арештантського відділення № 2 двох прохань
арештантів Фадея Майсуса і Костянтина Сиренко, про скорочення терміну,
митрополит Платон просив «виклопотати цим нещасним посильну милість,
якщо це виявиться можливим»1.
Прагнучи полегшити долю ув’язнених, митрополит Платон здійснював
численні грошові пожертви на їх потреби з власних коштів, особливо
відповідаючи на їхні прохання або прохання їхніх родичів. Так, наприклад,
у відповідь на лист ув’язненого Київської в’язниці колезького секретаря
Миколи Велісарія від 30 серпня 1883 р., що містило прохання про надання
йому матеріальної допомоги у розмірі 8 рублів 50 копійок для «повернення
закладених у позикову касу носильних речей», митрополит Платон
пожертвував 10 рублів, у своєму листі від 3 вересня 1883 р., тим самим
виправдавши характеристику, дану йому в тому ж листі Велісарія – як
«людини, що завжди надає допомогу украй потребуючим і страждаючим»2.
Надаючи посильну допомогу всім ув’язненим, що зверталися до нього,
митрополит Платон деяких з них брав під своє постійне опікування і,
підтримуючи з ними листування, надавав їм неодноразову матеріальну
підтримку, що підтверджує у своєму листі від 16 грудня 1887 р. засланець
Йосип Савицький, який мешкав із сім’єю у місті Маріїнську Томської
області, відзначаючи: «пробачте великодушно за те, що я насмілююся
писати вам ще і ще, але проте смію сподіватися, що і на цей раз ви не
відмовите мені у допомозі, як і раніше»3. Відзначимо, що дійсно
митрополит Платон у відповідь на це прохання, у своєму листі від 28 січня
1888 р. надіслав на ім’я настоятеля Маріїнського Миколаївського собору
протоієрея Олександра Завадовського 100 рублів з проханням передати їх
Йосипу Савицькому на його потреби4.
Підтримуючи традицію відгукуватися на прохання про допомогу, що
надходили не тільки від самих ув’язнених, а й від членів їхніх сімей,
митрополит Платон у відповідь на прохання дружини того ж засланця
Савицького від 14 березня 1885 р., про надання посильної допомоги на
побудову будинку, «оскільки через відсутність свого житла доводиться
тулитися по сирих і холодних кутах, від чого чоловік і діти хворіють»5,
митрополит Платон пожертвував 300 рублів, про отримання яких його
повідомив протоієрей Спаської церковної в’язниці Томська Олександр
Завадовський листом від 26 травня 1890 р.6
Надаючи ув’язненим і засланцям посильну матеріальну допомогу,
митрополит Платон ніколи не відмовляв останнім у наданні моральної
підтримки, за якою часто до нього зверталися. Так, наприклад, у відповідь
на прохання ув’язненого Єлизаветградської в’язниці Олексія Акимова, що
раніше був старостою при будинковій церкві у царському палаці, відомого
1

ІР НБУ, ф. 174, оп. 2, спр. 1673, арк. 3.
Там само, спр. 1537, арк. 1.
Там само, спр. 1599, арк. 2.
4
Там само, спр. 1600, арк. 2.
5
Там само, спр. 1553, арк. 2
6
Там само, спр. 1554, арк. 2.
2
3
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митрополиту за часи, коли він був архієпископом Херсонським і Одеським,
у якому той, звертаючись до Високо преосвященного відзначав: «Почуй
мій крик і стогони у темниці страждаючого і зціли мене словом
пастирського свого повчання; немічність духу і скорботи про гріхи вільні і
мимовільні спонукало мене шукати у Вас слово повчання і утіхи, яке
зміцнило б мої страждання і томління у темниці» і просив митрополита
удостоїти його «фотографічного знімка Вашого власного портрета, щоб
щодня бачити того, який своїми духовними словами у бесідах вселив у мою
душу слово утіхи в дусі християнства»1. Високопреосвященний Платон у
відповідь у своєму листі надав останньому слово втіхи і повчання та
надіслав свій фотографічний портрет2.
Отже, зазначимо, що різнобічна допомога Київського митрополита
Платона Городецького різноманітним закладам, що опікувалися психічно
хворими особами та тюремними установами, що мала як матеріальний, так
і моральний характер, сприяла значному покращенню становищу останніх.
Подальші перспективи розробки у даному напрямі ми вбачаємо у
комплексному вивченні різнобічної діяльності Київського митрополита
Платона Городецького, акцентуючи особливу увагу саме на її
благодійницькому аспекті, бо вона стала справжнім прикладом як для всіх
його наступників на Київській митрополичій кафедрі, так і, маємо надію,
для духовних лідерів сьогодення.

1
2

Там само, спр. 1607, арк. 1.
Там само, арк. 3.
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Бистрицька Е.В. (Тернопіль)
ЮРИСДИКЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
МИТРОПОЛИТА А. ШЕПТИЦЬКОГО
НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
В КОНТЕКСТІ УНІОНІСТИЧНИХ ПРОЕКТІВ
ТА РОСІЙСЬКО-ВАТИКАНСЬКИХ
ВІДНОСИН ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті на основі архівних матеріалів детально аналізуються
обставини, за яких Пій Х підпорядкував Галицькому митрополиту
А. Шептицькому єпархії на території Російської імперії й доручив його
духовній опіці створення церкви російських католиків східного обряду.
В останнє десятиліття активно триває процес вивчення багатогранної
діяльності митрополита Галицького Андрея Шептицького, чий вплив на
суспільно-політичне й релігійне життя Східної Галичини І пол. ХХ ст. був
доволі вагомим. Однак як засвідчують документи, опубліковані
працівниками Центрального державного історичного архіву у Львові1,
митрополит А. Шептицький стояв біля витоків становлення католицької
церкви східного обряду в Росії, підтримуючи тісні зв’язки з її членами. До
його діяльності була прикута пильна увага з боку російських урядовців, які
рішуче обмежували поширення католицизму в імперії. У той же час
ініціативи митрополита не знаходили належної підтримки у ватиканських
церковних діячів. Свій погляд на проблему розвитку ідей уніонізму та
юрисдикційні повноваження митрополита А. Шептицького пропонує
авторка. У статті використані документи Архіву зовнішньої політики
Російської імперії, які вперше вводяться до наукового обігу.
У період понтифікату Лева ХІІІ (1878–1903) ідея примирення
християнського світу стає однією з головних у католицькій еклезіології.
Понад 200 документів, оприлюднених Папою, формували позицію
католицької церкви щодо східних християн. В енцикліках «Praeclara
gratulationis» (1894 р.) та «Orientalium dignitas» (1894 р.) була підтверджена
канонічність православної церковної організації під керівництвом
патріархів та її літургійно-обрядової практики, багатоманітність форм
церковного життя за умови збереження єдності віри і вищої влади
римського понтифіка, задекларовані принципи цілісності східних церков,
оскільки визнано їх апостольське походження та спільність походження з
католицькою церквою. Таким чином, православно-католицькі відносини
були виведені на рівень рівності, відкритості і поваги. Унія як модель
єдності наповнювалася новим змістом. Зокрема, пропонувалося
відмовитися від системи індивідуальних навернень, визнати рівноправність
1
Див.: Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Львів: Вид-во Укр.
Католицького ун-ту, 2004. – Кн. 1: Документи і матеріали, 1899 – 1917. – 924 с.
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латинського і східного обрядів. Нове бачення церковної єдності у ХІХ–
ХХ ст. отримало назву уніонізм з тим, щоб відмежуватися від попередньої
практики, яка нав’язувала латинізацію.
Упродовж понтифікату Пія Х (1903–1914) позитивну роль у вивченні
особливостей православного Сходу відігравали вже існуючі богословські
часописи «Bessarione» та «Echos d’Orient», німецький «Unions-Stimmen»
(«Голоси унії»), празький «Slavorum Litterae Theologicae» («Слов’янські
богословські записки»), а також один із найвпливовіших часописів «Roma e
l’Oriente» («Рим і Схід»), який виходив з 1910 до 1921 р. Завдяки їм
об’єднавчі ідеї отримали подальший розвиток. Місіонерський метод
латинізації зазнавав дедалі більшої критики, натомість збереження східного
обряду, повага до нього визнавалися абсолютною умовою рівноправного
діалогу1.
Необхідно зауважити, що Пій Х не надавав особливого значення
розвитку
православно-католицьких
відносин.
Його
діяльність
концентрувалася
навколо
реорганізації
церковного
життя
та
спрямовувалася на боротьбу з модернізмом. Переслідування інакомислячих
сковувало ініціативу уніоністів. Проте незважаючи на гучні скандали, як,
зокрема, зі статтею католицького священика принца Макса Саксонського,
уніоністи продовжували розвивати свою діяльність2.
Проголошення принципу свободи совісті царським Маніфестом 1905 р.
активізувало церковно-релігійні рухи в російському суспільстві. Цей
процес викликав значне зацікавлення в католицьких колах, посилюючи
надії на церковне зближення. На події в Росії А. Пальмієрі відгукнувся
обсяговою працею «Російська церква, її теперішній стан та її віроповчальна
реформа» (1908 р.). У своїх висновках він значною мірою керувався
враженнями, отриманими від перебування в Росії у 1904 р. та спілкування з
високопосадовцями
(серед
них
обер-прокурор
Св. Синоду
К. Побєдоносцев), інтелігенцією, духовенством3.
Сподівання на оновлення РПЦ у контексті християнської єдності
покладали французькі католики, які традиційно підтримували зв’язки з
православним Сходом. Усі члени гуртка Фернана Порталя, члена
Конгрегації місій (лазариста), фахівця з російських питань, мали
практичний досвід перебування в Росії або тісні контакти з представниками
російської ліберальної інтелігенції. Вони розглядали необхідність
встановлення діалогу з РПЦ як важливу умову успіху в справі
християнської єдності4.
Однак уніоністи різнилися між собою в поглядах на шляхи поширення
католицизму в Росії. Тільки частина, серед них А. Пальмієрі,
1
Тамборра А. Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и
диалога. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 2007. – С. 414.
2
Бистрицька Е. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з
Росією та СРСР (1878–1964 рр.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 85-88.
3
Прибавленія къ Церковнымъ въдомостямъ. – 1904. – № 45. – С. 1828.
4
Тамборра А. Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и
диалога. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 2007. – С. 435.
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М. Саксонський, А. Пеллігріні, В. Забугін та П. Паскаль вважали грекокатоликів головною сполучною ланкою в діалозі між католицькою і
православною церквами й підтримували митрополита А. Шептицького.
Лібералізація духовного життя в Росії та діяльність прихильників
церковної єдності стимулювали Пія Х до реалізації уніоністичного проекту
возз’єднання церков. У 1907 р. за ініціативою бенедиктинців у Ватикані
стали готуватися до урочистостей з нагоди 1500-ліття з дня смерті Іоанна
Златоустого. Вони відбулися 30 січня 1908 р., у день, коли за юліанським
календарем поминали цього святого.
Ідея єдності між католицькою і православною церквами була
лейтмотивом святкування. Патріарх Греко-Мельхитський Антіохійський
Кирило VIII у присутності Папи Римського і Колегії кардиналів проводив
богослужіння за східним обрядом. З патріархом служили чотири східних
єпископи, з-поміж яких і митрополит А. Шептицький. З часів
Флорентійського собору вперше православна служба проводилася у
присутності римського понтифіка у стінах Ватикану.
За всієї значущості цієї події було помічено, що «мрії про таке
возз’єднання насправді мало займають думки Пія Х». Головними
поборниками єдності в російській дипломатичній місії вважали
бенедиктинців, які «у східному обряді вбачали найкращий шлях» для
досягнення єдності і значною мірою фінансували цей захід1. У наступних
звітах російські дипломати підкреслювали ініціативу у відродженні ідеї
унії в Росії бенедиктинського абата о. Гільдебрандта Гемптіна, отців колегії
св. Афанасія, митрополита А. Шептицького, колишнього члена Державної
думи Росії А. Сипягіна та інших осіб. Тоді ж міністр-резидент звернув
увагу на пробудження інтересу в курії до «відновлення церковної унії у
межах Росії»2.
Діяльність митрополита А. Шептицького як австрійського підданого,
члена палати панів віденського парламенту, графа за походженням,
близького до імператорського дому Габсбургів розглядалася російськими
дипломатами в контексті протистояння двох імперій. У травні 1907 р.
міністр-резидент імператорської місії при Святому Престолі С. Сазонов
писав у Петербург, що «курія погодилася на його призначення
митрополитом лише за наполяганням імператора австрійського»3. Тому
ідея організації Російської католицької церкви східного обряду під
керівництвом митрополита була категорично відкинута в урядових колах
Росії.
У Ватикані також розуміли двозначність особи митрополита для
поширення католицизму в Росії. Його офіційні звернення з проханням
поширити духовну юрисдикцію на російських католиків були відхилені4. У

1
Архив внешней политики Российской империи (далі – АВПРИ), ф. 136, оп. 890, д. 23,
л. 28-28 об.
2
Там само, л. 80-82.
3
Там само, д. 19, л. 16.
4
Там само, д. 26, л. 48.
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Росії унію розглядали як засіб поширення українофільства, що ставало
особливо небезпечним в умовах зростаючого протистояння на Балканах.
У лютому 1907 р. Пій Х в усній формі уповноважив митрополита
А. Шептицького очолити унійну акцію на території Російської імперії1. За
рік, коли відбувалися урочистості на честь 1500-літнього ювілею св. Іоанна
Златоустого, митрополит отримав від Папи письмове підтвердження своїх
повноважень. Таким чином, три галицькі єпархії, а також інші єпархії на
території Східної України, Білорусії та Росії переходили в його
підпорядкування. Він отримав повноваження самостійно призначати
єпископів. Рішенням Папи канонічно відновлювалася територія впливу
Брестської унії з перспективою її поширення за межі традиційних
кордонів2.
А. Шептицький у листі до рідних писав, що Пій Х забрав з-під
компетенції Держсекретаріату і Конгрегації з надзвичайних справ, як і
Конгрегації пропаганди, всі справи, що стосуються унійної церкви в Росії.
Прирівнюючи надані йому повноваження до влади Конгрегації пропаганди,
митрополит відзначав свою підпорядкованість у цьому питанні особисто
Папі3. Пій Х не підтримав прохання поширити їх на наступників4.
Документи підписували в суворій таємниці, без участі Державного
секретаріату, як це було прийнято. Звідти митрополиту Андрею
повідомляли, що він немає в Росії жодної юрисдикції. Внаслідок цього
виникла двозначна ситуація, коли на запити держсекретаря Меррі дель
Валя митрополит змушений був приховувати свій вплив на становлення
греко-католицької церкви в Росії5. Очевидно, що категорична вимога
держсекретаря, спрямована на обмеження впливу А. Шептицького на
російських католиків східного обряду, диктувалася бажанням зберегти
рівень дипломатичних домовленостей з Петербургом. Прем’єр-міністр
П. Столипін, толеруючи російських греко-католиків, однак був
переконаний, що митрополит А. Шептицький підтримує сепаратизм
українців у Росії й вимагав їхньої незалежності від Львова6.
Для встановлення контактів зі священиками, які поділяли ідеї
возз’єднання церков, митрополит Андрей таємно у 1908 р. виїжджав до
Росії (Київ, Вільно, Петербург, Москва). Ця таємна поїздка
А. Шептицького викликала особливе невдоволення, оскільки мета
подорожі – особисто переконатися у «можливості успішної уніатської
1
Хома І. Ще про унійну-екуменічну діяльність митр. Андрея на початку ХХ-го століття //
Богословія. – Рим, 1989. – Т. 53. – С. 76.
2
Див.: Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Львів: Вид-во Укр.
Католицького ун-ту, 2004. – Кн. 1: Документи і матеріали, 1899–1917. – С. 221; Митрополит
Андрей Шептицький : життя і діяльність: Документи і матеріали 1899–1944. – Львів: Свічадо,
1995. – Т. 1: Церква і церковна єдність / Голов. ред. А. Кравчук. – С. 50.
3
Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Львів: Вид-во Укр.
Католицького ун-ту, 2004. – Кн. 1. – С. 220.
4
Василий (диакон ЧСВ). Леонид Федоров: жизнь и деятельность. – Рим, 1966. – С. 89.
5
Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Львів: Вид-во Укр.
Католицького ун-ту, 2004. – Кн. 1. – С. 617.
6
Василий (диакон ЧСВ). Леонид Федоров : жизнь и деятельность. – Рим, 1966. – С. 113.
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пропаганди» стала відома у вищих урядових колах Росії. Упродовж 1909 р.
діяльність А. Шептицького та російських католиків східного обряду
ретельно відстежувалася на дипломатичному рівні. Було помічено, що
ініціатива А. Шептицького не мала підтримки Римської курії і навіть
викликала деяку стурбованість через можливі «неприємні наслідки» для
російсько-ватиканських відносин і особливо для митрополита у разі
«випадкового викриття інкогніто»1. У травні 1909 р. міністр-резидент
С. Сазонов відзначав «безстороннє» ставлення курії до «галицькоуніатської пропаганди в Росії», прогнозуючи локальне відновлення грекокатолицьких громад за сприятливих політичних умов2. Але вже у вересні
того ж року російські дипломати повідомляли про зростання кількості
прихильників цього руху серед ватиканської ієрархії. Навіть кардинал
Рамполла3, підтримку якого завжди високо цінували в Росії, «гаряче
захищав права східного обряду римсько-католицької церкви» і доводив, що
вони логічно випливають з Маніфесту 1905 р. При цьому у Ватикані
схилялись до думки про виокремлення російської громади католиків у
окремий самостійний підрозділ4.
Однак проект А. Шептицького та пріоритетна роль українських грекокатоликів у поширенні католицизму в Росії не знаходили однозначної
підтримки у Римській курії. Об’єднавчий процес був представлений
іншими напрямами і групами, які розглядали єдність церков почасти з
діаметрально протилежних позицій.
Серед російських урядовців проговорювався проект створення
католицької церкви з російськомовним латинським обрядом. В контексті
папського декрету від 22 червня 1907 р., у якому російська мова набула
статусу другої церковної мови в римо-католицькій церкві, такий план
видавався цілком реальним. Відкривалася можливість нейтралізувати унію
з її східним обрядом, а також завадити полонізації російських католиків.
Про це писав у своєму листі до А. Шептицького Л. Федоров5, зустрівшись у
Римі з С. Сазоновим та іншими особами російського представництва у
Ватикані6. У листі, датованому 1914 р., він знову повернувся до цієї теми,
повідомляючи А. Шептицького, як швидко відгукнувся російський уряд на
бажання митрополита Ключинського та єпископа Цепляка заснувати
окрему російську католицьку парафію і дозволив Грумму приїхати в Росію.
„Одразу знайшлись кошти і приміщення (навіть планують вибудувати
окрему церкву і будинок)”7.

1

АВПРИ, ф. 136, оп. 890, д. 26, л. 49 об.
Там само, л. 52 об.
3
Держсекретар за понтифікату Лева ХІІІ, який підтримував відновлення дипломатичних
відносин Апостольського Престолу з Російською імперією.
4
АВПРИ, ф. 136, оп. 890, д. 26, л. 83, 84 об.
5
У 1917 р. призначений А. Шептицьким екзархом Російської католицької церкви східного
обряду.
6
Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Львів: Вид-во Укр.
Католицького ун-ту, 2004. – Кн. 1. – С. 161-162.
7
. Там само. – С. 163.
2
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Російська католицька церква латинського обряду могла стати
серйозною альтернативою унійним намірам створити Російську католицьку
церкву східного обряду, а також протистояти шовіністичним проявам
польського духовенства. В російських колах унію розглядали як засіб
поширення українофільства, що ставало особливо небезпечним в умовах
зростаючого протистояння на Балканах. Сазоновський проект мав деяку
підтримку у Ватикані та серед польського кліру. „Мені вдалося помітити, –
писав Л. Федоров у листопаді 1907 р., – що у Ватикані схильні дивитись на
католицизм Росії очима Сазонова і російських аристократів, які тяжіють до
латинства”1.
Важливим кроком на шляху створення Російської католицької церкви
була ініціатива міністра внутрішніх справ П. Столипіна про підготовку
російських, білоруських і литовських католицьких священиків у Римі,
висловлена ним у 1908 р. Пропозиція, яка вперше прозвучала в період
понтифікату Лева ХІІІ, у П. Столипіна мала подібну мотивацію: у
Петербурзькій католицькій духовній академії вихованці „потрапляють під
вплив вузько-національних тенденцій польського середовища”2. Згодом
Меррі дель Валь повідомив російського дипломата, що ватиканські колегії
згодні прийняти російських кліриків для завершення богословської освіти3.
Створенням католицьких парафій у Росії зі згоди Апостольського
престолу займалися також французький орден асумпціоністів і польське
католицьке духовенство. Між асумпціоністами та польським кліром
розгорнулася справжня боротьба за керівництво російськими католиками
східного обряду, що спонукало останніх навіть звернутися з листом до Пія
Х. На думку дописувачів, асумпціоністи надто буквально розуміли
принцип збереження східного обряду, не враховуючи духовної та
історичної традиції, а також своїми діями могли зруйнувати зв’язок з грекокатолицькою церквою в Галичині4.
Своє бачення поширення католицизму серед росіян мало польське
духовенство, яке становило більшість у католицькій церкві на території
імперії. У Росії його діяльність розглядали як антиурядову за підтримку
польського національно-визвольного руху і полонофільську. Польське
духовенство підтримувало поширення католицизму в Російській імперії
шляхом латинізації або русифікованим латинським обрядом. Згодом ці ідеї
знайшли своє обґрунтування у концепції біритуалізму єпископа
Віденського, а з 1917 р. – архієпископа Могильовського Е. фон Роппа. Ідея
теоретичної рівності двох обрядів відповідала прагненням польського
католицького духовенства, яке опиралося на діяльність уже існуючих
церковних організацій, діючи легально на відміну від греко-католицьких,
які до того ж розв’язували проблеми кадрового забезпечення, церковних
1

Там само. – С. 670є
АВПРИ, ф. 136, оп. 890, д. 21, л. 76.
Там само, л. 77.
4
Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. – Львів: Вид-во Укр.
Католицького ун-ту, 2004. – Кн. 1. – С. 328.
2
3
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приміщень, відчували брак коштів тощо. В обох випадках воно відігравало
б тут основну роль, лобіюючи власні національні та релігійні інтереси, а
також прагнення тих кіл Ватикану, які розглядали возз’єднання з
панлатинських позицій.
Необхідно було знайти компромісні рішення у всьому спектрі
релігійних питань з тим, щоб реалізувати кінцеву мету – об’єднання з
Російською православною церквою. Важливу роль мали відіграти конгреси
у Велеграді. Вони задумувалися як місце зустрічей представників усіх
слов’янських народів. На тлі антимодерністської кампанії ці теологічні
зібрання частиною впливових осіб Ватикану розглядалися як поширення
ідей панславізму і «панрусизму». Навпаки, російська сторона вважала їх
зібранням місіонерів «для вторгнення у Російську Церкву»1.
Боротьба з модернізмом, зведена Ватиканом в абсолют офіційної
політики, стала перешкодою до створення узгодженої програми
православно-католицького діалогу як для східних церков, так і РПЦ. Страх
перед новим змушував Римську курію й особисто Пія Х ставитися з
підозрою до деяких ініціатив та поглядів католицьких богословів.
Труднощі, з якими зіткнувся А. Шептицький при реалізації своєї програми
унійної діяльності в Росії, виникали внаслідок суперництва між
католицькими місіями, що ускладнювалося таємним характером його
повноважень. Алогічність такого кроку з боку понтифіка свідчить, що
офіційна позиція Святого Престолу щодо унійної роботи в Росії була
скоріше індиферентною, ніж заздалегідь спланованою й продуманою.
Публічним виявом намірів Апостольського престолу вести діалог з
православними церквами стали урочистості з нагоди 1500-ліття від дня
смерті Іоанна Златоустого (1908 р.). Однак саме вони засвідчили, що
Ватикан в особі Папи, його держсекретаря та інших керівників лише
підтримали ініціативу уніоністів, визнавши можливим відновити цей
напрям роботи у зв’язку з позитивними змінами у державній політиці
самодержавства щодо релігійних меншин, які були задекларовані Миколою
ІІ у маніфесті від 17 квітня 1905 р. Власне, під таким кутом зору стає
зрозумілою причина утаємниченості повноважень А. Шептицького та
відсутність офіційної підтримки його діяльності Апостольським престолом.

1

Там само. – С. 321.
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УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ,
ВАЛЕОЛОГІЯ

Коротя-Ковальська В.П. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧІ ШЛЯХИ
РОЗВИТКУ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ
ПІСНІ ТА МУЗИКИ
У статті аналізується здоров’я дитини як національна цінність
українського етносу в українознавстві. Авторка переконана, що
валеологічне виховання має бути глибоко національним, тобто базуватися
на культурному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях, обрядах
та інших формах соціальної практики.
Нині ми поміркуємо про українську народну пісню як чинник здоров’я
людини. Я розумію, що веду цю розмову не перша і не остання, що вже
давно існує така наука як музикотерапія – лікування людини музикою на
матеріалах світової класики для покращення фізичного, психічного та
духовного здоров’я людини, бо коли людина перебуває в стані духовного
піднесення, тіло і його потреби контролюються. «Духовна субстанція
формує людину, а матеріальна без духовної формує тваринні інстинкти»1.
Якщо в нашій країні музична психологія зовсім недавно (на межі 70–80-х
рр. минулого століття) набула офіційного статусу навчального предмета,
що викладається в середніх та вищих музичних закладах, то музикотерапія,
яка має значно давнішу історію свого становлення й розвитку, вже з
ХVІІ ст. є предметом наукового вивчення і пояснення. Широкі
1
Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. ХХІ. – С. 17.
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експериментальні дослідження терапевтичного впливу музики на людину
почали проводитися в ХІХ ст., про що згадується в праці
«Психотерапевтическая энциклопедия» під ред. Б.Д. Карвасарського1. Її
практикували С.С. Корсаков, В.М. Бехтєрєв та інші відомі вчені на теренах
колишнього Радянського Союзу. Хоча й музична психологія в
загальноісторичному плані має своє глибоке коріння, що сягає часів
Піфагора, Арістотеля, а також епохи китайської натурфілософії,
представленої в літературній пам’ятці “Люйші чуньцю” – ІІІ ст. до н.е.,
однак її визнання як самостійної галузі наукової психології можна датувати
1963 роком – з часу виходу в світ книги німецького дослідника А. Веллєка
“Музична психологія і музична естетика».
В останні три десятиліття її розвитку значний внесок у зміст музичної
психології як науки і навчальної дисципліни зробили Є.В. Назайкінський,
В.В. Медушевський, Г.М. Тарасов, Л.Л. Бочкарьов тощо. Серед основних
дослідницьких напрямів цієї галузі психологічних знань називають
психологію музичного сприймання, психологію музичної творчості,
психологію музичного навчання.
Наукові дослідження свідчать про те, що народно-музичне мистецтво
зародилося задовго до виникнення церковно-вокальної професійної
музики. Ще наші пращури вдавалися до співу не лише для задоволення
своїх естетичних потреб, а, передусім, з метою зцілювання душі й тіла (за
народним віруванням пісня (спів) очищає душу від нашарування
повсякденних суєт і тим самим не допускає її зчерствіння, вона, як ріка, що
чистить джерела від замулення). На той час обрядова народна пісня
досягла високого рівня розвитку і посідала важливе місце в сім’ї та
громадському житті, впливаючи на виховання підростаючого покоління.
Існував розвинутий і потужний фольклор, про який згадується в «Повісті
минулих літ» та «Радзивилівському літопису». Це були колективні пісенні
дійства, супроводжувані відповідними рухами, хороводами та танцями.
Звичаї передавали дітям конкретні приклади поведінки,
традиції
формували соціально значимі якості: дисциплінованість, слухняність,
трудові навички й уміння. Завдяки фольклору та звичаям ми маємо
щасливу нагоду пізнати далеке минуле життя наших пращурів, їхнє буття,
їхні інтереси, прагнення, ідеали, їхню психологію, чуття й розуміння
природи, національну специфіку, вірування, історію. Будучи нерозривно
пов’язаною з життям народу, пісня відображала його морально-етичні
норми й естетичне бачення навколишнього світу, все те, що хвилювало
людину. Духовність народної пісні – важливий чинник валеологічної
культури українського народу, адже до ХІХ ст. він був найгігієнічнішим
народом у світі завдяки високій духовності, тісному зв’язку з природою,
чіткому дотриманню календарно-космічного циклу, де пісня, слово ставали
важливим чинником доброго здоров’я. З екологією людини тісно пов’язане
поняття про стан її здоров’я.
1

2006.
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Українська народна пісня вражає своєю різноманітністю. Генетично
найдавнішим визнається лірико-епічний підрозділ, до якого входять
переважно обрядові пісні (колядки, щедрівки й веснянки, купальські й
петрівчані, обжинкові, гребовецькі, весільні, трудові, ігрові, хорові),
колискові, замовляння, дитячі пісні. Обрядова пісня, створена у
відповідних умовах, зберегла велику кількість архаїчних елементів у
своєму музичному матеріалі і служить надійною основою для пізнання
народного музичного мислення тих віків. На ранніх ступенях етногенезу
спосіб буття людини грунтується на нерозривному зв’язку з навколишнім
середовищем, в єдності, яка вважається родинною. Дослідники помітили,
що найбільш примітивні щодо господарської діяльності племена
(пригадаймо сучасні африканські племена) мали складну соціальну
організацію, надзвичайно опрацьовану систему обрядів, вірувань, міфів.
Основні зусилля цих племен були спрямовані не на підкорення природи з
метою збагачення чи підвищення своєї матеріальної стабільності.
Виконання обрядів – мета адаптації в природі, гармонізація з нею, бо саме
вона покладає вищий порядок і гармонію, до яких має вписатися людина.
Українська естетизація дійсності обрядового кола передбачає
просвітленість атмосфери, ігрову імпровізацію, витончений гумор, тонкий
ліризм, одухотворену сердечність, вірну любов. У всі віки для українського
села була властива своя невіддільна від природи система смислового
значення буття залежно від пори року (тобто весна, літо, осінь, зима –
кругообіг життя). Виробилися зразки поведінки на всі випадки життя,
закріплені в обрядах, традиціях, ритуалах, усній творчості, народній пісні.
Так, опираючись на дані зарубіжних джерел, відомий дослідник історії
української музики Г. Нудьга зазначає, що українська пісня – одна з
найбагатших у світі як за кількістю знаних творів, так і за поетичною
досконалістю. Нині вже зібрано близько 20 тис. народних творів із
мелодіями; що ж до текстів, то їх сотні тисяч.
Український етнос, як «сонячна субстанція», пошановує щонайбільші
сонячні свята – Свічки, Долі, Калити, Коляди тощо. Календарна
обрядовість не лише розробила на основі тривалих фенологічних
спостережень терміни початку та закінчення польових робіт чи взагалі
складну господарську діяльність, а й створила барвистий духовноужитковий світ. Світ культури, мистецтва, театралізованих трудових
дійств, окремих сольних змагань та численних хорів, засобів
образотворчого мистецтва: гончарне мистецтво, кахлі, рушники, серветки,
скатертини, вишиванки, сорочки, свитки, щоденний та святковий одяг.
Доведення реманенту дуже часто до мистецьких речей та взірців: ярма,
дуги, хомути, вози, кінська збруя, а також скрині, ліжка, верстати для
ткацтва, столи, стільці, ложки, цеберки, лави, зруби та дашки над
криницями, ворота тощо. І все це тому, що людина почувала себе
суголосною з природою та богами. Всі свята календарного кола не були
окремими – це була послідовна, логічно пов’язана система світогляду.
Наступний вид народної творчості – це балади, історичні, патріотичні,
чумацькі музично-поетичні твори, жартівливі та сатиричні пісні. Лірична
народна пісня виникла в більш пізні часи (прибл. ХV–ХVІ ст.). Загального
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визнання в цьому світлі набули пісні – коломийки, притаманний вид усної
народної творчості в Західній Україні. Варто звернути увагу на українську,
т.зв. еротичну культуру, засвідчивши для себе, що пісні, які
«романтизують» статеві стосунки, дуже щиро і піднесено відбивають не
тільки почуття бажання, а й поклоніння, поваги і співчуття до жінки.
Чудовою ілюстрацією є слова з пісні: «Ой у полі вітер віє, А жито половіє,
А козак дівчину та вірненько любить, А зайнять не посміє» Де є мораль –
там здоровий спосіб життя, порядність, духовна піднесеність. А коли
людина перебуває в такому стані, тіло і його потреби контролюються.
Ми бачимо повагу та турботу про кохану в іншій усім відомій пісні:
«Ніч яка місячна, зоряна, ясная, Видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая,
працею зморена, Хоч на хвилиночку в гай»; дивуємося безмірній любові до
дівчини в пісні Івана Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Українська
народна пісня формує до того ж світогляд, визнання власної гідності, що
межує з духовним аристократизмом і, нарешті, національну свідомість.
Тому, звертаючись до народної пісні, ми відчуваємо той моральний еталон,
що дає змогу нам причаститися до вічності, відчути безсмертя людського
духу.
Неповторна гармонія людини і навколишнього світу знайшла втілення в
своєрідній філософії народу – народній творчості, вказуючи на
необхідність використання фольклору у вихованні. Повноцінну, цілісну,
здорову, національно свідому особистість із почуттям власної гідності
можна виховати завдяки правильно організованій системі вивчення
національних ідеалів, звичаїв. Український народ завжди був гідним
прикладом здорового способу життя, високим гігієністом. Народна
етнопедагогіка, що користувалася технологією мирного хліборобства,
викристалізовувалася віками. Ще в «Поученіях» Володимира Мономаха
говорилось: «Якщо ви при силі, хоч раз поклонітесь до землі, а коли вам
стане немічно – то тричі». І про духовність людську додає: «Лжі бережися,
і п’янства, і блуду, в сьому душа погибає і тіло». Традиції української
етнопедагогіки використовувались і в січових школах, де виховувалися
спритність, мужність, витривалість. Народне дитинознавство вивчає
духовний світ дитини в різні періоди її життя, вікові та психологічні
особливості дітей, їхнє мислення, емоції, світосприйняття, все, що впливає
на здоров’я дитини. Батьківська педагогіка, родинна педагогіка – одна з
головних напрямів виховання. Адже саме в родині виховується любов до
батьків, до рідної мови (що є важливим чинником здоров’я), історії,
культури, засвоюються основні моральні принципи, розвиваються почуття
добра, совісті, справедливості тощо.
Отже, критерії національного здоров’я ми вбачаємо в гармонійному
поєднанні природи і духовної величі народу, який живе на своїй землі, в
процесі музичного розвитку з розумовим та фізичним, моральним та
патріотичним вихованням. Медики стверджують, що всі хвороби тіла –
лише віддзеркалення наших психічних установок. Захищатися від них
потрібно добрим настроєм, любов’ю і миром, увагою до близьких,
прихильністю до знайомих.
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Що стосується музики та пісні, то в різних музикознавчих та церковних
трудах людину поєднують з музичним інструментом, що сприймає та
відтворює музичні звуки, але навіть перше знайомство з українським
фольклором показує, що духовний світ українців далеко не обмежується
суто релігійною сферою, скоріше релігійністю треба назвати благоговіння
перед Природою, Сонцем, красою космічного й людського ладу. В
індуїстській космогонії все суще виникло зі звука (nada), тому не випадково
мелодичний звук, музика була істотним чинником за всіх часів і
цивілізацій. Без думки і звука неможливо досягти ясності, бо саме мова,
що поєднує думку, звук і мелодію, є віддзеркаленням психічного та
фізіологічного стану людини.
Звук – один із основних носіїв інформації про навколишній світ, про
життя на землі, акустичний спектр інформаційного процесу, що відповідає
властивостям душевних порухів (вигук – рефлексія хвилювання душі)
(О. Потебня)), його невід’ємна частина. І, звичайно ж, спочатку був вигук
як вияв емоційного стану, першозвук, народжений із мовчання, вібрація
повітря, зрештою, рух енергії. Щодо слова, то що сильніше може вплинути
на людину? Всього-на-всього пульсація голосових зв’язок і коливання
повітря (“слова та голос, більш нічого”) (Тарас Шевченко), але які
перетворення відбуваються в серці людини! Спілкування рідною мовою, а
особливо співання українських пісень є найкращим методом звукотерапії.
За словами мислителя, філософа та церковного отця Візантійського
середньовіччя Григорія Нісського, наша тілесна будова підготовлена
природою для музичного дійства та співу. Логіка взаємозв’язку природи з
життям людини відображається в тому, що правильний спів є результатом
правильного життя, а правильність життя – це вже спів. Про це у своїй
книзі «Музыкальное образование как фактор развития человека в
педагогической культуре Древней Руси» Праслова Т.А. доводить, що
правильність життя людини полягає в гармонічній упорядкованості
психофізичної природи людини, в причетності її до вищого гармонічного
звучання Всесвіту, тобто співак є посередником і передавачем інформації
від вищих сил на землю1. Процес звукоутворення в людському організмі
пов’язаний з диханням, оскільки саме вдих повітря є його основою.
Звертаючи увагу на своє звучання, людина рано чи пізно звертає увагу на
дихання і будь-який терапевт нам скаже – ми відчуваємо себе так, як
дихаємо. Із власної вокальної практики знаю, що спів, як процес,
зосереджує увагу на чомусь значимому, важливому, підсвідомому, яке
може відкрити ресурсні запаси людського організму і вони можуть
проявити красу та власну унікальну енергію. Спів допомагає людині долати
будь-який душевний чи фізичний тягар, в радості і в горі.
«Недаремно дихальні вправи були особливим об’єктом уваги
найдавніших лікарів, жерців, воїнів, філософів – про це можна знайти
згадки у ведичній літературі і в єгипетських текстах цими питаннями
1
Праслова Т.А. Музыкальное образование как фактор развития человека в педагогической
культуре Древней Руси. – СПб., 1999.
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переймалися мільйони мудреців і дослідників від часів зародження його до
сучасних нам Бутейка, Стрельникової, Фролова та багатьох інших» –
розмірковує фольклорист і диригент В. Триліс у статті «Народна пісня як
частина народної медицини». Продовжуючи свою думку, автор зазначає,
що «в безлічі найрізноманітніших систем дихання помітно виділяється
один характерний режим: швидкий вдих – повільний видих, причому
сповільнення, гальмування видиху здійснюється не діафрагмою, а
артикуляційним апаратом (голосовими зв’язками, горлом, язиком, губами,
навіть зовнішнім приладом чи інструментом. В найширшому,
узагальненому розумінні це є пісня.
І перший крик дитини, і лютий рик воїна, і палка молитва самітника, і
мантри тібетського монаха, і ритмічні погуки робочої артілі, і маршова
пісня виснажених тяжким переходом бійців, і розкішна оперна арія – все це
має під собою одну й ту саму основу: людина свідомо чи несвідомо
знаходить найздоровіший, найефективніший спосіб дихання»1.
Неможливо не віднести до цього ряду й українську народну пісню.
Українська народна пісня, як частка традиційної народної культури,
творилася протягом багатьох тисячоліть, а отже, пройшла такий
інформаційний відбір, якого не знав і не зміг знати жоден інший музичний
жанр. Це унікальне у світовій культурі явище. «Вона вражає не тільки
кількісними показниками (за різними оцінками українці склали від кількох
сотень тисяч до кількох мільйонів пісень – таку кількість досить важко
уявити, а ще важче зрозуміти її необхідність); головне чудо – якість
української народної пісні, розмаїття її тематики, жанрів, стилів, глибина
змісту, незбагненна і незрівнянна за своєю красою й простотою поезія»2.
Неймовірне багатство символів здоров’я знаходимо у народних піснях. Це
вода, калина, «зозуля літа кує», колиска, біла постіль, біла подушка, білий
рушник, рання роса, вінок дівочої честі, руса коса, біла сорочка, вітер,
сонце, чар-зілля, вірне кохання, пісня. А в міфологічному світогляді
найбільш розповсюджений образ Сонця, який символізує зрячість і правду,
а темрява, ніч, туман є своєрідними синонімами сліпоти і кривди. «З
першим променем сонця вранці з криком сонячного вісника – півня, за
повір’ям, знищується вплив сил темряви. Отож сонце означає знання,
справедливість, переможця всілякого зла. Сонячне світло – це символ
єдності, впорядкування світу. Це також символ ясного і тверезого бачення.
Українці все краще називають світлим: «світла голова», «світла людина»,
«світла думка». Християни будують свої храми, зверненими на схід,
моляться, повернувшись обличчям до сонця. А в оселях влаштовують
покуть також у бік Сходу»3. Ми є споконвічна нація сонцепоклонників, що
справедливо називає Сонце божеством і присвячує йому безліч пісень,
особливо календарно-обрядових.

1
Триліс В.Г. Народна пісня як частина народної медицини // Буття українців: Матеріали
наук.-практ. конф. – К., 2005. – С. 194.
2
Там само. – С. 194.
3
Остерська М. Зірка немовляти // Україна молода. – 2009. – № 1. – 6 січня.
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Справді, образне мистецтво мислення в пісні, яка заспокоююче впливає
на самосвідомість людини, створює підґрунтя для «ладування», перебудови
її психічного й фізичного стану, стає поворотною точкою її душевного
життя. Виходячи з того, що пісня – це синтез трьох моментів: зовнішня
форма (мелодія), внутрішня форма (зміст) і мистецтво виконавця –
результат творчості, наслідок розвитку думки і самосвідомості.
Глибшому сприйняттю та високохудожньому виконанню народних
пісень, (як свідчить наш досвід, містять інформацію про здоровий спосіб
життя), сприяє ознайомлення школярів з основами теорії спілкування,
зокрема, національної музики, тобто популярного і масового жанру – пісні.
У всі часи вона не тільки вбирала та відтворювала реальне життя людей, а
й зміцнювала їхній дух у важкі хвилини. Як вважає О. Потебня, пісні
живуть протягом цілих століть не ради свого буквального смислу, а ради
того значення, котре в них може бути вкладене. З музичної спадщини свого
краю ми можемо багато взяти для зміцнення свого здоров’я. Адже в
музичних інтонаціях нашого духовного скарбу закладено багатющу
інформацію.
Б. Асаф’єв,
Г. Верьовка,
О. Кошиць,
М. Лисенко,
К. Станіславський, В. Антонюк у своїх тезах висловлювалися про явища
мистецької психологічної енергії (особливе випромінювання від
виконавця) та її вплив на слухачів через мистецтво співу. І це є та грань
вокальної педагогіки, спрямованої в бік слухацької аудиторії. Оскільки
музика – це мистецтво інтонованого смислу, то комунікативний підхід до
розуміння її творів допомагає активному веденню здорового способу
життя. Ці музично-поетичні скарби громадилися протягом віків і
передавалися від покоління до покоління, вбираючи в себе все нові й нові
події, характери. В них відображені зміни в поглядах на людські цінності,
ідеали, вчинки. У цих невеликих музично-поетичних творах закладена
глибока мудрість народу.
Усім відомо, що на загальний тонус людини впливає також гучність
співів чи просто музики. Великий педагог Григорій Ващенко підкреслював,
що українська народна пісня мала і має великий вплив на формування вдачі
українського народу. Чи не тому наш народ такий лагідний і терплячий?
Справді, у кожній пісні слово об’єднується з музикою, які відповідно
впливають на свідомість і підсвідомість, охоплюючи своїм впливом усю
істоту людини. Навіть сумна українська пісня викликає теплі й світлі
почуття. Внутрішній стан людини поліпшується, на обличчі з’являється
посмішка, частенько в очах блищить чиста сльоза. «О, пісне! Де тих слів
мені добрать, Які б тебе були, святої, гідні! Ти – плескіт рік, ти – переливи
мідні, Ти – шемрання смутного комиша. Народу ти великого душа!»
(Максим Рильський, «Марина»).
Вивчення процесу функціонування та відображення змісту української
пісні дає змогу краще спілкуватися з нею не без користі для здоров’я. У
процесі роботи, у період проходження педагогічної практики, ми
переконалися, що розвиток валеологічної культури через сприйняття
музики залежить від комунікативної позиції, яку займає слухач у ситуації
художнього спілкування з твором. Численні психолого-педагогічні досліди
довели, що словесні образи, створені в уяві школярів, мали набагато більше
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емоційних забарвлень, викликали сильніші переживання, ніж наочні
образи. З огляду на це, значне місце у вихованні школярів доцільно
відводити народним пісням. Для учнів вони є своєрідним духовним хлібом,
який ніколи не приїдається. О. Потебня писав про велич та правдивість
«запашних українських пісень», про їх неповторно високий дух,
притаманний тільки українському народу. Відомо, що зміст народної поезії
складає не природа, а людина, тобто що є найважливішого в світі для
людини. Вона (людина) обставляється в ній картинами природи,
наприклад, у таких піснях: «Летів крячок на той бочок, Жалібненько
крикнув; Горе ж мені на чужині, Що я не привикнув», або: «Під горою
високою Голуби літають, Я роскоши не зазнаю, А літа минають». Думка
О. Потебні про те, що слово – спосіб розуміти себе, а змістом народної
поезії є людина, яка обставляється картинами природи, переважно на
початку пісні для «розмаху думки» і тоді заглядає собі в душу, бо
внутрішнє життя для людини має особливе значення, якщо воно збагачене
духовними та моральними чинниками. Отже, критерії національного
здоров’я ми вбачаємо в гармонійному поєднанні природи і духовної величі
народу, який живе на своїй землі.
Доктор Лю, медик і музикант з Китаю вважає, що традиційна музика й
пісні, які виражають чисту істину, доброту й красу, здатні виправити серце
та стримати хвороби, виконуючи роль, яку ліки не можуть здійснити.
Доктор Лю має як медичну, так і музичну освіту. Він лікує і гіпнотизує
своїх пацієнтів музикою і водночас сам складає терапевтичну музику. В
середині 80-х Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) вибрала д-ра
Лю і стала його спонсором для навчання в Японії й отримання ступеня
кандидата медичних наук. На початку 90-х він провів докторське
дослідження і клінічну роботу в медичній школі «Девіс» та медичній школі
при Університеті Майямі, США. Після цього він присвятив себе вивченню
теорії меридіанів у китайській медицині, звукових хвиль і музичної терапії,
музичної гіпнотичної і психологічної терапії. Після десяти років
спеціалізованого дослідження і клінічних експериментів доктор Лю став
засновником мозково-хвильової терапії – природного ефективного методу,
що не вимагає акупунктури і ліків. Метод був сертифікований асоціацією
альтернативної медицини і суспільством гіпнотичної медицини в
Сполучених Штатах Америки.
Традиційна і сучасна музика впливають на людський розум і тіло порізному. Доктор Лю говорить, що музична терапія належить медицині
хвилевих рухів, і що музика, думка і мова – типові хвилеві рухи. Людське
життя приходить з енергетичної системи Всесвіту, і коли воно отримує
гармонійні хвилі, які співвідносяться з природою та Всесвітом, розум і тіло
позитивно їм відповідають. Він вилікував музикою багатьох пацієнтів. Він
працює, щоб з’єднати терапевтичну теорію Інь і Янь та п’ять елементів
традиційної китайської музики із спеціальним ефектом сучасної
електронної музики, підкреслюючи роль традиційної китайської музики та
її вплив на фізичне і моральне здоров'я, духовне життя. «Численні клінічні
випадки в моєму досвіді показують, що традиційна музика творить дива.
Вона відкриває канали і проходи в тілі, розширює розум і сприяє
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зростанню мудрості». Продовжуючи свої міркування, д-р Лю говорить:
«Красивий музичний фрагмент може об’єднати Небеса, Землю і Людину
воєдино і очистити духовну сферу людини, так що його тіло природним
чином стане здоровим. Насправді, тіло людини і її розум є ідентичними і,
щоб лікувати тіло людини, неминуче доводиться спочатку привести в
порядок її розум». Доктор Лю вважає, що хороший виконавець або співак
має мати тверду основу вдосконалення тіла і виховання своєї природи.
Слухати музику і пісні не просто забава; це також і процес вдосконалення
своєї природи та підживлення для здоров’я.
Справжній видатний співак може передати своїй аудиторії чудовий світ,
приносячи їм натхненні послання і життєвість. Співак, який виконує
традиційні пісні, має бути фізично і духовно здоровий, щоб його пісні
могли випромінювати здоров’я. Побувати на хорошому концерті –
унікальна фізична терапія і духовний заряд. Прослуховування хворої
музики може тільки пошкодити внутрішні органи людини, тканини і
нервову систему. Цікаві експерименти на кристалах води, проведені
доктором Масару Емото, директором Міжнародного центру здоров’я,
показують, що вода формує красиві з’єднання кристалів після
прослуховування такої гармонійної і мирної музики, як різдвяна «Тиха
ніч», а коли на неї впливають дратівливою музикою, такою як «важкий
метал», утворює потворні і неправильні кристали. Багато науковців
припускають, що сучасна музика, така, як рок і диско, шкодять здоров’ю
людей. Молоді люди, які її часто слухають, частіше гірше вчаться у школі і
мають погане здоров’я. Вони також можуть гірше концентруватися, і в них
частіше буває депресія. З іншого боку, ті, хто любить класичну музику,
зазвичай володіють стійкістю, концентрованим розумом і високим рівнем
моральності поведінки. Отже, мої читачі мають навчитися вибирати для
своєї розваги здорову музику й пісні. «І наймогутніше її терапевтична дія
виявляється саме на емоційному рівні, на рівні підсвідомості. Чим
уважніша людина до народної пісні, тим легше відрізняє вона зерно від
сміття»1.
Відомо, що для зміцнення власного здоров’я, покращення самопочуття,
потрібно не тільки загартовувати тіло, а й зміцнювати дух. З цією метою
слід, на думку вчених, використовувати народну музичну культуру.
Традиційна (рідна) музика з’єднує розум, тіло і дух людини зі Всесвітом,
який через музику (мелодія, ритм) посилає людям інформацію, а
традиційне вокальне мистецтво має стати духовною їжею для людського
суспільства. Згідно з д-ром Лю, музична терапія може сягати корінням у
стародавню божественну культуру. Музика – хороші ліки, вона випереджає
медицину. Китайський ієрогліф, що означає «медицина», походить від
ієрогліфа «музика», до якого ще додали частину, що означає «трава». Так і
вийшов ієрогліф «медицина». Небесна музика і земна трава – криниця
здоров’я для людини. Можна зробити висновок, що здоров’я людини – це її
світогляд. Для цього необхідна розробка нових підходів, які б, крім процесу
1

Остерська М. Зірка немовляти // Україна молода. – 2009. – № 1. – 6 січня.
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вивчення школярами пісень, удосконалення вокально-хорових навичок,
сприяли ще й ефективнішому зміцненню духовної культури, інформація
про яку закладено в кожному музичному творі. Прилучення дітей до
хорового співу має починатися з народної пісні – складової частини нашої
національної культури, важливої сфери духовності. Одночасно це
сприятиме й кращому, високохудожньому їх виконанню. Особливе
значення має спів з голосу, наслідування народних співаків, які передають
дітям з покоління в покоління пісню, обряди, зразки народної сімейної
педагогіки (ігри, казки, заклички), що збереглися в даному краї. Щоб
українська школа справді стала національною, вона має базуватися на
народних традиціях, зокрема на музичних.
Народна звичаєвість та обрядовість, народна медицина, етнопедагогіка,
національні, релігійні традиції, рідна мова, родовід спроможні в
недалекому майбутньому відродити генетичний код українського народу,
його здоровий спосіб життя, сформувати новий тип українця, здатного
вивести свою державу на світовий рівень буття. Великий педагог
Г.Ващенко підкреслював, що українська народна пісня мала і має великий
вплив на формування вдачі українського народу. Чи не тому наш народ
такий лагідний і терплячий? Народна пісня йде до людей від далеких і
невідомих прадідів та прабабусь, як листи, що «пишуться дрібним
почерком». Недаремно кажуть: кого пісня любить – той щасливий. Але є
дві пісні – рідна й іноземна, рідна пісня – моя кров, моє життя, моя родина,
моя земля, моє благо. У кожній пісні слово об’єднується з мелодією,
відповідно впливаючи на свідомість і підсвідомість людини.
Українська народна пісня формує до того ж світогляд, визнання власної
гідності, що межує з духовним аристократизмом і, нарешті, національну
свідомість. Тому, звертаючись до народної пісні, ми відчуваємо той
моральний еталон, що дає змогу нам причаститися до вічності, відчути
безсмертя людського духу. Шкода, що теперішні школи мають все менше
хорових колективів, адже ще за часів Авіценни та Гіппократа хоровим
співом лікували багато функціональних захворювань. З раннього віку
виховувався художньо-естетичний та музичний смак людини, бо все
високе і прекрасне будує, а не руйнує. Як спосіб буття певного етносу,
культура несе в собі яскраво виражену етнозахисну функцію, яку
В. Липинський проголосив дефінітивною для сутності культури. Прийде
час і вчені-дослідники осягнуть глибинний зміст, виняткове значення для
генетичного здоров’я нації старовинних народних пісень, ігрищ,
супроводжуваних ритуальними піснями та музикою, котрі через свій вплив
здатні забезпечити збереження і відновлення фізичного, морального та
психічного здоров’я людини як спосіб привести людський організм у
гармонію з навколишнім світом протягом року.
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Турпак Н.В. (Київ)
ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ЯК ГАРМОНІЗУЮЧИЙ ЧИННИК
СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У статті з позицій сучасного коеволюціонізму робиться спроба
дослідити аспекти гармонізуючого і консолідуючого впливу географічного
середовища (зокрема водних ресурсів) на суспільне буття українського
народу. Автор доводить значення концепцій українських мислителів Л.
Мечникова, Д. Яворницького для розв’язання цієї проблеми як передумову
сучасних підходів.
У колективній монографії «Український соціум» зазначається, що
український соціум – це планетна соціоприродна реальність, якій
притаманні специфічні механізми самоорганізації та розвитку… Це
системний утвір, 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 території1. В такому тлумаченні українського соціуму
мають чіткий вияв духовна, соціальна і природна (територіальна) складові.
Саме завдяки цим чинникам соціум постає як складна духовносоціоприродна система, як український етнос у широкому розумінні цього
феномену.
Оптимальним для існування соціуму, як зазначається в монографії, є
його стабілізований, гармонійний системний стан. Саме соціоприродна
гармонія була важливою рушійною силою розвитку українського
суспільства. На жаль, у сучасну епоху, епоху глобальної кризи, епоху, коли
небувалого загострення набули т.зв. глобальні проблеми, що загрожують
загибеллю цивілізації взагалі, а саме – екологічна й демографічна
проблеми, проблема глобальної безпеки, проблема т.зв. «хвороб»
цивілізації (хвороб, пов’язаних з духовним неблагополуччям людини,
порушенням моральних норм і механізмів адаптації до неблагополучних
факторів антропогенно-зміненого середовища в умовах науково-технічного
прогресу), стає зрозумілим, що сучасна техногенна цивілізація може
виступати дестабілізуючим фактором і для українського суспільства, і для
української людини, може порушувати екологічну рівновагу, негативно
впливати на процес національної ідентичності. Разом з тим, уже сьогодні
проглядаються контури зовсім нового людського світу, що формується в
суперечностях і напруженнях сучасної епохи. Бурхливі зміни в сфері
техніки, технології, науково-технічний прогрес радикально оновлюють
природне й соціокультурне середовище, у якому безпосередньо протікає
1

Український соціум / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: Знання України, 2005. – С. 9.
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життєдіяльність українського населення. Одночасно виникають зовсім нові
форми кооперування людської праці, нові типи комунікацій, способи
зберігання й обміну інформації, зв’язків і відносин у суспільстві, нові
форми взаємодії різних культурних традицій. Відбувається процес
своєрідного резонування історії українського соціуму з глобальною
історією і глобальними соціальними процесами.
В епоху глобалізації змінюються акценти в розумінні світу і складних
систем у ньому, засобів їх перетворення та управління ними. Мова йде не
стільки про еволюцію, скільки про коеволюцію (взаємоузгоджену
еволюцію складних систем), не стільки про індивідуальні дії, скільки про
співучасть, кооперацію, співробітництво, не стільки про активність, скільки
про когерентність та інтерактивність (взаємні й узгоджені дії), не стільки
про дію як примус, скільки про дію як пробудження внутрішніх сил
природних сутностей, людських істот або соціальних організацій.
Застосування коеволюційної пізнавальної стратегії в науководослідницькій діяльності дає змогу теоретично описати способи кооперації,
когерентної, взаємно узгодженої поведінки природних і людських
сутностей у складно організованих цілісностях, зняти суперечності між
гуманітарним і природничо-науковим пізнанням, між «науками про
природу» і «науками про дух», що відкриває широкі можливості для
плідного міждисциплінарного діалогу.
Сучасне українознавство як інтегральна дисципліна, що намагається
системно дослідити такі складні цілісності і феномени як Україна,
український народ, широко застосовує постнекласичну методологію для
реалізації своїх завдань, адже новий погляд на світ «має на увазі ідею
взаємозв’язку і гармонійних стосунків між людьми, людиною і природою,
що складають єдиний цілісний утвір. В межах такого підходу складається
нове бачення людини як органічної частини природи, а не як її властителя,
набувають розвитку ідеї про пріоритет співробітництва перед
конкуренцією»1. В сучасних умовах набуває актуальності ідея, яка
міститься в багатьох філософських вченнях стародавності, що все з усім
пов’язане, а людина, в свою чергу, є ланкою універсального і глобального
еволюційного процесу. Вона є не спостерігачем, а співучасником
грандіозного коеволюційного процесу між суспільством і природою,
складовою ланкою якого виступають процеси етногенезу і культурогенезу.
Сучасні доробки в сфері дослідження гармонізуючого і консолідуючого
потенціалу української нації наголошують, що останній значною мірою
залежить від цілої низки факторів. Серед них, найперше, – наявність у
народу спільної території проживання, культурних традицій, історичної
пам’яті, самосвідомості, ідентичність економічного простору, релігії,
мови2. Оскільки для сучасного українознавства надзвичайно актуальною є
проблема усвідомлення України як певної геополітичної реальності, то, на
нашу думку, певних дослідницьких зусиль вимагає аналіз територіального
1
2

Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 676.
Український соціум / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: Знання України, 2005. – С. 785.
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(природного) чинника в аспекті його гармонізуючого впливу на суспільне
буття українського народу
П. Кононенко зазначає в своїх дослідженнях, що природа «являє собою
феномен сутності як метафізичної, так і живої – говорящо-психічної,
духовної та етнотворчої. Саме природа творить Терен – окрему біопсихічну
субстанцію в системі Ойкумени, що в безмежжі всесвіту зумовлює і
симфонічність з усією безмежністю світобудови, і самодостатність та
суверенність цієї частини космічно-земної цілісності, а разом з тим і
відповідної їй родо-етнонаціональної трансцендентності1. В. Крисаченко, в
свою чергу, стверджує, що саме територіальна (тобто – геополітична)
свідомість, а не племінно-культурно-віросповідно-національна лягає в
основу постання держави. Водночас сам термін «геополітична реальність»
позначає певну просторову окремішність на поверхні планети, котра
витворена своєрідністю її етно-екологічних (географічних) умов, людність
якої природно тяжіє до інтеграції та консолідації, а сам край має виразні
біосферні відмітки. Поняття «геополітична реальність» позначає також
певний консолідаційний момент, який несе у собі той чи інший природний
комплекс2.
Про те, що Україна як геополітична реальність є окремою й своєрідною
ділянкою біосфери, свідчать писемні пам’ятки різних свідків минулого –
географів, істориків, мандрівників. Дослідження українських істориків –
М. Грушевського,
І. Лисяка-Рудницького,
антропогеографів
–
П. Тутківського, С. Рудницького підтверджують цю думку. Специфічними
елементами довкілля на теренах України є відносно рівний характер
рельєфу, поєднання лісу та степу, наявність великих річок, зокрема –
Дніпра, помірний клімат з перемінним зволоженням, наявність родючих
ґрунтів, перш за все – чорнозему. Але яким чином територія може впливати
на суспільні процеси? Як відбувається складний зв’язок між природним і
соціальним в історичному бутті народу?
Цікаво, що відповідь на це складне питання намагався дати наш
співвітчизник, вихованець Харківського університету, український географ,
культуролог і етнограф, рідний брат відомого біолога І. Мечникова,
Л. Мечников. Наприкінці ХІХ ст. він розробив цікаве вчення про роль
великих історичних річок у зародженні та розвиткові людської цивілізації.
Л. Мечникова справедливо можна поставити в один ряд із такими
мислителями як О. Конт, Г. Спенсер, Г. Бокль, Г. Риккерт, Е. Дюркгейм
тощо. У плеяді цих мислителів постать Л. Мечникова посідає особливе
місце, адже ідеї мислителя, висловлені ним у його головній праці
«Цивілізації і великі історичні ріки» (1889) дають право характеризувати
його не просто як позитивіста, представника географічного напряму
соціології, творця оригінальної теорії суспільного прогресу, а й як
мислителя з синтетичним світоглядом, парадигмальним мисленням, що
вперше ввів у науку поняття «географічне середовище», «космологічне
1
Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Українознавство. –
2008. – № 2. – С. 15-16.
2
Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: Природа і люди. – К., 2002. – С. 106-107.
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середовище», попередив деякі ідеї В. Вернадського, зокрема ідею
ноосфери.
Книгу «Цивілізації і великі історичні ріки» Л. Мечников написав
французькою мовою у кінці 1880-х рр. на основі курсу лекцій «Великі
історичні ріки», які він читав у 1885-1886 рр. у Невшательській академії в
Швейцарії. Видана в 1889 р. у Парижі. Перший російський переклад був
здійснений у 1892 р. у Санкт-Петербурзі, а в 1899 р. книга вийшла в Києві і
Харкові. Згідно з задумом, книга «Цивілізації і великі історичні ріки» мала
стати лише першою частиною праці «Мета життя». На жаль, хвороба, що
обірвала життя Л. Мечникова, завадила цьому. Але навіть ті ідеї, що склали
основу книги, вразили своєю несподіваністю і новизною. Праця
українського мислителя своїми новими й оригінальними ідеями
привернула до себе увагу Ф. Ратцеля, Г. Плеханова, В. Соловйова,
П. Виноградова.
Л. Мечников був переконаний, що соціологія (філософія історії) мала
віднайти той специфічний шлях, який поєднав би заплутаний лабіринт
історичних фактів і подій. Не поділяючи географічного фаталізму своїх
попередників, які абсолютизували безпосередній вплив окремих факторів
середовища (клімату, ґрунту) на психічний склад людей, розвиток
культури та хід історичного процесу, він шукає причину появи і
подальшого розвитку первісних установ не в самому середовищі, а в
«співвідношенні між середовищем і здатністю людей, що мешкають у
ньому, до кооперації і солідарності»1. Тобто він намагався наблизитися до
вирішення цього питання з узагальнюючих позицій: синтезу як природних
(вплив географічного середовища), так і соціальних (здатність до
кооперації, солідарності) факторів. Але для того, щоб відбувся такий
синтез, необхідно було знайти осередок, який слугував би
взаємопов’язуючим і гармонізуючим початком усіх цих факторів. Таким
«осередком», «серцем» кожної із стародавніх цивілізацій, згідно з
Л. Мечниковим, виступає річка.
Річка як осередок певного територіального простору, де відбуваються
історичні події, є виявом живого синтезу всієї сукупності фізикогеографічних умов: клімату, ґрунтів, рельєфу земної поверхні, геологічної
будови даної місцевості. Історичні річки, на думку мислителя, своїми
розливами створювали не лише шар родючого ґрунту, а й нові соціальні
зв’язки, що сприяли зміцненню й розвитку складно організованого
суспільства. Л. Мечников називає річки «великими учителями людства»,
оскільки «специфічне географічне середовище цих рік може бути звернене
на користь людині лише колективною, суворо-дисциплінованою працею
великих народних мас, які складаються навіть з різних етнічних
елементів»2.
Отже, перші стародавні цивілізації Єгипту, Ассиро-Вавилонії, Індії та
Китаю, згідно з Л. Мечниковим, зароджувалися вздовж берегів т.зв.
1
Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки: Статьи / В.И. Евдокимов
(сост.). – М., 1995. – С. 258.
2
Там само.
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«історичних рік». Історичними ріками він вважав Ніл, Тигр і Євфрат, Інд і
Ганг, Хуанхе й Янцзи. Чотири найдавніші культури Стародавності –
доньки цих рік.
Природно-історичний універсалізм, глобальний погляд на історію і
парадигмальне мислення наближують думки мислителя до ідеї ноосфери В.
Вернадського. Його справедливо можна вважати одним із тих, хто стояв
біля витоків цієї ідеї, що визначила сучасну коеволюційну стратегію,
спрямовану на пошук співпричетності світу природи і світу культури,
усвідомлення спільної еволюції природи і людини, біосфери і ноосфери,
природи, цивілізації, культури. Незважаючи на природно-космічний
фаталізм, теорія Л. Мечникова має яскраве гуманістичне забарвлення, адже
він визначив головні рушійні сили прогресу – здатність людей до
кооперації й солідарності, обґрунтував, що організованість і зрілість
суспільства залежить від того, як реалізуються в суспільстві ідеали свободи
й гуманізму. Те, що він пов’язав своє бачення історії з природною основою,
з річками, вигідно відрізняло його теорію від подібних теорій у тогочасній
позитивістській філософії.
Таким чином, ми бачимо, що концепція українського мислителя
Л. Мечникова була передумовою сучасних підходів. В історії українського
народу також можна знайти багато підтверджень думкам Л. Мечникова.
Так, Нестор Літописець у «Повісті минулих літ» доносить до нас відомості
про те, як ішов процес розселення слов’янських племен на початку нашої
історії. Він пише про те, що слов’яни селилися, як правило, по берегах
річок (по Дніпру – поляни, по Двіні – половчани, на Прип’яті – дреговичі,
по Сейму і Сулі – сіверяни і суличі, уздовж Бугу – бужани й дуліби…).
Територія сучасної України здавна була місцем додержавних і державних
утворень, що природно тяжіли до її водних об’єктів, зокрема до таких річок
як Дніпро, Буг, Дністер. Держава Київська Русь мала своєю віссю
славнозвісний Дніпро (Борисфен), по якому пролягав шлях із варягів у
греки та із греків у варяги.
З часом головна річка України – Дніпро відіграла величезну роль в
утворенні козацької держави Запорізької Січі.
Найпершу згадку про козаків дослідники відносять до 1206 р. У цей час
селяни-землероби змушені були втікати з сіл, рятуючись від навали
монголо-татарських племен. Запорізькі козаки оселилися на величезному
просторі степів, прилеглих до обох берегів Дніпра в його нижній течії. Д.
Яворницький, відомий історик запорізького козацтва, розглядаючи
гідрографію і природні умови Запорізького краю, зазначав, що на цій
території Дніпро починався з одного боку вище річки Сухого Омельника, з
другого – від річки Орелі протікав протягом 507 верств, маючи тут
найбільшу швидкість … характеризувався він і всіма особливостями своєї
течії: порогами, заборами, островами, плавнями, холуями… Всіх порогів у
ньому при запорізьких козаках налічувалося дев’ять1. Окрім Дніпра, Буга,
запорізький край налічував багато озер, лиманів, безліч малих річок, що
1

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У 3 т. – Львів, 1990. – Т. 1. – С. 28.
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нагадувало своєрідний живий організм. Достаток води у своєму краї козаки
характерно висловлювали словами пісні: «З устя Дніпра та й до вершини
семисот річок ще й чотири».
Треба зазначити, що чужинці, які неодноразово відвідували Україну в
різні часи, звертали увагу на красу її природи та багатство річок. Так, ще
батько історії Геродот, описуючи країну скіфів, частина якої згодом
належала запорізьким козакам, звертав увагу на рівний характер рельєфу
країни, багатий рослинний покрив, вологий клімат, зазначав, що кількість
річок, що течуть через Скіфію, хіба що трохи менша кількості каналів у
Єгипті. Особлива увага приділялася Дніпру (Борисфену), зокрема
наголошувалося на його прибутковості, багатому вмісті риби, добрій
оснащеності пасовищами для худоби. Мандрівник М. Литвин (1550 р.)
писав, що річки в Україні переповнені неймовірною кількістю осетрів та
іншою великою рибою, тому багато річок називають «золотими». «По всіх
притоках Дніпра, – пише М. Литвин, – спроваджують до Києва рибу, м’ясо,
хутра, мед, а також сіль з таврійських лиманів, де навантаження сіллю
цілого корабля коштує 10 стріл». Далі мандрівник говорить про Дніпрові
пороги і переправи Дніпра. «Цю ріку називають текучою медом і молоком
тому, що вона у своїх верхів’ях тече лісами з багатством бджіл, а нижче по
степах з випасами – а тому доставляє силу меду і молока для свого
населення»1.
Разом з тим було у Дніпра та його території і таке, що відлякувало
деяких мандрівників, слугувало джерелом випробувань для козаків,
загартовувало їхній дух, формувало певні риси характеру. Д. Яворницький
зазначав, що чужинцям край запорізьких козаків часто здавався диким,
суворим завдяки контрасту між літньою спекою і зимовим морозом,
повнотою річок і безводдям степу під час посух і вітрів. Диким і
малодоступним робили Дніпро як його затоки, гирла, гілки, річки й озера,
так і його численні острови, корчі, забори й пороги. « Хто не бачив
порогів, хто не пробував переправлятися через них, той ніколи не зможе
навіть уявити собі всього постраху і всього жаху, котрим обдає Дніпро
навіть найсміливішого пловця по ньому… Ось Дніпро спокійний і тихий; у
його водах, як у чистому кришталевому дзеркалі, відбивається ясне, синьоголубе й безхмарне небо. Та цей спокій оманливий. Не мине і кількох
годин, як Дніпро почорніє, над ним дико завиє поривчастий вітер, і вмить
уся поверхня зловісно зачорніє, швидко захвилюється й закипить білою
перловою піною. Найстрашнішим буває у таких випадках Дніпро в нічну
пору…»2
Але саме таке географічне середовище виявилося сприятливим для
козаків, допомагало їм сховатися від переслідувань поляків, турок, татар, а
також знайти собі надійний притулок і колиску. « Січ – мати, а Великий
Луг – батько!.. Степ та воля – козацька доля!..» Необхідність відповідати на
виклики середовища, сформувало у козаків такі риси як волелюбство,
1
2

Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992. – С. 49.
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відповідальність, лицарський героїзм. Перебування в екстремальних
умовах степу і Дніпровських порогів змушувало об’єднуватися, сприяло
розвитку таких суспільних якостей як здатність кооперації і солідарності.
Оскільки місце розташування більшості Січей обиралося або на
островах, або на добре відділених від суші півостровах, то можна вважати,
що Дніпро виконував важливу геостратегічну роль у козацькій державі. Він
виступив своєрідним природним осередком Запорізької Січі як тогочасного
військово-політичного утворення, найхарактернішого вияву військової
культури українського народу. Сформована на теренах т.зв. Великого
Кордону, ця культура увібрала як східні, так і західні впливи. Із західним
світом Запорізьку Січ поєднували такі елементи лицарства як родинний
принцип організації братства – «ордену» (побратимство, рівність,
демократизм), а також самоусвідомлення себе особисто вільними людьми,
якими й були козаки, спосіб життя яких визначали воєнне ремесло й
належність до корпоративно окресленої військової спільноти. Умови
боротьби з кочовими народами Сходу виробили у запорізького козацтва
адекватні форми військового мистецтва, військового будівництва,
спонукали до побудови власних збройних сил, які могли протистояти
турецько-татарській агресії на українській землі.
Також у козацькій державі Дніпро виявився своєрідним центром,
навколо якого сформувалися не лише військові, а й громадські традиції
колективної взаємодопомоги і колективного дозвілля українців. В
етнографічній літературі зафіксовано факти, коли за один день громадою
ставили церкву, або піднімали дзвони на дзвіницю, або оборювали села під
час епізоотії, або за день до весілля ткали для молодої потрібну кількість
рушників. Така робота була під силу тільки спільноті, а брали участь у ній
козаки як правило під час критичних подій. Односельці часто безкоштовно
виконували спільну роботу чи то на користь громади, чи окремої родини
або навіть окремого її члена. Деякі дослідники зазначають, що саме з таких
колективних робіт у благодійних цілях і виникли толоки – традиційні
форми народної колективної взаємодопомоги при виконанні трудомістких
робіт1. Толока нерідко використовувалася з морально-етичними цілями, як
прагнення здобути через працю добру репутацію, як спосіб подружитися,
парубкам – знайти собі суджену.
Зрозуміло, що Дніпро був для запорожців священною і заповітною
рікою. Його гармонізуючий вплив на свідомість українців знайшов свій
вияв у різноманітних жанрах українського фольклору: у чумацьких і
бурлацьких піснях, баладах, любовно-ліричних піснях, жартівливих,
танцювальних піснях та інструментальній музиці. В козацьких думах він
звався «Дніпром-Славутою», у козацьких піснях «Дніпром-братом»,
лоцманською мовою – «Козацьким шляхом». Річка Буг також була
«славною» рікою у запорізьких козаків. Їм належала її нижня течія від
балки Великого Сухого Ташлика до гирла лиману. Будучи поетами і
1
Історія української культури. У 5 т. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 3: Українська
культура другої половини ХVII – ХVIII століть. – С. 297-298.
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мрійниками в душі, запорожці завжди вибирали наймальовничіші й
найкращі місця перебування, любили залазити на високі скелі, підніматися
на високі кургани, усамітнюватися в лісових пущах, милуватися
краєвидами й віддаватися тихим думам і пісенним роздумам. Особливо
цінувалося козаками кобзарське мистецтво, адже кобза, на думку козаків,
була видумана самим богом і святими людьми. Кобза була для них
справжньою «подругою», яка допомагала пережити одинокість у часи
перебування в безлюдних місцях, незахищеність, тугу.
Життя запорізького козака було своєрідним аскетизмом, здобутим
власним досвідом. Щоб полегшити труднощі своєї одинокої долі, щоб мати
якщо не супутниць, то супутників життя, запорізькі козаки часто
зверталися до т.зв. побратимства. Перебуваючи в стані постійної загрози й
небезпеки, але маючи душу й серце, відчуваючи потребу любити, козаки
потребували вірного друга й нерозлучного товариша, заради якого могли
пожертвувати навіть власним життям. Козацька дружба й побратимство
мали силу закону, були освяченими церквою, і виявилися найсуттєвішими
рисами національного характеру українців.
Запорізька Січ була типовим прикладом соціально-економічної
самоорганізації українського землеробського населення – його самостійної
відповіді на виклик природного (географічного) середовища. Ця
самоорганізація формувалася на принципах демократії, співтовариства,
поваги індивідуальних прав і свобод, що, безумовно, мало прогресивне
значення для суспільного буття українського народу, незважаючи на важку
геополітичну ситуацію тих часів, що не сприяла утриманню державності.
Значну роль у консолідації українського населення в ці часи відіграло
географічне середовище, зокрема річки – Дніпро й Буг.
В умовах сучасної державності України її водні ресурси мають велике
геополітичне
значення,
адже
виступають
основою
значних
народногосподарських комплексів. Хоча швидкість течії в Дніпрі за останні
40 років зменшилася в 30 разів. І якщо в часи запорізьких козаків Дніпро й
Буг виступали своєрідними геополітичними центрами всередині
Української держави, що сприяло консолідації саме українського
населення, то в сучасні часи, коли сформувалися кордони Української
держави, важливу геополітичну функцію починають відігравати
прикордонні річки й територіальні моря. Саме прикордонні водні об’єкти
виступають своєрідними осередками діалогу й співробітництва між
Україною та прилеглими країнами, про що свідчать і відповідні правові
документи.
Так, у 1994 р. у м. Софія такі країни як Австрія, Болгарія, Молдова,
Німеччина, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія,
Чехія та європейське співтовариство підписали Конвенція щодо
співробітництва по охороні та сталому використанню річки Дунай.
Конвенцію визначила цілі і принципи співробітництва держав Дунайського
басейну, а саме: прагнення досягти мети сталого та збалансованого
управління водними ресурсами, включаючи збереження, поліпшення та
раціональне використання наземних та підземних вод водозабірної площі;
співробітництво з основних питань управління водним господарством та
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вжиття відповідних правових, адміністративних і технічних заходів для
підтримання і поліпшення умов довкілля, якості води Дунаю та його
водозбірної площі; встановлення пріоритетів і посилення, узгодження та
координація заходів, ужитих і запланованих на внутрішньому й
міжнародному рівнях по всьому басейну Дунаю для сталого розвитку й
охорони навколишнього середовища річки. Конвенція регулює питання
запобігання транскордонного впливу на навколишнє середовище річки,
його контролю та зменшення, визначає конкретні заходи щодо охорони
водних ресурсів, критеріїв якості води, інвентаризації скидів, програм
моніторингу, містить положення про консультації, обмін інформацією,
інформування громадськості, наукові дослідження та розробку,
взаємодопомогу держав-учасниць1.
Велике геополітичне значення має й Чорне море в умовах сучасної
державності України. Це визначається відповідними правовими
документами
ОЧЕС
(Організації
Чорноморського
Економічного
Співробітництва), що об’єднала станом на 2001 рік 11 причорноморських
держав. Цілями ОЧЕС є перетворення Чорного моря на море миру й
добробуту через розвиток дружніх і добросусідських відносин
причорноморських
держав;
поглиблення
багатостороннього
співробітництва як між цими країнами, так і з іншими заінтересованими
державами; сприяння економічному, технологічному і соціальному
прогресу, а також вільному підприємництву; дотримання специфічних
економічних інтересів держав-учасниць, особливо країн, що перебувають
на етапі переходу до ринкової економіки; використання всіх можливостей
для розвитку і диверсифікації їх співробітництва в економіці,
промисловості, науці, технології та охороні навколишнього середовища2.
Особлива геостратегічна роль належить і Керченській протоці, що
слугує природним кордоном між Росією та Україною. В 2003 р. був
підписаний договір між Україною і Російською Федерацією про
співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.
Згідно зі ст. 1 цього договору Азовське море розмежовується лінією
державного кордону відповідно до угоди між сторонами. Азово-Керченська
акваторія зберігається як цілісний господарський та природний комплекс,
що використовується в інтересах обох держав3.
Отже, географічне середовище, місце розташування країни може
виступати важливим чинником гармонізації суспільних відносин, адже
воно виступає певною ареною для розвитку історичних подій, а також
чинить певний геополітичний вплив на ці події. Це, зокрема, стосується й
водних ресурсів країни, гармонізуючий і консолідуючий вплив яких на
історичне буття народів був висвітлений у концепціях українських
мислителів Л. Мечникова, Д. Яворницького, що послугували основою для
сучасних підходів.
1
Юридична енциклопедія. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія імені М.П. Бажана»,
1998-2004. – Т. 1-6.
2
Там само.
3
Там само.
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УКРАЇНА – МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДОЛЯ,
ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Мельник Т.В. (Севастополь)
КОНЦЕПТ «РІДНА ЗЕМЛЯ»
В ІНФОСФЕРІ СЕВАСТОПОЛЯ
У
статті
аналізується
національно-етнічний
параметр
інформаційного середовища Севастополя. Автор ставить питання
етноідентифікації та розмірковує над своєрідним ментальним утвором
«рідний край» у зв’язку з мовним питанням, психоетнічним образом
сучасного мешканця міста та пропонує деякі варіанти поліпшення
лінгвокультурної складової.
Інформаційний світ, що на межі раціонально-логічного мислення
утворює парадокси, окреслює для всіх його учасників певні кордони. У
контексті ноосферного мислення людина є джерелом продукування тексту,
збудження думки, стимулювання творчості. Текст виглядає анонімною
суперструктурою, для якої людина й стає об’єктом. Текст потрапляє у
свідомість особистості ще з раннього дитинства та у формі внутрішньої
мови, мислення залишається там упродовж усього життя.
Сучасна цивілізація базується на культурі текстотворення, оскільки
будь-які зміни зумовлені, перш за все, інфосферою. Інформаційне
середовище рукотворне, воно включає масову й міжособистісну
комунікацію, є елементом навколишнього середовища. А отже, людина
стає не лише об`єктом, а й суб`єктом інформаційних процесів1.
Спираючись на праці О. Гасклі, М. Ангенота, Ж. Дерріди, К. Поппера,
М. Гайдеггера щодо текстових феноменів2 та беручи до уваги те, що
1
Див.: Буданцев Ю.П. Ноосфера или информационное общество // Организация массовых
информационных процессов. – М., 1988; Васильев С.А. Синтез смысла при сознании и
понимании текста. – К., 1988; Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.,
1959.
2
Див.: Дерріда Ж. Структура, знак і гра в дискурси гуманітарних наук // Антологія
світової літературно-критичної думки. – Львів, 1996; Попер К.Р. Логика и рост научного
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текстом можна вважати будь-яку інформацію, яку отримує людина через
різні канали сприйняття, ми виокремили деякі параметри інформаційного
середовища, серед яких і національно-етнічний. Його ми пов’язали з
проблемою взаємовпливів та конкуренції текстів, співіснування
телебачення, радіо, друкованої періодики, комп’ютерних мереж тощо.
У системі сучасних інформаційних процесів людина виступає як
окремий малий світ, мікрокосм, з думками, зародженими в серці,
обґрунтованими розумом у суворій логічній формі. Почування-емоції
створюють своєрідну екзистенційну силу.
Що відчуває людина з печаттю етнонаціонального, коли змінюється її
часопростір?
Концептуальна картина світу склалася давно як національна картина
світу, що доповнюється асимільованими знаннями, відбиває світобачення
та світосприйняття народу, закоріненими у мові, певною мірою обмежені
рамками національної культури.
Зміна епох диктує свої пріоритети, незмінною ж цінністю, етичною й
логічною необхідністю залишається відчуття рідного краю. Рідний край –
той, що народжує і постійно відлунює в душі особистості. Він частка тієї
сили, яку вона зберігає протягом усього життя. Бо саме рідний край
викликає особливі почуття, як частку сили, яку людина зберігає упродовж
усього життя. Земля, де людина народжується чи самостверджується,
супроводжує її завжди, упродовж усього життєвого шляху, у період
вільних міграцій стає «малою батьківщиною», реальністю не лише
фізичною, а більшою мірою – духовною й етичною, бо здійснює помітний
вплив на формування елементів світогляду й уподобань особистості.
У філософському сенсі велике значення для формування й розвитку
картини світу має культура, у якій виховується і соціалізується індивід.
Вивчення культурних складових завжди містить у собі експресивний
компонент, пов’язаний з емоційною тональністю і викликають у
підсвідомому й свідомому потенціалі особистості позитивно чи негативно
зорієнтований образ певних реалій. Наявність емоційної забарвленості
допомагає розробити певну категорію у свідомості особистості чи групи
людей. При цьому «рідний край» позначає ширший концепт завдяки
широкому культурному наповненню.
Образ рідного краю чи фрагментів його належить двом
взаємопов’язаним областям людського досвіду – реальній дійсності та
метафізичній, ідеальній складовій буття.
У мінімоделі Севастополя відбивається історія й праісторія. На
севастопольській землі проходили неординарні події історичного й
культурологічного значення, народжувалися й мешкали визначні постаті,
засновувалися й розвивалися непересічні явища. Севастополь постійно
викристалізовує власне майбутнє, контури того, що в ньому незабаром
відбудеться.

знания. – М., 1983; Wierzbicka A. Lexicon as a Key to Historu, Culture and Society: `Homeland`
and `Fatherland` in German, Polish and Russian. – Franrfurt a.M., 1995.
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Особливість суспільної і культурної ситуації полягає в тому, що простір
Севастополя членували постійно змішувані внутрішні кордони між
мовними та етнічними групами, державами, релігіями, політичними й
культурними системами, ареалами відмінних економічних укладів. Це
зробило його яскраво вираженою константною зоною з вельми строкатим
спектром соціокультурних феноменів1.
Відповідно до Конституції України Севастополь є містом, що має
особливий статус. Постійне населення Севастополя за результатами
Всеукраїнського перепису 2001 р. – 377 200 осіб. 71,6% севастопольців –
етнічні росіяни, 22,4% – етнічні українці. Для 90,6% севастопольців рідною
є російська мова, для 6,8 % – українська. Історично корінними
севастопольцями є лише 1-2% населення Севастополя – ті, хто жили в
ньому до Другої світової війни або їхні прямі нащадки. Практично всі
жителі Севастополя є переселенцями або дітьми переселенців з інших
регіонів СРСР, переважно Росії, а також з України. Для значної кількості
мешканців Севастополь не є рідним містом; їхні діти, що народились у
Севастополі, мають дві (а то й три) “малі батьківщини”: окрім Севастополя
– місця походження їхніх батьків. Таким чином, абсолютна більшість
севастопольців не має стійкого історичного зв’язку з Севастополем, і для
більшості з них історичною або “малою батьківщиною” є різні регіони
Росії. Переважно з Україною, а не Росією, СРСР чи СНД себе
самоідентифікують лише вихідці з Західної та Центральної України, а
також наймолодше покоління, що не встигло захопити часи СРСР та
російського сепаратизму 90-х років. Численну частину севастопольської
громади складають греки, німці, вірмени, болгари, гагаузи, євреї, караїми,
кримські татари, білоруси, що пройшли через русифікацію радянських
часів.
Навчання українською та російською мовами провадиться лише в одній
школі та двох гімназіях, у яких українською мовою навчається 2% від
загальної кількості учнів. Українську мову та українську літературу як
предмети вивчають у всіх загальноосвітніх навчальних закладах
Севастополя.
У зв’язку з цим наголошуємо на своєрідній взаємодії світів: макросвіт
впливає на сприйняття рідного краю, але й він певними подіями, процесами
здійснює вплив на великий світ. Тобто макросвіт переважної більшості
севастопольців формується з цілісності й синтезу численних рідних країв.
Виходячи з того, що поняття “рідний край” більшою мірою емоційне,
ніж наукове, увібрати його в якесь визначення дуже важко,
фундаментальна категорія “вітчизна” може стати вихідною точкою, яка
переноситься (внаслідок власного відчуття, традицій сім’ї, часто завдяки
пресі й суспільній свідомості) та ідентифікується з більш широкою
територією і національним обширом.

1
Див.: Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. – К., 1998;
Майборода О. Російський націоналізм в Україні (1991-1998 рр.). – К., 1999.
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При намаганні визначитися у понятті «рідний край» респонденти
натрапляли на труднощі, що не корелювалися однозначно з чуттєвим
досвідом людини, оскільки ознаки рідного краю релевантні й нестабільні.
У процесі оволодіння різноаспектними знаннями сучасна людина одним з
чинників сучасного гіперскладного макросвіту бачить рідний край та шукає
джерела знань про нього в інформаційних ресурсах. Тобто це стає
об’єктивною потребою, фізіологічною необхідністю, етичною нормою для
більшості як експонент інтелектуального рівня, мірило цивілізованості,
оскільки й патріотизм розглядається як антеїзм, бо силу беруть саме від
рідної землі.
Т.зв. російськомовні севастопольці більшою мірою використовують
лінгвокультурний концепт (рос.) «родина» як сутність ідеологічну в тому
сенсі, що в ньому відбиваються їхні уявлення про себе та про ідеальний
світоустрій. Цей концепт латентно етнонімічний, бо в ньому у своєрідному
згорнутому вигляді присутні погляди етносу на самого себе як на носія
відповідної культури та оцінка власної національної вдачі. Для пересічного
севастопольця, який себе ідентифікує з російським етносом, (рос.)
«родина» – те, що залишається від країни, коли з неї вичленяються
географія та політичний устрій; те, що не можна пояснити; те, що люблять
найбільше.
В. Виноградов свого часу звернув увагу на використання лексем
«родина», «отчизна», «отечество», а В. Телія – на концепт Patria. Сучасне
сприйняття їх пов’язується з певною дезінтеграцією, на кшталт гегелівської
сови Міневри (сутінки як стара форма життя), коли семантика базових
цінностей культури втрачає свою визначеність.
Усе це дає відповідні підстави вважати, що концепт «рідний край» є
етноспецифічним.
Ранг любові до рідного краю в ordo amoris у широкому сенсі відбиває
загальну ієрархію цінностей та пріоритетів представника певного етносу –
«роль, которую та или иная вещь должна играть в нашей жизни,
необходимую степень ее важности для нас, ее относительный вес, ту силу
привязанности, которую мы должны испытывать в ней»1. За своєю
лексичною сполучуваністю номінативи «батьківщина», «вітчизна» а також
«рідний край» можна використовувати як пряме доповнення дієслова
«любити». Персоналізація їх носить уже практично мовний характер, це не
метафора, а реалія. Вона використовується у назвах літературних творів,
громадських організацій, артефактів, їй притаманна прецедентність у
складі фразеологізмів, що утворюють фонові знання носіїв мови.
«Рідний край» як семантична реалія відповідає лінгвокультурному
концепту: їй притаманна номінативна щільність, вона впливає на емоційні
переживання, фокус свідомості, включається в мережу асоціативних
зв’язків2. До речі, й росіянин, уживаючи фразу «мой родной край» має на
1
Телия В.Н. Концептообразующая флуктация константы // Язык и культуры: Факты и
ценности. – М., 2001. – С. 409-418.
2
Воркачев С.Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели //
Филологические науки. – 2005. – № 4. – С. 76-83.
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увазі не обов’язково те, що розташоване збоку (край чогось). Як і в
багатьох слов’янських мовах – це країна, держава (наприклад, сърбска
крайна, българска крайна).
Лінгвоспецифічність поняття «рідний край» розглядається як
універсальний детермінант предметів «ближнього кола» – рідний дім, рідна
земля, рідна людина, рідна країна та увиразнюється однослівним антонімом
«чужина».
В українській мові «країна» – це теж держава. А беручи до уваги
дієслово «краяти» – вирізати, виділяти, викроювати – виділяти для себе,
для свого народу територію, обмежувати її від інших, чужих територій і
ззовні, і зсередини. Відповідно і «краяни» – це земляки, жителі даної
території, а не якісь периферійні провінціали.
Українство Севастополя за своїм культурно-історичним змістом
цілковито спроможне розкрити квінтесенцію цивілізаційного і духовнокультурного феномену, його творця-українця, який освоює етнічний
простір, створює культурну унікальність як вагому частку інфосфери, бо
історія впродовж століть учила українців створювати затишок для
представників інших народів на обжитій території, розраховуючи на
взаємність, злагодженість і пошанування національних цінностей.
Нині Севастополь більшістю сприймається як місто не українське,
«город русской славы», певний «радянсько-комуністичний ендемік» на
карті сучасної України. Він ніби не підлягає динаміці, коли мова йде про
багатокультурність, не плинний, не виступає продуктом змін чи взаємодій,
вибору. Питання «Хто ми є?» більшою мірою поступається питанню
«Звідки ми прийшли, скільки нас, ким ми можемо стати?»
Існує тривка тенденція уникнення постановки проблеми української
книги, газети, журналу, кола змістовного україномовного спілкування.
Владні структури перекладають формування суспільної мети, тобто
ідеології, на українську інтелігенцію, на громадські організації (таких,
тобто проукраїнських, налічується близько 20), і таке можна розцінювати
як відкрите лукавство. На офіційних заходах та в рекламі культурний смисл
поняття «рідний край», на превеликий жаль, вихолощується і
використовується з метою promotion.
Задекларований
демократизм
виступає
підступною
формою
гальмування української етноідентифікацфї через сферу культури, у т.ч.
масову, як найбільш впливовий чинник у процесі етнічної
самовизначеності.
Так, починаючи з 1999 р., уповноважені органи у Севастополі видали
260 свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації з місцевою сферою розповсюдження. На сьогодні регулярно з
цієї кількості виходить 63. Лише одна газета «Просвіти» «Дзвін
Севастополя» є україномовною і виступає з державницьки орієнтованими
матеріалами, хоча її позицію для умов Севастополя можна вважати надто
радикальною, а тому не завжди прийнятною. Видання, котрі умовно можна
назвати нейтральними, мають невеликі наклади, вони переважно
передруковують інформацію з інших видань, а власної редакційної
політики не мають.
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Значна кількість друкованих ЗМІ є відверто пропагандистськими та
агітаційними інструментами відповідних політичних формувань:
«Севастопольская правда» (КПУ), «Севастопольський бриз» (БЮТ),
«Регион Севастополь» (Партія регіонів), «Русичи» (проросійської
орієнтації) тощо.
Телепростір між собою ділять Севастопольська регіональна державна
ТРК, ТРК «Бриз» (засновник – Міноборони), заснований міськрадою
«Народний канал», комерційна ТРК «Независимое телевидение
Севастополя», продакшн-студія оператора кабельного телебачення
«Девком». Разом із цим сайт «For Post» та «Независимое телевидение
Севастополя» у своїй редакційній політиці дотримуються відверто
антиукраїнської та проросійської орієнтації, надаючи споживачам
адаптовану до вимог своїх фінансових спонсорів інформацію. Таким
чином, цілеспрямовано створюється зручна для місцевої влади балаканина
та квазіінтелектуальні симулякри, породжуються ілюзії, котрі становлять
потужні для місцевої громади, спотворені ілюзією, ідентифікаційні
паттерни.
До прикладу, одним із стереотипів, успадкованих севастопольцями від
минулого, є несприйняття стосовно себе поняття «меншина». Хоча в
політологічному сенсі «меншина» – це будь-яка суспільна група, що не
складає більшості в суспільстві, має специфічні інтереси й може їх
відстоювати за допомогою механізмів мажоритарної демократії.
Домінанта «російської меншості», постійна кволість українців
сформували космополітичний російсько-радянський психоетнічний
портрет сучасного севастопольця, якому начебто нав`язується етнічна
культура, до якої із симпатією ще не визначився, бо зневажає, принизливо
іменуючи її як шароварщину.
І це – результат державної політики щодо Севастополя, адже
загальновідомо, що оригінальні культурні явища можуть творитися лише
на етнічній території, в етнічному середовищі, їм важко конкурувати з
нав’язуваними російською експансією та адміністративно підтримуваними.
Цей факт несе негативне відчуття у процес етнічної самоідентифікації
українців через цінності (мову, традицію, релігію тощо).
Отже, хоч регіон характеризується багатокультурним де-факто, проте
багатокультурність є далеко негармонійною. Потужною на сьогодні є
суперечність
між
успадкованою
традицією
«радянського
інтернаціоналізму» та непослідовністю регіональної політики. Відчутний
наслідок попередньої епохи створив умови для поверхневої символічної
ідентифікації: з одного боку, відчуття себе як «жертви історії» (етнічні
росіяни), з іншого – міфу пригнобленої нації (етнічні українці).
Що стосується сучасної мовної ситуації у Севастополі, то вона
позначена тим, що для забезпечення комунікативних потреб на всіх
суспільних рівнях використовуються дві літературні мови – українська та
російська, що перебувають у постійному конфлікті. Деформованість мовної
ситуації регіону полягає в тому, що співвідношення українськомовної та
російськомовної частин населення не відповідає співвідношенню українців
і росіян на її території. Витіснення української мови російською,
441

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

деасиміляція значної частини українського населення впродовж багатьох
десятиліть спричинила ослаблення їхньої національної самосвідомості.
Наявність носіїв змішаного українсько-російського мовлення, т.зв.
суржику, у Севастополі незначна.
Білінгвістичний характер мовної ситуації відобразив останній перепис
населення 2001 р., хоча й не дав точного визначення співвідношення носіїв
української і російської мов. Склалася нерівноважна двомовна ситуація,
хоча сучасний соціум орієнтований на наявність у комунікантів цілісної
системи універсальних знань та ключові компетентності в системі
понятійно-сприйняттєвих структур.
Виходячи з того, що мовна компетенція забезпечує засвоєння мовцем
системи знань про мову як засіб вираження думок і почуттів та формування
мовних умінь і навичок, передача інформації засобами другої мови формує
в нього спроможність діяти в межах двох вербальних систем у
запланованій та спонтанній ситуаціях.
Носій мови для комунікації певного рівня у своєму арсеналі має мову
рідну (материнську), ту, якою користується в побуті, на письмі чи в
розмові, за кордоном чи в державній установі. При цьому в процесі
формування складних вербальних образів одну із мов людина реалізує
порівняно краще. За умов контакту двох споріднених мов з’являється
необхідність їх зіставлення з метою виокремлення семантичних
відповідностей,
лексикографічних
відмінностей,
відомостей
у
мовленнєвому спілкуванні. Утруднює процес незбалансована ситуація в
освітній галузі.
І хоча ми розуміємо, що в історичній перспективі українська мова буде
посідати таке ж місце, як болгарська в Болгарії, як чеська в Чехії, як
російська в Росії (без цього в України немає майбутнього), має місце ще й
таке: тема у ЗМІ «Зачем учить украинский язык?», заголовки на газетних
шпальтах типу «Почему я, русский по национальности, должен учить
украинский язык?» Безперечно, це можна розглядати як звичний конфлікт
необхідності з вульгарними лінощами та ідейним невіглаством.
Сучасні колізії між російськомовними севастопольцями і тими, хто
ідентифікує себе етнічними українцями, не є випадковими. Вони мають
досить глибоке коріння та пов’язуються насамперед з ментальнопсихологічними комплексами. Росіянин у Севастополі (як на Кавказі чи у
Владивостоці, Ризі чи на Кушці) відчуває себе вдома й скрізь залишається
росіянином – психологія тих, для кого досвід етнічного притиснення став
однією з основ національної ментальності. Це сумна реальність.
На сьогодні феноменологічна цілісність українства Севастополя обіймає
декілька рівнів національно-культурної належності – управлінський,
культурно-просвітницький та фольклорно-етнографічний. При цьому
останній є найбільш виразний.
Частина представників севастопольської еліти (політичної, ділової,
військової, наукової, творчої) переконана, що Севастополь – це бунтівлива
провінція, котра рано чи пізно на коло своє повернеться. З її боку ставлення
до української мови, української культури іронічно-байдуже. Український
міф російської свідомості проступає принаймні в тому, що існування
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України поза Росією або окремо від неї – дещо надприродне і жодної
проблематики поза російським контекстом не існує.
Слушною з цього приводу є думка, що ігнорування української
культури приводить росіян до несподіваного висновку про забуте коріння
та витоки власної (російської) культури.
Так, за умов взаємодоповнюючих процесів глобалізації та
партикуляризації (на рівні відокремлення й індивідуалізації) у жорсткому
інформаційному суспільстві в Севастополі виникає ситуація високого рівня
складності. На часі Севастополь має зробити відповідальний вибір –
самовизначитися та ідентифікуватися.
Отже, концепт «рідний край» як своєрідний ментальний утвір виступив
свого роду фільтром, зорієнтував нас на проблему поліетнічності, що може
породити
асоціальність,
духовну
спустошеність,
цивілізаційну
маргінальність. Інакше кажучи, особа експансивного нахилу може стати на
шлях жорстокості, злочинності тому, що стосовно неї не спрацьовує
регулятивно-обмежувальна функція етнічного.
Ще не спрацьовує поняття вчинково-відповідальної ідентифікації, і
тому внутрішня спрямованість не сформована і саме тому мовна проблема
для багатьох стає перешкодою. Ми розуміємо, що не в мові перешкода, а в
тому внутрішньому стані, що витворює емоційно-вольові імпульси для
подолання успадкованих перешкод, у тій культурній налаштованості, яку
людина вважає особистим здобутком.
Лінгвокультурна складова інфосфери міста може знайти вихід шляхом:
посилення української культури, підкріпленої інформаційними
українськими потоками;
надання соціопрестижного статусу українському інформаційному
продукту;
політики протекціоналізму для вирівнювання разючої структурної і
функціональної асиметрії в інформаційному просторі.
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Шевченко М.М. (Київ)
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ
У статті досліджуються чинники існування України у світі як
незалежної держави. Наголошується на необхідності чіткого визначення і
впровадження в життя цілісної зовнішньополітичної стратегії.
Для розуміння нової геополітичної ситуації, що утворилася після
розширення НАТО у 1999 р., необхідно стисло нагадати в чому полягали
класичні системи європейської безпеки. Вони спиралися, головним чином,
на рівновагу сил. Цій рівновазі з XVIII ст. загрожувала спершу Франція, а
наприкінці XIX – у І пол. XX ст. – Німеччина. Спроби Франції, а згодом
Німеччини домінувати в Європі врівноважувала Росія. Отже, Росія
виконувала функцію головного чинника рівноваги сил у Європі й у
XVIII ст., і після версальських, і після ялтинських угод.
Щоб Росія могла брати участь у системах європейської рівноваги, її
війська мали бути фізично присутні всередині континенту. Зокрема, в
країнах соціалістичної співдружності, які входили до зовнішньої
периферійної зони радянського геопростору. Внутрішня периферійна зона
охоплювала всі національні республіки СРСР1. Геопростір сучасної Росії
кардинально змінився порівняно з радянським. Так, зовнішня периферія
включає всі республіки колишнього СРСР, які все більше віддаляються від
Росії і потрапляють у коло тяжіння інших геополітичних центрів – США,
Німеччини, Турції, Ірану, Китаю. Якщо цю тенденцію не зупинити, то
Росія зовсім залишиться без зовнішньої периферії, оскільки Західна
(Прибалтика) та Південно-Західна (Україна і Молдова) перейдуть до
європейського геополітичного простору, а Закавказзя й Середня Азія
можуть увійти до туранського простору з центром у Турції. Між Росією і
Заходом з’явився подвійний буферний пояс із колишніх соцкраїн (Польша,
Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія) і нових незалежних
держав (Естонія, Литва, Латвія, Білорусь – союз з якою поки має
декларативний характер перш за все з вини російського керівництва,
Україна, Молдова)2.
Відповідно, у військовому плані включення східноєвропейських, а тим
більше прибалтійських країн до складу НАТО звичайно погіршить позиції
альянсу й ускладнить його наступні завдання. Тому інерційно йдучи на
розширення блоку без урахування російської позиції, країни НАТО
потрапляють у стару геополітичну пастку Європи, відтворюючи певною
мірою ситуацію 1939 чи 1949 років. Сенс цієї пастки полягає в тому, що
Європу, напевно, не можна розділити надвоє, не загострюючи воєннополітичну ситуацію. Можна стверджувати, що існує феномен
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Див.: Ивашов Л. Россия и мир в новом тысячелетии. – М.: Палея-Мишин, 2000. – С. 76-
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Там само. – С. 166-171.
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європейського історичного сприйняття воєнно-політичної ситуації, яка
відображає практику збереження протягом усієї історії лімітрофних зон
між основними цивілізаціями Європи. Їх зникнення спричиняло
виникнення прямого протистояння, відкритого чи латентного воєнного
конфлікту. Прикладом цього може бути ліквідація Польщі в 1939 р., яка з
новою силою загострила німецько-російське цивілізаційне протистояння.
Для конфліктуючих цивілізацій непроникненість кордонів вигідна у
всіх відношеннях, тоді як для держав це твердження неоднозначне. До тих
пір, поки баланс інтересів і стабільність не стануть основою світового
устрою, питання про безпеку кордонів не втрачатиме актуальність
незалежно від розвитку засобів збройної боротьби. Хоч у сучасних умовах
розвитку засобів збройної боротьби зроблено всі кордони “прозорими” для
бойових засобів ураження (ракетні війська, авіація), то для проникнення
армії вторгнення (в тому числі і для висадки морського десанту) на
територію і нині мають велике значення проникненість кордонів.
Лорд Керзон у своїх дослідженнях з проблем кордонів вказував на
неможливість будь-яких спроб створити точну науку про кордони, оскільки
неможливо застосувати один закон до всіх держав чи народів, до всіх
урядів, усіх територій. Коли чітких кордонів між великими народами та
їхніми державами провести неможливо, Керзон запропонував створити
буферні держави з більш чи менш організованих і несамостійних
народностей. Стабільність цих держав хитка, оскільки самі політичні умови
існування буферних держав дають простір для внутрішніх та зовнішніх
інтриг втручання ззовні. Ідея Керзона вперше була реалізована у
Версальській системі (до колишніх буферних держав – Норвегія, Данія,
Швеція, Бенілюкс і Швейцарія додали другий пояс – Фіндляндія,
Прибалтійські
республіки,
Югославія,
Угорщина,
Польща
і
Чехословаччина).
“Коли малі держави були неспроможні протистояти великим, – писав
Р. Арон, – то останні неоднарозово з різних причин приходили до згоди
щодо подальшого їх існування. Мала держава, яка займає стратегічно
важливе становище, позбавляє всі великі держави переваг, котрі собі
забезпечила б одна з них, зайнявши її територію; або мала держава створює
нейтральну, буферну зону між кордонами великих держав. Тому досить
часто мала держава завдячує своїм існуванням не так здатності до оборони,
як інтересові великих (інтерес залишити її жити). Здатність до військового
захисту є лише допоміжним інструментом національної незалежності...
Великі прагнуть завоювати малі держави скоріше підривною діяльністю,
ніж залякуванням атомною зброєю чи загарбанням”1.
У більшості випадків, коли буферна держава переставала цікавити
одного з двох гарантів, вона не ліквідовувалася, а перетворювалася в
сателіта іншої держави. Перетворення буферної держави в сателіта є одним
із способів розширення життєвого простору.
У теоретичному плані держава може бути названа буферною, якщо:
1

Арон Р. Мир і війни між націями. – К.: Юніверс, 2000. – С. 367-368.
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1) її територія розділяє території двох чи більше держав, які
антагоністичні одна до одної, перешкоджаючи таким чином прямому
контакту між ними;
2) держава розташована на шляху ймовірної експансії;
3) держава здатна утримувати регіон, вигідний у багатьох відношеннях,
володіти яким хотіли б дві або декілька держав1.
Слід зазначити, що почуття страху прямого протистояння країнцивілізацій, напевно, в крові (в історичній пам`яті ) у європейців. Тим паче,
що ні росіяни, ні європейці психологічно поки що не готові вважати
Україну чи прибалтійські країни самостійними, самодостатніми
“буферними” державами. Старший консультант Національного інституту
стратегічних досліджень В. Крисаченко слушно зауважив, що “у офіційних
та напівофіційних доктринах донедавна – Польщі та і досі – Росії ми
простежуємо принципово інше бачення місця України у світі, відмінне від
того, яке можна простежити за джерелами інших країн. Звісно це не мало б
суттєвого значення для України, якби не несло загрози втрати політичної
незалежності та підстав для культурного та етнічного гноблення
українського народу”2.
Перебування в складі російської, а пізніше, радянської імперії повністю
виключало для України будь-яку зовнішню чи військову політику. Питання
її зовнішньополітичних орієнтацій та статусу як суб’єкта міжнародних
відносин виникли лише після проголошення незалежності України.
Виходячи з найзагальніших геополітичних міркувань, можна окреслити
досить широкий спектр альтернатив політики України щодо
міжнародного оточення і структур євроатлантичної безпеки. Це:
опора на власні сили;
приєднання до одного з існуючих блоків чи альянсів;
створення регіональних структур безпеки в рамках більш широкої
архітектури європейської безпеки;
нейтралітет або позаблоковість:
а) підтримка існуючого статусу самопроголошеної позаблоковості;
б) постійний нейтралітет, гарантований великими державами або Радою
Безпеки ООН;
в) “активний” нейтралітет, “особливі” відносини з НАТО, орієнтація на
європейську інтеграцію, приєднання до ЄС і ЗЄС3.
Наведені варіанти політики національної безпеки не є альтернативними
в строгому розумінні цього слова. Деякі з них можуть здійснюватися в
різних комбінаціях або переходити один в інший.
У загальній геополітичній ситуації, що визначається процесом
розширення НАТО на схід, для України гостро постає проблема
1
Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы
безопасности русского народа и современность. –А.-А.: Верный, 1999. – С. 236.
2
Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: Ін-т філософії НАН
України, 2000. – С. 104.
3
Гончаренко О.М. Нейтралітет, позаблоковість і національна безпека: європейський
досвід та альтернативи України // Стратегічна панорама. – 2000. – № 1-2. – С. 33.
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остаточного самовизначення: чи вважає вона себе європейською країною,
чи є чимось іншим? Існує багато визначень України у геополітичному
смислі: “міст” між Заходом і Сходом, “санітарний кордон” між НАТО і
Росією, “центр” Чорноморсько-Балтійської співдружності тощо. В
кожному з цих визначень є частина істини і частина нових міфів.
Нині Україна ще не “міст”, не “санітарний кордон”, не “центр” спільнот,
а лімітроф для Росії та Європи, проміжний, міжцивілізаційний простір між
західною і російсько-євразійською цивілізаціями. Слід зазначити, що
лімітроф з подвійною оцінкою. Європа вважає східні кордони України
межею розлому між Європою і Росією. А Росія вважає західний кордон
України межою розлому між НАТО і СНДівським простором, який є зоною
її особливих інтересів.
Україна являється лімітрофом у трьох значеннях. У геополітичному
вона дійсно опинилася між НАТО і Росією. В економічному – між країнами
з переважно ринковою, соціально зорінтованою економікою Заходу та
хаотичною, грабіжно-експлуатованою новим правлячим класом,
економікою
Росії.
Духовно-моральному
–
між
тоталітарним,
моноідеологічним і лжеморальним минулим і невизначеним, навіть
невідомим майбутнім. Всі ці значення характеризують перехідний характер
держави і суспільства1.
Якщо народ “лімітрофа” не увійде до структури будь-якої регіональної
цивілізації, то самовизначення цього народу у формі незалежної держави
залишається проблематичним, як і проблематичним створення своєї
локальної цивілізації.
У термінах класичної геополітики українську геостратегію сьогодні
визначають дві головні парадигми: Євразійська та Євроатлантична, хоча
останнім часом все більше дає про себе знати і третя – Чорноморська.
Специфіка геополітичних координат України полягає в її належності
одночасно до двох регіонів – Європи та Євразії, при чому в обох регіонах
Україна займає периферійне положення. Завідувач відділом Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Ф. Рудич
зазначає, що Україна не є суб`єктом, що формує геополітичний простір
навколо себе, і залишається здебільшого пасивним об`єктом масштабних
процесів, що розгортаються навколо неї2. США і Росія відводять Україні
помітне, але далеко не ключеве місце у своїх геостратегічних розрахунках,
ще більш дозованою є увага до неї Європейського Союзу, з мовчазної згоди
якого Україна ризикує перетворитися на ”сіру зону” між об’єднаною
Європою і Росією, і врешті-решт буде змушена до економічного та
політичного інтегрування з Російською Федерацією. У цьому контексті
слід зауважити, що сьогоднішній позаблоковий статус України ніяким
чином не створює правових перепон для співробітництва з НАТО. Разом з
тим необхідно врахувати, що Україна є настільки важливим геополітичним
1
Михальченко Н. Лимиштроф Европы: случайность или судьба Украины? // Геополітичне
майбутнє України: Матеріали “круглого столу”. – К.: Вид-во КІТЕП, 2000. – С. 5.
2
Рудич Ф. Україна, Росія, Євроатлантика: деякі аспекти взаємовідносин // Геополітичне
майбутнє України: Матеріали “круглого столу”. – К.: Вид-во КІТЕП, 2000. – С. 25.
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чинником у Центральноєвропейському регіоні, що про її абсолютно
нейтральний і позаблоковий статус можна говорити лише умовно. Історія
міжнародних відносин свідчить, що державам, які знаходяться на стику
протилежних геополітичних інтересів, бути нейтральними просто
неможливо. Позаблокове існування таких держав було дуже короткочасним
і закінчувалося, як правило, насильницькою зміною їх статусу ззовні.
Остаточне визначення позиції щодо членства нашої держави у тих чи
інших військово-політичних структурах може відбутися тільки після
об’єктивного, ґрунтовного й якісного аналізу усіх “за” і “проти” такого
рішення, а також за умови досягнення консенсусу в українському
суспільстві щодо такого кроку.
Американські дослідники неодмінно віддають Україні роль
геополітичного центру на теренах колишнього Радянського Союзу,
повсякчас наголошуючи на необхідності існування незалежної Української
держави як “якоря” непередбачуваної Росії. Особливих зусиль щодо цього
докладає З. Бжезинський, який прямо пов’язує неможливість відновлення
Росією імперського статусу без повернення України в лоно “братніх
народів” і є палким прихильником повноцінного членства України в
НАТО та ЄС1. Менший оптимізм має С. Хантінгтон, який вказує на
врахування наявних розбіжностей та кордонів і вважає, що Росія, Україна,
Молдова, ймовірно, назавжди залишаться по той бік кордону
західноєвропейської цивілізації2.
Розгляд України лише крізь призму її геополітичного розташування
підтверджує тезу, що існування незалежної України вбачається
Сполученими Штатами виключно як “держави на рубежі” напряму
російських геостратегічних інтересів.
Подібної позиції дотримуються не лише американські дослідники, які
не приховують своєї зацікавленості в підтриманні “форпосного” стану
України щодо РФ, а й їхні російські колеги. Віце-президент російського
Інституту національної безпеки та стратегічних досліджень С. Казеннов
наполягає на тому, що “Україна має проміжне, “околичне” геополітичне
розташування між європейською, передньоазіатською, російською
геополітичними суперструктурними платами. У цьому – її постійна
геополітична “несамодостатність”, що з часом зовсім не зникає, якими б
самостійними шатами її не намагалися прикрити. Це історичний і
геополітичний факт – і в цьому нічого підступного щодо України”3. Варто
додати, що начальник Головного управління міжнародного співробітництва
МО РФ генерал-полковник Л. Івашов стверджує: “Геополітична
суб’єктність України в сучасному світовому порядку ґрунтується на її
протистоянні Росії, тому після зникнення цього протистояння як
1
Бжезинський З. Україна та Європа // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 7. –
С. 14-15.
2
Хантінчтон С. Новий світовий порядок у XXI столітті: глобальні тенденції та їх
значення для України // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 7. – С. 10.
3
Цит. за: Березовець Т.В. Україна і Росія у системі пріоритетів та політики США //
Стратегічна панорама. – 1999. – № 1-2. – С. 55.
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геополітичної величини існування самостійної України втрачає будь-який
сенс”1.
Збігаються погляди американських і російських політологів і стосовно
особливої ролі України в Євразії. Навіть наголошується на небажаності для
України конфронтації Росії з США. Російські аналітики, які займаються
зовнішньою політикою одностайні в тому, що Сполучені Штати прагнуть,
аби “на континенті (Євразії) була не одна провідна держава, а багато
середніх, відносно стабільних і обмежено сильних..., але обов’язково
слабших порівняно із США як окремо, так і разом”2. Отже, виведення
України зі сфери російського впливу є для американської дипломатії
першочерговим завданням.
Найголовніші геополітичні інтереси Росії лежать сьогодні не в Європі
(при всій її важливості), а в “близькому зарубіжжі”. Вони полягають у
реінтеграції всього пострадянського простору в лоно російської
державності. Без першого кроку – реінтеграції – Росія не зможе зробити
другого кроку – відновлення впливу в Центральній Європі. Ні
геополітично, ні економічно, ні воєнно-стратегічно без об’єднання навколо
себе України, Білорусі й, можливо, Прибалтики Росія неспроможна
справляти колишній вплив у Європі. Тому найважливішою вимогою до
НАТО з боку Росії стане визнання України і Прибалтики зоною російських
життєво важливих інтересів. Таке визнання означало б фактичний розподіл
сфер впливу в Європі, що може стати з часом головною проблемою для
євробезпеки3.
Практично всі публікації на теми інтеграції колишніх республік
Радянського Союзу розпочинаються і завершуються різного роду
розміркуваннями, положеннями і висновками про роль, яку відіграє в цих
процесах Україна. Якщо подивитися на таку “інтергацію” неупереджено, то
стає зрозумілим, що відновлення єдиного воєнно-політичного простору на
теренах колишнього СРСР, відтворення в тій чи іншій формі Союзу
змусить незалежні держави діяти в інтересах Росії. А це означатиме
можливість їх прямої участі в регіональних, етнічних та інших конфліктах
на теренах колишнього СРСР. “Реінтегрований” партнер, як це можна
бачити на прикладі Білорусі, неминуче зазнає негативних змін у ставленні
до себе з боку Європейського Союзу, США та інших держав. В
українському суспільстві реалізація такої перспективи неминуче призведе
до серйозного внутрішнього розколу.
В. Ткаченко у дисертації “СНД як геополітичний феномен.
Політологічний аналіз” констатує однозначно, що в сучасних умовах
входження України до систем безпеки, запропонованих РФ, було б

1

Ивашов Л. Россия и мир в новом тысячелетии. – М.: Палея-Мишин, 2000. – С. 175.
Богатуров А., Кременюк В. Американцы сами никогда не остановятся // Независимая
газета. – 1996. – 28 июня.
3
Перепелиця Г. Про нові тенденції зміни геополітичної ситуації в Європі // Генеза. – 1997.
– № 1 (5). – С. 211.
2

449

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

помилковим кроком, який може намертво прикувати її до “євразійського
простору”1.
Ключовим стратегічним питанням у відносинах із США для України є
не допустити “благословіння” Америкою закріплення за Російською
Федерацією права воєнно-політичного контролю над т.зв. “близьким
зарубіжжям” в обмін на відмову від претензій на будь-які втручання в усі
європейські справи, які відбуваються за межами колишніх радянських
кордонів. Наявність тіньової російсько-американської угоди про розподіл
сфер впливу моментально автоматично підриває цінність нашого
стратегічного партнерства з Америкою.
Стратегія США щодо України залишається неостаточною, а її подальші
характеристики залежать не тільки від самозрозумілого впливу нашої
держави на європейську безпеку, а й від уміння вести справи в економіці,
політико-правовій сфері тощо2. Головне – відмовитися від ілюзій щодо
нібито зумовленої готовності США підтримувати Українську державу,
незалежно від обставин. Спрогнозувати майбутній курс США щодо
України можна тільки врахувавши загальні концептуальні основи
міжнародної стратегії Вашингтона. Без цього легко збитися на ситуативне
реагування, здатне дати тимчасові вигоди, але вилитися в стратегічні
прорахунки. Тому слід бути реалістами, що постійно готові до різкої зміни
сформованої геополітичної ситуації. Якщо в майбутньому в США
виникнуть якісь серйозні проблеми внутрішнього характеру, то це
неминуче змусить їх залишити Євразію. А як тоді діятимуть узалежнені
“союзники”? Кожен рятуватиметься самостійно? Тому пов’язувати долю з
подібного роду “цивілізаціями”, на погляд старшого консультанта
Національного інституту українсько-російських відносин О. Вусатюка,
вкрай небезпечно3.
Протягом останніх шести років стратегічними партнерами України
проголошено щонайменше 19 держав Європи, Азії, Північної та Південної
Америки. Серед них – Азербайджан, Аргентина, Білорусь, Болгарія, Грузія,
Ізраїль, Канада, Китай, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія,
Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Узбекистан і Фінляндія.
Феномен України полягає в тому, що декларовані вектори не є
органічно складовою цілісного зовнішньополітичного курсу, базованого на
чітко визначених інтересах та цілях. Екс-міністр закордонних справ
України Б. Тарасюк зазначив, що оскільки відносини стратегічного
партнерства формувалися зовнішньополітичною практикою без відповідної
теоретичної бази, то вони не позбавлені суб’єктивізму й заполітизованості4.
1
Ткаченко В.А. Співдружність незалежних держав як геополітичний феномен.
Політологічний аналіз: Автореф. дис. … канд. політ. наук / Ін-т політичних і
ентонаціональних досліджень НАН України. – К., 1998. – С. 15.
2
Дашкевич А.В. Еволюція системи доктринального забезпечення зовнішньої політики
США повоєнного періоду: Автореф. дис. … д-ра політ. наук. – К., 1998. – С. 25.
3
Вусатюк О.А. Україна та Росія у “цивілізаційному дрейфі”: досвід, можливості та
обмеження соціокультурних перетворень // Стратегічна панорама. – 1999. – № 3. – С. 143.
4
Тарасюк Б. Практика стратегічного партнерства // Національна безпека і оборона. – 2000.
– № 12. – С. 67.
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Спостерігаємо цілковиту відокремленість, неузгодженість і навіть
суперечливість політики на східному та західному напрямах. Замовчується
і певною мірою ігнорується обмеженість сумісності принципів та стратегій,
що їх сповідують у міжнародних відносинах основні партнери України.
Провідний
науковий
співробітник
Інституту
політичних
і
етнонаціональних досліджень НАН України О. Дергачов констатує той
факт, що воєнно-стратегічні концепції Росії і США практично не
залишають Україні місця для раціонального маневрування, реалізації
власної стратегії і скільки-небудь ефективного обстоювання національних
інтересів1. Також не існує достатньо широкого збігу інтересів України та її
“стратегічних партнерів”. Точніше – партнерство ґрунтується на частковій
сумісності принципово важливих інтересів України та другорядних
інтересів Росії і, особливо, Заходу2.
Експерти УЦЕПД стверджують, що на сьогодні Україна опинилася в
ситуації, коли жоден з її стратегічних партнерів не має перед нею
стратегічних зобов’язань у воєнній сфері. Потенційно зобов’язання
стратегічного рівня могли б взяти на себе або Росія, або США. Очевидно,
РФ пішла б на такий крок, однак зустрічні зобов’язання вийшли б за рамки
позаблокового статусу України. Отже, складний характер відносин між
Росією та США ставить інтереси України у воєнній сфері в залежність від
стосунків між цими двома державами3.
Втім важливо зазначити, що перетворення України на буферну зону між
обома потугами стає можливим лише за умов загострення російськоатлантичних взаємин, переходу їх до конфронтаційної стадії. Такий стан
речей є цілком реальний, якщо до влади в РФ прийдуть націоналпатріотичні та прокомуністичні політичні сили.
За таких умов Україні варто здійснювати прискорену програму
зближення з НАТО, оскільки в іншому випадку її існування як незалежної
держави стає проблематичним.
Дана геостратегічна ситуація конкретно впливає на планування оборони
нашої держави, організаційну структуру, дислокацію, форми та способи
застосування Збройних сил України.
Співробітник Національного інституту стратегічних досліджень
А. Павленко розглядає три варіанти впливу зовнішньої політики України на
характер розвитку її Збройних сил. Перший з них – це дотримання
Україною нейтрального статусу. За цього варіанту Україна не повинна буде
допустити використання своєї території та повітряного простору союзними
чи країнами, що протистоять одна одній, і муситиме використовувати силу

1
Дергачов О. Детермінанти ілюзії стратегічного партнерства // Національна безпека і
оборона. – 2000. – № 12. – С. 70.
2
Див: Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины. – К.: Ин-т государства и права им.
Корецкого НАН Украины, 2000. – С. 128-134; Смолянюк В.Ф. Військова могутність України:
теоретико-методологічні засади формування і розвитку. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000. –
С. 247-249.
3
Україна: декларації і реалії (Аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і
оборона. – 2000. – № 12. – С. 44.

451

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

власної зброї для забезпечення своєї оборони проти будь-якої загрози
ззовні.
Варіант другий – це військовий блок з країнами СНД, третій – це
приєднання України до НАТО. Ці варіанти автоматично перетворюють
Україну на “прифронтову” державу з усіма наслідками, що негативно
впливатимуть на економіку та Збройні сили.
На основі проведеного аналізу А. Павленко зробив такі висновки:
1. Для розбудови ЗСУ має бути визначений основний (один) напрям
зовнішньої політики України.
2. Розбудова ЗСУ має проводитися відповідно до зовнішньої політики
України.
3. План розбудови ЗСУ має бути затверджений Верховною Радою
України.
Це є запорукою того, що кожна висока посадова особа, що змінює одна
одну досить часто не зможе впливати на хід розбудови ЗСУ, виходячи з її
особистих поглядів та поглядів своєї команди1.
Оцінюючи воєнно-політичну обстановку загалом, можна стверджувати,
що для України безпосередньої зовнішньої воєнної загрози сьогодні немає.
Експерти УЦЕПД вважають малоймовірною широкомасштабну агресію
проти України і в найближчі 5-7 років. Це дає Україні можливість
зосередити зусилля й ресурси на реформуванні Воєнної організації. Однак
потенційні воєнні загрози існують, вони мають хоч і незначну, але помітну
тенденцію до зростання2.
Міністр закордонних справ України А. Зленко повідомив про початок
нового періоду діяльності України на міжнародній арені. Він
охарактеризував його як “добу прагматичного і жорстокого захисту
національних інтересів нашої держави”. Україна має дотримуватися
“нормальної логіки” у відносинах із стратегічними партнерами. З одного
боку, “треба щоб наші партнери поважали інтереси України”, а з другого –
щоб і ми з однієї теми “говорили те саме і в Брюсселі, і в Москві, і у
Вашингтоні”. А коли інтереси партнерів різняться, маємо діяти, керуючись
суто власними національними інтересами.
Політичні пріоритети міністр розставив у такому порядку. Стратегічне
партнерство з ЄС, США та Росією, особливі дуже тісні стосунки з
Польщею, зміцнення відносин із сусідніми державами і прагматизація
партнерських зв’язків з усіма зацікавленими представниками світової
спільноти.
Дуже важливим кроком у систематизації дій вітчизняної дипломатії, на
думку А. Зленка, має стати “остаточне завершення дискусій про
багатовекторність” української зовнішньої політики. Він наголосив, що
багатовекторність – “жодною мірою не напрям руху держави в системі

1
Павленко А. Зовнішня політика і Збройні сили України // Політика і час. – 1996. – № 1. –
С. 37-39.
2
Воєнна реформа в Україні: старт чи черговий фальстарт? // Національна безпека і
оборона. – 2000. – № 1. – С. 15.
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міжнародних координат. Наш вибір визначено. Це – європейська інтеграція
України”1.
Завідувач відділу Національного інституту українсько-російських
відносин Б. Парахонський констатує, що вихідним моментом українського
бачення ситуації є геополітична позиція України як “цивілізованої межі”,
тобто як держави, що може зреалізуватися лише перебуваючи по обидві
сторони межі, отже, по обидва боки біполярного світу. Україна онтологічно
в міру своєї буттєвої організації має спрямувати зусилля на подолання
непроникненості межі. Це може означати три перспективи:
нескінченне коливання з одного боку в другий, постійне перетинання
“межі”, а це неодмінно збуджуватиме сили протилежного спрямування, що
тягнутимуть у різні боки;
рух “униз”, до прірви в небуття, куди власне, і має посунутися та
держава, яка не знаходить достатньої волі й бажання до активних і
конструктивних дій, але тоді вона не може претендувати на те, щоб бути
суб’єктом геополітики;
рух “вгору”, де країна перебуватиме начебто над зіткненням, але
водночас вона бачить і знаходить ті рішення, що задовольняють обидві
сторони, тобто завдяки власній “волі до життя” формує ситуацію синтезу
нібито непримиренних сторін2.
На нашу думку, як би не визначали позицію України західні та російські
аналітики – “геополітичний центр”, “ключова країна в системі європейської
безпеки”, “буферна держава”, – але зрозуміло те, що перебувати між двома
полюсами – позиція не дуже зручна. І тому варто придивитися до моделі
“багатополярного світу“, розвиток якої здатний зняти “межовий” характер
української державності. Тому найбільш прийнятною для України є
перспектива руху “вгору”.
Варто погодитися з В. Дергачовим, котрий вказує на те, що державна
стратегія має ґрунтуватися на геополітичній концепції межової держави
(України), яка передбачає розвиток за рівновеликими збалансованими
вісями захід – схід, суша і море (морські рубежі), з якими історично
пов’язані три соціокультурні “плити”, які ототожнюються із Західною,
Східною та Південною Україною. Історичний термін перебування Західної
України в західноєвропейському геополітичному просторі нараховує біля
700 років, Східної та Південної України в російському геополітичному
просторі, відповідно, 300 і 200 років. Південна “плита” більше двох
тисячоліть перебувала в середземноморському просторі.
З урахуванням соціокультурних і соціоекономічних рубежів
виділяються три рівні формування геополітичного коду країни. На
міжнародному рівні визначається геополітичний простір України в
постбіполярному світі як країни на межі цивілізацій і слов’янському світі.
На державному рівні в основу політико-адміністративного устрою і
районування мають бути покладені внутрішні культурно-історичні та
1

Денисов О. Хаотичності й ілюзій більше не буде // Голос України. – 2001. – 24 січня.
Парахонський Б.О. Міжнародне право, геополітика та національна безпека // Стратегічна
панорама. – 1999. – № 1-2. – С. 44-45.
2
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геоекономічні межі. Пропонується поетапна федералізація країни, котрій
має передувати перехідний період унітарної держави із земельною
автономією. На місцевому рівні головним завданням є розширення прав
місцевого самоуправління або, точніше, відродження традицій
(магдебурзьке
право,
порто-франко).
Форсований
перехід
до
федеративного устрою країни без відродження місцевого самоуправління
буде сприяти зміцненню регіонального сепаратизму1.
Формування геополітичного коду нашої країни неможливо без розробки
економічної стратегії розвитку на основних комунікаційних вісях. Після
розпаду СРСР між євразійськими полюсами економічного і технологічного
розвитку – Західною Європою й Азіатсько-Тихоокеанським регіоном
утворився, по аналогії з дрейфом континентів, “сейсмічно” активний
геополітичний простір, почали рухатися європейські, євроазіатські та
азіатські “тектонічні плити”. Неоднорідність соціального часу і культурноісторична відмінність визначають пошук світогосподарської інтеграції
пострадянських країн, які передбачають формування комунікаційних
коридорів та вузлів з преференціальними режимами (у тому числі вільні
економічні зони) на соціокультурних межах Євразії. Це може зміцнити
геоекономічне положення України.
Отже, в умовах відкритості до зовнішнього світу геополітичні,
соціокультурні, конфесіональні та геоекономічні енергонасичені межі
багатомірного комунікаційного простору являються безцінним багатством
України, яким необхідно вміло скористатися.
Для того, щоб Україна не стала заручником чи то Сходу, чи то Заходу, а
ще гірше – розмінною монетою в геополітичних іграх, необхідно нашій
державі чітко визначити і постійно впроваджувати в життя цілісну
зовнішньополітичну стратегію. Виходячи з цього, треба мати на увазі:
Перше. Перспективи становлення України як активного дієздатного
суб’єкта міжнародних відносин визначені її зацікавленістю і прагненням
однаковою мірою брати участь у житті євразійського й європейського
регіонів і сприяти гармонізації відносин між ними.
Друге. У стратегічному плані Україна прагне інтегруватися в
західноєвропейські
структури,
що
знайшло
політико-юридичне
обґрунтування в ряді законодавчих актів, затверджених Верховною Радою
України. Слід додати, що вибір стратегії внутрішньої та зовнішньої
політики України має доповнюватися гнучкою тактикою і сильною
політичною волею щодо реалізації висунутої мети.
Третє. В основній геополітичній ситуації незалежна Україна, яка
знаходиться на перехресті стратегічних інтересів великих держав, має
керуватися концепцією “динамічної рівноваги сил”, яка орієнтує на
встановлення дружніх взаємин як з Росією, з іншими державами, які
виникли на території СРСР, так із європейськими державами, іншими
державами світу. Україні необхідно вибудувати свою власну, орієнтовану
тільки на власні інтереси зовнішню політику, яка сприятиме тому, що
1

Дергачев В.А. Геополітика. – К.: ВИРА – Р, 2000. – С. 431-432.

454

Україна – ментальність, доля, історична місія

Україна зможе стати впливовим фактором створення механізму
оптимальної моделі безпеки Європи XXI ст., від чого залежить перспектива
геополітичного і міжнародного становища держави.
Слід зазначити, що опис останніх подій новітньої історії України
ускладнений бурхливими змінами, що відбуваються в Україні та за її
межами. Тому дана праця є тимчасовим узагальненням, яке треба постійно
переглядати, виходячи зі спостережень над тривкими реаліями, і
враховувати складність оцінки сучасних подій, оскільки іноді приховані
дійсні причини, далеко не завжди зрозумілі мотиви діючих осіб, важко
розрізнити випадковість від закономірності. На кожному кроці виникають
запитання, на деякі з них поки що відповіді немає. Лише з часом історики
та політологи, дипломати та військові повільно, на дотик йтимуть до істини
через щільну ширму слів та відволікаючих маневрів.

Сніжко В.В., Федоренко О.А. (Київ)
ТЕРЕНОВІ ПЕРЕДУМОВИ
УКРАЇНСЬКОГО ГЕОЦЕНТРИЗМУ
У статті визначаються актуальні аспекти нового проблемного
напряму геополітичних досліджень в українознавстві, метою розробки
якого є виявлення провідної ролі терену проживання як важливого
фактора геопсихічного формування природних та політичних меж
становлення і функціонування українського етносу.
Україна – складний, активно функціонуючий, природно-просторовий
організм, який здавна акумулює ідейні та культурні цінності автохтонного
етносу і є державотворчою основою становлення сучасної української нації
та її держави.
Природа України в усій її багатоманітності та векторні географічнополітичні орієнтації її населення складають суцільний спільний комплекс
взаємопов’язаних системних явищ. Цей комплекс істотним чином впливає
на формування активної багатовекторної політики української нації та
держави в умовах сучасних процесів глобалізації світового простору.
Науково-дослідний процес геополітичних досліджень в українознавстві
базується на фундаментальній джерельній основі та здійснюється у напрямі
розвитку ідейно-теоретичних традицій української геополітичної спадщини
і нарощування синтезованих знань інтегруючого спрямування.
Оригінальною особливістю запропонованого нами процесу є поєднання
двох методологічних тенденцій: інтеграції існуючих надбань природничих
і гуманітарних наук і одночасної диференціації їх у концептуальних
напрямах. Здійснене зробило можливим стверджувати, що українські
геополітичні дослідження здійснюються відповідно до національних
психоідеологічних особливостей та унікальних філософсько-світоглядних
традицій, надаючи перевагу таким їх складникам як традиційне біологічне,
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так і новітнє соціокультурне природне довкілля з усіма його частинами:
простір, культура, ментальність тощо.
Різні геополітичні школи у країнах Європи та США в основі своїх
концептуальних засад розмістили людину як активний природний фактор із
неодмінно позитивним впливом на територію, яка загалом наголошується
як пасивний природний фактор.
Становлення геополітики як наукового напряму в Україні відбувалося
на підставі орієнтації на систематизацію знань про Україну як
соціоприродну цілісність та геополітичну реальність у часі і просторі,
виходячи з урахування закономірностей синтезного взаємовпливу
природних явищ і політичних процесів: загальних для всіх суспільств світу
і тереново специфічних для українського суспільства.
На рубежі ІІ і ІІІ тисячоліть нинішньої доби відбувається формування
постіндустріального типу розвитку світової цивілізації, у якому домінує
активний інформаційно-технологічний спосіб виробництва. Сутність цієї
моделі розвитку полягає в еволюційному формуванні нових відносин, які
базуються на вільному, планетарному і масштабному обміні та синтезі
інформації. Незважаючи на ці зміни, суб’єктами генези світової цивілізації
ще довго залишатимуться етноси та нації, які мають певні психоідеологічні
орієнтири і власні шляхи втілення національної ідеї.
Потенційна загроза екологічної техногенної планетарної катастрофи
через послаблення контролю держав над ядерною енергією, процесами
розвитку електроніки, інформатики, слабка контрольованість стрімкого
розвитку генної інженерії, значні і постійно зростаючі техногенні й
антропогенні навантаження на біосферу Землі робить нагальним питання
консолідації людства, зокрема у таких масштабних сферах як наука (сфера,
що продукує нові знання) й освіта (сфера, що апробує знання і забезпечує
досягнення необхідних результатів теоретичного й прикладного характеру)
– галузі, які самою своєю ідеологією покликані до утвердження
гуманістичного розвитку на перспективу суспільств Планети.
Явища глобалізаційного процесу (планетарний інформаційний простір,
світовий ринок капіталів та робочої сили, інтернаціоналізація проблем
впливу людства на навколишнє середовище, локальні війни провідних
держав і терористичні акти, спрямовані проти них) є актуальними для всіх
країн світу, зокрема і для України, тому потребують негайного зміцнення її
державного суверенітету згідно з нормами міжнародного права.
Провідною природною ідеологією нашої Планети є життя в усьому його
безкінечному розмаїтті. Збереження та продовження цього феномена в усіх
його проявах та формах – головна планетарна мета людства. Загалом генеза
людської цивілізації є складовою частиною еволюційно-поступального
розвитку Землі, Всесвіту як унікальної надсистеми загалом.
Зародження і становлення кліматичних, біологічних, геологічних,
екологічних умов життя на Землі відбувалося за обставин
взаємозумовленості і взаємозалежності формування її частин.
Цей процес має виразну етапність: він охоплював виникнення
літосфери, тобто твердої оболонки, згодом газоподібної атмосфери й
гідросфери, тобто повітряної та водної оболонки.
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У цих трьох сферах у наступні періоди відбувається творення біосфери,
тобто рослинного, тваринного і людського світів. Одним із феноменальних
результатів формування планетарного життя є людина.
До виникнення людини за весь час існування Планети
найунікальнішими біологічними формами були рослини та динозаври.
Перші декілька разів докорінно змінювалися, проте вони відіграють і нині
істотну роль у біологічному житті Планети. Другі ж домінували на Землі за
юрського періоду мезозойської ери приблизно 130 млн років тому.
Сутність еволюційного розвитку динозаврів складали деякі унікальні
особливості, які згодом виявилися і в певних груп ссавців, модельно
наближених протолюдських форм. Більшість форм динозаврів від свого
виникнення мали горизонтальне розташування тіла, проте з часом вони
перетворилися на форми, які мали тіла, що традиційне у тваринному світі,
інші ж перетворилися на активних хижаків, лишившись у вертикальному
розташуванні,
вдосконалюючи
пряме
ходіння,
що
виявилося
феноменальним на той час для Планети. Різні кліматичні умови довкілля
примусили складні форми динозаврів пристосовуватися до різноманітних
умов харчування, тому одні були травоїдними, інші плотоїдними, а деякі
всеїдними, а це значним чином скеровувало процеси тілобудови.
За крейдового періоду мезозойської ери ідеологія Планети змінюється –
динозаври припиняють своє існування. Натомість утверджуються перші
квіткові рослини, які згодом опанують усю Планету, а також ссавці, а серед
них і перші протопримати, серед яких і виникає “модель” із
перпендикулярним стосовно земної поверхні розташуванням тіла.
Завдяки найпершим квітковим рослинам, які активно впливали на
формування повітря, забезпечуючи його леткими фітогенними речовинами
й напрацьовуючи активний кисень, було створено довкілля, сприятливе для
розвитку ссавців, а згодом і значного поширення приматів. Тому за
третинного періоду кайназойської ери, ссавці внаслідок відсутності
конкурентно-адаптаційних форм могли найуспішніше розвиватись у
найрізноманітніших варіаціях, у них почали генетично закріплюватися
оригінальні ознаки, які сприяли успішному пристосуванню до вже
існуючих і навіть майбутніх умов природного довкілля.
Море, степ, гори, тайга, рідколісся та інші природні комплекси Землі
впливали на формування загальних рис анатомо-морфологічної структури
ще протолюдини, у подальшому – різних варіацій давньої людини, а згодом
і поділу її на раси як різновидів одного цілого, формування перехідних
расових груп, що обумовлювалося значними просторово-кліматичними,
ботаніко-географічними й геологічними відмінностями територій та
довготривалим адаптативним періодом існування людей у цих
новоформуючих природних структурах.
Людина сучасного типу («людина розумна») є унікальною життєвою
формою, у якій шляхом природного відбору зібрані найоптимальніші
якості морфолого-анатомічної будови організму, які у вигляді такої
“моделі” ще не існували на Планеті. Ця нова різноваріантна “модель”
життєвої форми “людина” є найадаптованішою до різних умов довкілля
Землі.
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Виникнення людини як біологічної істоти є логічним продовженням
попередніх процесів поступальної генези усіх форм життя, але екологічна
пластичність та адаптаційні особливості людства обумовили творення у
різних регіонах планетарного простору оригінальних спільнот, більшість
яких в умовах конкретного природного середовища змогли сформувати
особливі типи світосприйняття, образного чи символічного мислення,
господарського устрою, комунікативного сполучення та інші компоненти
поведінкової ідеології, які є наслідковими компонентами від первісної
системи життєзабезпечення – харчування.
Інтегрована система знань певного суспільства є ідеологією всього
суспільства, тобто є основою його відокремлення від інших
соціоприродних угруповань і самодостатнього розвитку на основі власного
теренового природного права та загальних світових законів.
Суспільна психоідеологія є системою знань, яка відтворює психічну
діяльність суспільства через соціокультурні сфери життя. Визначальний
вплив на формування поведінкової ідеології будь-якого суспільства мають
просторово-територіальні чинники, які обумовлюють виникнення,
розвиток і взаємодію етносів, націй, держав.
Етнос стає духово-політичною формацією лише тоді, коли оригінальна
суспільна одиниця втілить у життя перший і головний постулат
національної ідеї – створить національну державу. Проте ця нова суспільна
одиниця має виборювати власну державу відповідно до геопсихічноуявленого образу, обов’язково образу країни, зокрема не лише терену
безпосереднього свого проживання, а й усього того комплексу
життєустрою, який складався протягом усього терміну свого біологічного,
господарського, духового, природо-естетичного становлення.
Українці ще з найдавніших часів мали повністю відмінну від сусідів
геопсихічну теренову ідеологію, підтверджену значною кількістю
виявлених артефактів.
Автохтонний український етнос як природо-суспільна одиниця за
своїми психоетнічними засадами споріднений із балкано-дунайськими
народами. Натомість звернемо увагу, що географічно-психічна свідомість
мешканців терену, що між Балтійським морем північніше від Даугави
(Західна Двіна), Валдайською височиною та Уральськими горами, який
охоплює майже всю Східно-Європейську рівнину, є не лише
неспорідненою, а й докорінно відмінною архетипово та психоетнічно.
Певна спорідненість із означеним тереном у не дуже високому
відсотковому рівні завжди була помітною на психотипному рівні завдяки
значній міграції з українського терену і примусовому заселенню
неукраїнського етнічного населення у східно-південні райони та завдяки
політиці етноциду, що велася Російською імперією та СРСР тотально як
проти українського терену, так і проти українського народу. Саме глибоко
оригінальні засади психоетнічної самоідентифікації та високий рівень
психосвідомості стали основою самовиявлення й утвердження української
нації та проголошення її державності.
Людська спільнота на терені Давньої України зародилась і психоетнічно
сформувалася в умовах природної рослинної естетики змішаних листяно458
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соснових лісів із різнотравними луками, які сприяли її імпресіоністичному
природовідчуттю. Це істотно вплинуло на етноестетичне становлення цієї
спільноти протягом усієї подальшої генези, що знайшло вираження в
різноманітних культових спорудах, орнаментах, вишиванках, посуді,
писанках, килимах, декорі та дизайні садиб і парків1.
Значний психоідейний етнічний досвід українства складає зміст
українознавства як інтегративної науки про становлення окремішнього
етносу, трансформації його в націю і створення власної держави, так і
специфічної науки про український етнос, його історичну місію, засоби її
здійснення.
Людська діяльність (творчість, життєдіяльність, буття) безпосередньо
пов’язана з формуванням психоетнічних особливостей в етногенезі на
певному терені під впливом еколого-адаптаційних процесів, які сприяють
розвиткові психотипових рис. За їх допомогою справжня українська
людина має достойно творити українське природне довкілля й майбутню
українську людину.
Осмислення особливостей становлення українського етносу й
формування духових і політичних традицій та етноестетичних
особливостей нації є найголовнішим проблемним завданням сучасних
українознавчих досліджень.
Українознавство як галузь освітньо-дослідницького комплексу сучасних
наук України має включати в себе фундаментальне дослідження джерел
виникнення та розвитку українського етносу.
Інтеграція та синтез знань про традиції автохтонного етносу, фактори,
які вплинули на його становлення як феномена в історії людства (природне
довкілля, клімат, земельні ресурси, природні надра, водні та лісові
ресурси), є головним проблемним завданням українознавчої науки.
Виникнення українського етносу пов’язано як із впливом загальних
географічних
факторів,
зокрема:
геолого-морфологічним
(вплив
ландшафту), геолого-тектонічним (наявність природних ресурсів та
геологічної будови терену), кліматичним (погодні умови), гідрографічним
(роль моря, річок та інших водойм), так із впливом конкретних
біогеографічних умов (ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ)
лісової та лісостепової природних зон.
Розглядаючи в такому контексті адаптацію людських спільнот до
певної території, потрібно зазначити, що спочатку вони засновували
невеликі осередки цивілізації, а згодом у процесі багатолітнього
господарського освоєння природного середовища формували неповторний
образ «конкретної цивілізації», особливості соціального і духового життя
якої виявлялися в конкретної людності від найдавніших часів до
сучасності.
Значна обводненість сприяла залюдненості українських земель за часів
палеоліту, причому місцеві мешканці тяжіли до осілого характеру
1
Сніжко В. Свідомості Брама: Природничо-українознавча монографія. – К.: ПланетаМедія, 2008. – С. 71.
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господарювання у безпосередній близькості до водних джерел упродовж
багатьох тисячоліть, сприяючи рослинному і рибному харчуванню тощо.
Проте одночасно осілість місцевої людності негативно позначилася на
довкіллі через низьку екологічну свідомість.
Ще за часів протонеоліту на нинішніх теренах України, зокрема в
Приазов’ї, Криму, Донбасі та Степовому Причорномор’ї існувала
археологічна культура Кукрек, біля якого вперше було знайдено
матеріальні залишки. Проте значний природний катаклізм (потоп)
перекреслив подальший розвиток культури, яка так і лишилася
недорозвиненою.
Майже увесь терен цієї унікальної культури знаходиться нині під
водами Азовського моря, а людність, що вціліла, мігрувала в інші регіони
давньоукраїнського терену. Найважливішим фактом її функціонування є
психологічний аспект розвитку людності тієї доби – формування творчої
землеробської свідомості, про що свідчать рештки віднайдених артефактів:
жниварські ножі, місткості із відбитками зерен тощо.
Нащадки культури Кукрек, опановуючи нові терени, спричиняли
розвиток наступних культур, зокрема трипільської, визначальною рисою
якої була природномистецька свідомість (свідчення, приміром, складають
гончарні вироби – мальована кераміка).
За нашим переконанням, сформовані носіями культури Кукрек
світоглядні уявлення стосовно творчої перебудови довкілля (свідченням
цього є, наприклад, жниварські ножі тощо) були одним із важливих
чинників формування субстратної основи майбутнього етносу.
Нинішня автохтонна українська спільнота має виразну тяглість як
спадкоємець культурних надбань (особливо це виявляє себе в орнаменті,
гончарстві тощо) мешканців терену України періоду трипільської
археологічної культури. Саме в той період – а це доба енеоліту – на відміну
від багатьох інших археологічних культур, що існували на теренах сучасної
України, закладено основи створювальної господарчої діяльності та
етноестетичного становлення українського етносу.
З найдавніших часів терени України були об’єктом географічнополітичних інтересів різних країн насамперед з двох таких причин:
близькість території до Чорного моря й наближеність території до Східної
Європи й Кавказу; наявність найрізноманітніших природних ресурсів і
глибоких чорноземів, які обумовлювали унікальні можливості для розвитку
промисловості, сільського господарства, внутрішньої й зовнішньої торгівлі.
Цю геостратегічну ситуацію видатний український політолог Ольгерт
Бочковський у праці „Вступ до націології” ґрунтовно проаналізував,
окреслюючи характерні для українського терену особливості впливу
природно-просторового середовища на становлення українського народу і
трансформації його в націю.
Змістовні положення поглядів О. Бочковського базуються на
загальновизнаній у європейській науковій думці ХХ ст. ідеї георелятивізму,
згідно з якою територія вважається однією з визначальних передумов
етногенезу, а згодом національного та політичного патріотизму.
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Ідеї О. Бочковського у розумінні зв’язку народу і території, які
визначають значення боротьби за територію як одного з основних чинників
розвитку людства, значною мірою подібні до поглядів німецького географа
Фрідріха Ратцеля. Разом із тим на відміну від Ф. Ратцеля та інших
науковців, які сформували теоретичну основу наукової системи
геополітичних поглядів західноєвропейських вчених, О. Бочковський
окреслив концептуальні основи геополітичних досліджень державної
традиції українства1.
Серед вітчизняних вчених першим, хто проаналізував і детально описав
географічне розташування України, був Степан Рудницький. Здійснивши
синтез знань з історії, політичної і фізичної географії, він показав, що
Україна – це природно-територіальний комплекс, простір якого у
географічному вимірі має свої межі у Східній Європі, а в історичному являє
собою середовище проживання українців, з їхніми власними
особливостями буття та культури.
Поняття „простір” стало для вченого ідейним підґрунтям творення
балтійсько-чорноморської геополітичної доктрини становлення України як
регіонального центру впливу, що має виразні географічні й політичні
кордони.
У книзі “Огляд національної території України” С. Рудницький
розглядає простір у двох вимірах, тобто окреслює показники кількості
населення і території проживання українців на етнографічних теренах
Волині, Поділля, Київщини, Полтавщини, Чернігівщини тощо, а також
визначає демографічні втрати українського автохтонного населення
внаслідок дій російської імперської влади і полонізації населення на
Холмщині. Етнографічні терени, на яких збережено цілісний склад
українського автохтонного населення, окреслені загальним поняттям
“мінімальний простір України”, який позначено такими показниками:
простір – 905.000 кв. км.; населення 1914 р. – 51, 249.000; українців – 36,
605.000 – 71,3 %.2
Виходячи з обставин інкорпорації частини територіального простору
українського етносу до просторів російського, польського, білоруського
етносів, колонізаторських дій іноземних владних структур, вчений
окреслює межі реального проживання українців загальним поняттям
“максимальний простір України”, який позначено такими показниками:
простір – 1, 056. 000 кв. км.; населення 1914 р. – 53,906.000; українців – 38,
737.000 – 71,7 %3.
Найголовнішим результатом наукової роботи С. Рудницького є
розробка методологічних засад „природничо-географічного” підходу до
вивчення України як геополітичної реальності, чітко визначеної з погляду
природного, культурного, етнічного та інших вимірів як у біосферному, так
і цивілізаційному обширах. Територія України розглядалася ним у двох
1

Бочковський О. Вступ до націології. – К.: Генеза, 1998. – С. 58.
Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О.І. Шаблія. –
Львів: Світ, 1994. – С. 266.
3
Там само.
2
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просторових аспектах, тобто як простір творення автохтонної слов’янської
спільноти і як загальна територія проживання українців, що сформувалася
у процесі землеробського господарського освоєння навколишніх теренів.
Застосовуючи такий проблемний підхід учений у період Першої
світової війни здійснив підрахунок кількості українців, які проживали на
етнічній території, навколишніх територіях Європи й Азії, а також на
інших теренах світового простору.
Характеризуючи політико-географічне положення України (просторове
відношення країн до інших країн), С. Рудницький визначав три важливі
проблемні аспекти дослідної роботи1.
Перший аспект – це територія України, яка є другою в Європі за
величиною простору проживання мешканців, що штучно звужений
внаслідок включення окремих його частин до російського, румунського,
угорського, польського етнографічних територіальних просторів.
Другий аспект – кількісний склад українців у межах Російської й
Австро-Угорської імперій, який спотворювався у статистичних матеріалах
владних структур цих держав з метою заперечення права представників
автохтонного населення на власну державність або на власну національну
окремішність.
Третій аспект – державотворчі традиції українців, сформовані в
етнографічних межах території України, але не можуть бути реалізовані
внаслідок їх просторового й кількісного роз’єднання.
Висновки вченого стосовно відновлення самостійної Української
держави в етнографічних межах автохтонного населення, стали орієнтиром
для широких кіл українства у ХХ ст. Це виявилося, зокрема, в Акті
проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р., у якому основною
політико-правовою засадою державності було визначено тисячолітню
традицію державотворення, тобто творення суспільно-політичних структур
від давніх часів на всьому просторі розселення українців.
Закономірну та об’єктивну роль території України та її автохтонного
населення на проміжному геоцентричному просторі морських і
континентальних соціоприродних систем розкрито у працях професійного
українського геополітика Юрія Липи.
Головним завданням науково-дослідної роботи Ю. Липи було розкрити
роль географічних факторів у формуванні комунікативних особливостей
територіального простору України. Одна з найвідоміших книг Ю. Липи
“Розподіл Росії” є практичним науковим посібником для розвитку
просторового й логічного мислення українців у напрямі складання
правильних уявлень про історичне призначення своєї спільноти.
Ця праця є найвірогіднішою, з погляду Ю. Липи, розробкою варіантів
вирішення двох найважливіших геополітичних завдань Української
держави у ХХ ст.: встановлення контролю на Чорноморському узбережжі і
використання його як стратегічного плацдарму в зовнішній політиці;
знищення Російської імперської держави і встановлення контролю над її
1

Там само. – С. 270.
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територіями після того, як вона зазнає краху. “Розподіл Росії” у проблемній
формі подає практичні рекомендації щодо закономірного розчленування
московської імперської держави та створення на її місці визволеними
народами на власних етнографічних територіях самостійних й
національних держав.
Концептуальний зміст цієї розробки ґрунтується на думці автора про те,
що українці мають боротися не проти комуністичної влади чи комунізму як
ідеології, а проти Російської держави, проти російського імперського
поневолення, яке для поневолених народів є однаковим, що від СССР, що
від царської або якоїсь іншої Росії. Вона містить цілісну наукову
інформацію, що дає можливість сформувати уявлення про постійно
існуючу як тоді, так і нині загрозу російського імперіалізму для України і
всього світу, про особливості порівняльної характеристики державних
традицій російської й української спільнот.
До книги “Розподіл Росії” введені автором різноманітні історичні
факти, аналізуючи які, він вказує на помилковість імперської державної
традиції Росії і на передумови її остаточного розпаду як централізованої
держави1.
Ми вважаємо, що саме “Розподіл Росії” є найсистемнішою в
українознавчій науковій думці монографією про сутність географічностратегічної мети українства – відновити самостійну й соборну Українську
державу.
Погляди Ю. Липи і С. Рудницького базувалися на загальній візії
георелятивізму стосовно впливу різноманітних чинників природного
середовища на формування українського етносу як динамічної людської
спільноти, яка цілком психоідеологічно усвідомлює на своєму терені
культурно-ідеалістичну та державно-правову єдність. Виваженість та
ґрунтовність поглядів цих учених мала певні відмінності, які стосувалися
акцентації уваги на ролі векторної насамперед горизонтальної чи
вертикальної орієнтації автохтонної спільноти на власному просторі та за
його межами.
Юрій Липа поглиблював розгляд векторного напряму Південь-Північ
(рух людності від Чорного моря вздовж Дніпра до горизонтальної лінії
річки Прип’ять, а згодом до ботаніко-географічної межі шпилькових лісів
та українського Полісся) як основний у реалізації суспільними та
державними структурами українців усіх геоцентричних можливостей своєї
території. Натомість Степан Рудницький розглядав векторний напрям СхідЗахід (багатогранний процес розвитку автохтонного українського етносу та
творення ним власних суспільних структур на геоцентричному просторі
між Російською імперською державою та європейськими країнами) як
важливий у новітній час для прискорення розвитку українського етносу,
зокрема для його трансформації в націю, визвольної боротьби проти
іноземних держав і формування власної традиції державності.

1

Липа Ю. Розподіл Росії. – Львів, 1995. – С. 30.
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Реалістично сформована та ґрунтовно проаналізована цими видатними
мислителями
психоідеологічна
парадигма
геоцентризму,
тобто
україноцентризму як явища політичної культури, стала домінантною для
всієї інтелектуальної традиції дослідження геопсихічних особливостей
українського етносу та сформованих ним на власному терені
соціоприродним шляхом матеріальних і духових цінностей.
Унікальність українського терену обумовлює потребу подальшої
різнобічної розробки та осучаснення українських наукових геополітичних
концепцій і доктрин. На переконання одного з відомих сучасних
розробників інтегральних геополітичних доктрин П. Масляка, внутрішні
геополітичні центри України – Дніпро і Карпати були природними віхами
простору, на якому від трипільської цивілізації і до нинішнього часу під
впливом ландшафту, клімату та способів господарювання відбувалось
еволюційне становлення української нації. За совєтських часів
символічним навантаженням Дніпра була “природна” єдність “трьох
братніх слов’янських народів”, що виражалося у текстових матеріалах
мовою оригіналу: “начиная из незаметного ручейка в русской земле, Днепр
постепенно наполнялся водой в белорусских, разливался полноводием на
украинских”.
Не заперечуючи географічних ознак, ми все ж іншим чином сприймаємо
роль Дніпра – як історично-географічної основи ідейної єдності українців,
на терені, помежованому Дніпром і Дунаєм та посіченому Бугом і
Дністром, оскільки на дніпрових берегах знаходилися наймасштабніші та
найвидатніші трипільські поселення, виникла українська столиця місто
Київ. Ще здавна Дніпро був найголовнішою складовою частиною
торгового шляху із Середземного моря до Балтики в часи Київської
держави, який є визначною складовою “слов’янської вісі”: Прага – Краків –
місто Лева – Київ. На Дніпрі виникло і відбулося військове та національне
становлення українського козацького лицарства з його головним осідком –
Запорізькою Січчю, знаходиться сакральне місце українства – могила
національного Тараса Шевченка.
Нині П. Масляк у своїх роботах висловлює ідею, що в основі всіх
геополітичних процесів протягом існування людства є розширення або
звуження територіального простору. Тож ці обставини, на його думку,
спричиняють те, що внаслідок агресивних дій чи міграційних процесів
відбувається
формування
імперських
держав,
які
загрожують
багатовекторно сусіднім країнам.
Концепцію «геостратегічних інтересів» України П. Масляка складають
геостратегічні доктрини : “Український щит” та “Фенікс”. У основі цих
доктрин є теза про штучність сформованого в межах СРСР територіального
простору УРСР, який не охоплює всі етнічні території української нації.
Як фаховий географ у статті “Географічні основи української
геополітики та геостратегії (доктрина “Український щит”)” П. Масляк
звертає увагу на явища, які ще до утвердження сучасної людини вже
опосередковано підготовляли виявлення сутності феномену української
нації, як майбутнього окремішнього геополітичного утворення. Тож, на
наш погляд, окреслюючи на місцевості “тереновий” образ українського
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феномену, він здійснює детальний опис природного Українського
кристалічного щита, який є визначною геологічною структурою Землі із
закладеними особливостями та характеристиками цієї ділянки Землі, яка
насичена різноманітними гірськими породами (вік яких наближається до 4
млрд років), що залишилися від прадавніх гір, український учений пов’язує
певну езотерику з реальністю сьогодення. Проте вчений не фантазує, а
розширює розгляд психоетнічного впливу Українського кристалічного
щита на формування індоєвропейських народів, їхній розвиток і освоєння
ними нових територій. Він визначає два взаємопов’язаних причинних
варіанти збереження й відтворення автохтонного населення: 1) автохтони
українського терену після популяційного переміщення або дій загарбників,
перебували в подвійному демографічному стані – періодичного
генетичного спустошення і звуження генофонду та генетичного
накопичення творчого потенціалу за рахунок перманентного підживлення
від земного випромінювання Українського кристалічного щита і частково
молодих гір Альпійського орогенезу – Карпат; 2) під впливом ворожих
природно-просторових систем насамперед із північного заходу (Польща),
північного сходу (Росія) і півдня (Туреччина) українська спільнота
спрямовувала свою внутрішню психологічну енергію на творчість у
галузях культури, виробництва і соціальних відносин1.
Значним внеском у дослідження загальних і специфічних особливостей
території України стала книга В. Крисаченка і О. Мостяєва “Україна:
природа і люди”.
У ній В. Крисаченко в розділі “Україна як геополітична реальність”
аналізує природні і суспільні фактори, що характеризують Україну як
об’єкт геополітичних досліджень, як просторову систему, що
саморозвивається в географічній оболонці й є її невід’ємною частиною.
Загальна наукова тенденція дослідної роботи В. Крисаченка базується
на дуалістичному погляді на Україну як геополітичну реальність, яка
виражає певну просторову окремішність на поверхні планети, котра
витворена своєрідністю її географічних умов, людність якої природно тяжіє
до інтеграції та консолідації, а сама територія має виразні біосферні ознаки.
Терени України як геополітичної реальності визначаються сутнісним
формотворчим чинником українського етносу, органічними особливостями
якого є насамперед духовні ознаки, а саме такі ментальні ознаки: мова –
образно-символічне втілення сутності етносу; спосіб буття етносу, його
мислення, вірування, обряди, звичаї, погляд на світ загалом, інших людей
та своє місце у світовому просторі2.
Розглядаючи ідеї та висновки П. Масляка, В. Крисаченка та інших
вчених, зауважимо, що терен українського етносу з його геоцентричними
характеристиками не лишився в минулому, як архаїчний чинник
природного зародження та подальшого соціокультурного формування й
унікального
психоідеологічного
та
державотворчого
розвитку
1
Масляк П.О. Географічні основи української геополітики та геостратегії (Доктрина
“Український щит”) // Українознавство. – 2004. – Ч. 1-2. – С. 196.
2
Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 205.
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автохтонного етносу в умовах колоніального панування. Український терен
і нині є важливим географічно-політичним чинником для ствердження
психоетнічної окремішності українців та національного громадянського
суспільства.
Вважаємо за необхідне наголосити, що саме Україна на початку ХХІ ст.
є міжнародним гуманістичним лідером у світі – вона самостійно і свідомо
позбавилася важливого силового чинника та значного аргументу
національної безпеки (зброї масового знищення людей), покладаючись на
авторитет ООН та інших міжнародних організацій і будучи беззаперечно
переконаною, що саме цей шлях подальшої гуманістичної генези оберуть і
інші країни. Ствердження етнічної самоідентичності та громадянської
відповідальності українців за реалізацію положень Конституції України
обумовлює актуальність в українознавчій науці постановки й аналітичної
розробки різноманітних проблемних питань духового та матеріального
буття суспільства, зокрема таких:
Україна у світовому соціально-політичному та інформаційноекономічному просторі;
українська людина у сучасному світі;
функціонування українського соціуму наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.:
ціннісні орієнтації та ідейно-світоглядні моделі;
сучасна українська нація: державотворчі орієнтації й пріоритети;
методологічні засади дослідження явищ українського буття і процесів
реалізації української національної ідеї.
Розкриття сутності таких проблемних питань сприятиме утвердженню
українознавства загалом як комплексної науково-освітньої галузі й зокрема
міждисциплінарної науки про вплив біогеографічних і соціальних факторів
на розвиток суспільства і функціонування структур державної влади.
Розробка цих питань сприятиме також вивченню створених на терені
України ідейних та культурних цінностей українського світу як цілісного
феномена геополітичної реальності.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Чолану Л.В. (Бельці, Молдова)
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ
ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ МОЛДОВИ –
ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ
У статті піднято питання про необхідність утвердження
українознавчої концепції освіти для етнічних українців Молдови.
За роки існування Молдови як незалежної держави було створено
законодавчу основу вільного розвитку всіх її етносів. Сьгодні українці –
другий за кількістю етнос республіки – мають право вивчати рідну мову,
літературу, культуру, навчатися рідною мовою, видавати газети, журнали,
книги, випускати радіо- і телепередачі, створювати театральні колективи
тощо.
Вже утворено 9 республіканських товариств із численними районними
філіалами. Проводяться етнофестивалі, свята, концерти. У державних
навчальних планах для школи передбачено предмети: „Українська мова”,
„Українська література”, „Історія, культура та традиції українського
народу”, а також можливість навчатися рідною мовою. Видано підручники
з української мови та літератури з 1 до 9 класу. Бельцький університет
підготував понад 500 учителів-україністів.
Наші успіхи створюють ілюзію повного благополуччя. Насправді
ситуація сьогодні не сприяє оптимізму.
На тиждень українці мають усього 30 хв. на радіо (передача
„Відродження”) і 30 хв. на телебаченні (передача „Світанок”). Єдина у
республіці газета „Рідне слово” виходить не тільки стараннями редактора
С. Лядрика, а і на його власні кошти.
Значна частина 15-тисячного фонду кишинівської бібліотеки ім. Лесі
Українки представлена російською мовою, а з мільйона 300 тис. книг
Наукової бібліотеки Бельцького університету українською мовою менше 8
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тис. Єдине у Молдові українсько-румунське відділення має щорічний набір
15 осіб на стаціонар і 10 – на заочне відділення.
Півтора десятиліття тому ідеєю українського відродження перейнялись
ентузіасти. Це були люди зрілого віку, що народились і виросли в Україні,
гостро відчували духовну потребу у рідному слові. Сьгодні одні з них на
пенсії, інші повернулися на батьківщину, треті опустили руки, не
побачивши бажаних наслідків. Українством усе більше займаються
чиновники та політики, що працюють за принципом „як нажав цілий сніп –
то говорить 10 кіп” і клопочуть у першу чергу про власну кар’єру.
Переписом 2004 р. у Молдові зафіксовано 282 406 українців. Абсолютна
більшість із них по-українськи лишається неписьменною, 36 % – уже не
вважають українську мову рідною. На засіданнях товариств російську мову
чути частіше, ніж українську, а за проведення заходів слід дякувати
окремим активістам (Г. Якубович, О. Майстренко, Є. Осередчук, С. Лядрик)
і Посольству та Консульству України у Молдові. Створення школи з
українською мовою навчання у с. Унгри – заслуга директора Л. Гінди та
колективу Бронницької школи з України, який надає всебічну допомогу.
Останнім часом до зросійщення українців додалася ще й румунізація.
Вже і назви українських сіл пишуться і вимовляються на румунський лад:
не Вовчинці, а Велчинець, не Нагоряни, а Ніхорень…
Національний рух у Молдові переживає спад. Але це не заважає
чиновникам стверджувати, що вивчення української мови започатковано
скрізь, де компактно мешкають українці, що її викладання масове тощо.
Замовчуються факти відмови шкіл від уже розпочатого вивчення рідної
мови, закриття малокомплектних шкіл із переводом дітей у сусіднє село на
навчання державною мовою, де української нема навіть факультативно.
Ігнорується, що із 33 районів Молдови українська мова вивчається у 3
районах (Бричанський, Єдинецький, Ришканський) та ще у кількох
поодиноких школах інших районів. Чиновники не хочуть бачити, що в
українських селах учителі рідною мовою називають російську, що діти
вивчають замість рідної культури культуру російського народу.
П’ятнадцять років тому доводилося пояснювати, що нема народу „хохли”, а
є українці, що мовлення селян – справжнє українське, а не „сільське”. Сьогодні
вчителі нашіптують батькам, що вивчення „ще й четвертої мови” знизило
рівень знань із російської, румунської та іноземної, що без російської їхні діти
не зможуть поїхати на заробітки у Москву. Для директора перехід на
навчальний план із національним компонентом – зайвий клопіт, конфлікти між
мовниками та контроль із боку районного відділу освіти, міністерства,
численних товариств. Спокійніше не привертати до себе уваги.

Серед причин спаду національного руху можна назвати й економічні
труднощі, і силу інерції, і природне розчарування після етапу ентузіазму,
навіть ейфорії.
Але ми твердо переконані, що головна причина – відсутність
українознавчої ідеї.
Українознавство як цілісну інтегративну науку, що охоплює знання про
Україну, українців, українство, вбирає у себе крає-, країно-, природо-,
суспільство-, людино-, народознавство у Молдові не знають.
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Є люди, які усвідомлюють неможливість українського відродження без
українознавства, є спроби створити українознавчі моделі навчання.
До недавнього часу навчання студентів українського відділення БДУ
ім. А. Руссо велося на українознавчих засадах. Ми створили цикл
навчальних дисциплін та позаудиторних заходів, пронизаних духом
українства. Він починався пропедевтичним курсом народознавства,
продовжувався курсами історії та культури українців, фольклору і
міфології, спецкурсами та спецсемінарами. Студенти досліджували історію
свого села і краю, складали родоводи, записували пісні, вивчали
особливості місцевого мовлення. У нас були стінгазети, театр „Березіль”,
молодіжна організація „Анти”, пісенний ансамбль…
Випускники тих років відчували себе місіонерами українства. Школи та
товариства, у які вони прийшли, ставали осередками національного руху.
Сьгодні внаслідок переходу освіти Молдови до т.зв. Болонського
проекту та ряду суб’єктивних причин створена нами модель розпадається.
Із навчального плану зникли курси народознавства, історії та культури
українців, міфології, спецкурси та спецсемінари, діалектологічна та
фольклорна практика… Значно зменшилися вкрай необхідні курси
розвитку мовлення і навіть „Історія української літератури”. Замість них
з’явилася „Культура Європи”, „Соціолінгвістика”, „Герменевтика” і т. ін.
Планується ряд курсів із психології, педагогіки, філософії, які будуть вести
загальноуніверситетські кафедри румунською або російською мовою.
Внаслідок цього знизився не тільки рівень знань студентів, а й
мовленнєвий рівень, втрачається національна індивідуальність нашого
відділення, розмивається дух українства.
Ми шукаємо нові форми національного відродження. Це і кабінет
українознавства, й українознавча спрямованість курсових та ліценційних
робіт, і народознавча інтерпретація творів класичної української
літератури… Але відчуваємо необхідність підтримки з боку українознавців
метрополії.
Тривожна ситуація і у шкільній ланці. Освіта українців Молдови все ще
перебуває у стадії учнівства, тобто старанного сліпого копіювання освіти
України.
Відчуття меншовартості, консерватизм мислення, брак досвіду та
інформації, відсутність творчого підходу обернулися тим, що наші
чиновники від освіти переймають застаріле, невідповідне умовам діаспори.
У Молдові немає єдиної програми національного відродження, немає
українознавчої концепції навчання українців. Є викладання у ряді шкіл
окремих предметів: „Українська мова”, „Українська література”, „Історія,
культура та традиції українського народу”. Курікулуми та підручники з
мови і літератури створено на основі програм та підручників України ще
радянських часів шляхом контамінації. Акцент у них зроблено на
теоретичні основи граматики, на численні правила, таблиці, схеми.
Наприклад, п’ятикласникам пропонується 8 правил на спрощення
приголосних, 8 – на подвоєння, 9 – на вживання апострофа і 13 – на
вживання м’якого знака. І це лише частина розділу „Орфографія”. Крім
основ орфографії, у 5 класі вивчається фонетика, іменник, прикметник,
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числівник, дієслово, займенник, прийменник і сполучник, речення просте, з
однорідними членами, із звертанням, із вставними словами, речення
складне, пряма мова, діалог, синоніми й антоніми, будова слова, словотвір і
поняття про стилі мовлення. Щоб осилити таку програму за 3 уроки на
тиждень, вчителі жертвують літературою і розвитком мовлення, а учні
мусять зазубрювати по кілька правил на кожному уроці.
Вивчення мови та літератури у діаспорі має настільки значні
особливості, що класична методика не дає ефекту.
В іншомовному та інокультурному середовищі недостатньо мінімізації
граматики і комунікативно-діяльнісного підходу. Наші діти не мають
природного для дітей України дошкільного етапу формування усного
літературного мовлення. Нормовану українську мову вони вперше чують на
шкільному уроці. Сільські дошкільнята спілкуються місцевою говіркою з
вузьким колом побутової лексики і значною інтерференцією російської та
молдовської мов. Міські українці здебільшого навіть у сім’ї користуються
російською чи молдовською, а їхні діти українську сприймають як
іноземну.
Вивчення української мови і літератури у діаспорі може бути
ефективним тільки при українознавчому наповненні, коли навчання
націлено на відкриття дитиною рідного, на виховання закоханості у саме
звучання нашої мови.
Надзвичайна мелодійність української мови, чіткість вимови,
наближеність написання слова до його звучання дає змогу значно
скоротити обсяг теоретичних знань із граматики, зосередитися на розвитку
мовлення і на відкритті через слово культури свого народу.
У практиці навчання студентів-початківців, що не знали навіть
української абетки, ми розробили прийоми інтенсивного формування
мовлення, закладення основ грамотності, а головне – пробудження
національної самосвідомості. Розроблено курс, який можна назвати
простою граматикою.
Усвідомлення закону милозвучності замінює цілий ряд шкільних правил
(чергування у-в, й-і, би-б, же-ж, написання йо-ьо, подвоєння і спрощення
приголосних, вживання апострофа і м’якого знака, паралельні закінчення),
навчає чути рідну мову і милуватися нею, відчувати власну
відповідальність за збереження краси рідної мови.
Вдумливе ставлення до смислу слова і речення позбавляє необхідності
заучувати малозрозумілі лінгвістичні категорії, якими носії мови у практиці
мовлення і письма не користуються. Щоб написати „вгорі” чи „в горі” ми
не з’ясовуємо частину мови і синтаксичну функцію, а орієнтуємося за
контекстом. „В горі була печера, де, за легендою, жив гірський дух”.
„Вгорі, під стріхою, бабуся розвісила кетяги калини”.
Ми обмежуємо кількість граматичних категорій, замінюючи їх
зрозумілими поняттями або підкріплюючи образами. Наприклад,
замінюємо правило: „Дієприслівники недоконаного виду утворюються від
дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів ачи-, ячи-, учи-, ючи-, а
дієприслівники доконаного виду – від основи інфінітива за допомогою
суфікса -вши”. Замість правила вводимо поняття „одночасна додаткова дія”
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(„співають, ідучи, дівчата”) і „попередня додаткова дія” (докосивши, косарі
сіли обідати). Це допомагає правильно будувати речення, уникати
плутанини з написанням суфіксів, розставляти розділові знаки. Речення з
дієприслівниковими зворотами наповнюються смислом і їх починають
вживати студенти.
Наша проста граматика дає можливість відчути, що рідну мову вивчати
легко, приємно і цікаво. За рік ми проходимо основи всієї шкільної
програми.
Іншого підходу вимагає вивчення літературних творів.
Закордонному українцю невідомо багато понять, ключових для нашої
культури. У Молдові не було кріпацтва, чумацтва, Козацької доби,
рекрутчини. Замість пісень кобзарів по селах лунала музика леутарів. Дещо
іншим був побут. Наприклад, бессарабські українки не носили плахти,
керсетки. Сучасна молодь не уявляє, що таке вечорниці, покуть, скриня,
мотовило. Між Дністром і Прутом інша природа. Рідко трапляється калина,
явір, ясен, а на кожному подвір’ї горіх та виноград.
Звичаї, що добре збереглись у селах, не сприймаються як українські
через їх місцевий колорит. Тому кожен літературний твір вимагає і
лексичного тлумачення слів, і побутового, історичного, соціального,
політичного коментування.
Список творів для текстуального вивчення має бути націленим на ідею
духовного відродження, на виховання національного менталітету. „Тіні
забутих предків” і оповідання про дітей М. Коцюбинського, а не „Fata
morgana”. Інтимно-пейзажна лірика І. Франка замість „Борислав сміється”,
„Сідоглавому”, „Декадент” тощо. На жаль, автори підручників, виданих у
Кишиневі, скопіювали хронологічно-жанровий підхід, знехтувавши
принципом відповідності віковим зацікавленостям дитини і не зваживши на
культурний та мовленнєвий рівень школярів. У 7 кл. – „Легенда про
Пілата” І. Франка, у 8 – літопис про похід князя Ігоря, Гулак-Артемовський,
Євген Гребінка, у 9 – „Послання до єпископів” І. Вишенського,
Г. Сковорода… Прагнення втиснути в 1 – 2 уроки на тиждень усю шкільну
програму з літератури України призвело до фрагментарності. Всі поеми,
повісті, романи подаються у скороченні або у невеликих уривках.
Ми бачимо необхідність переглянути не тільки список творів для шкіл
діаспори, а й спосіб їх аналізу. У наших умовах найбільш плідною є
україно-, народознавча інтерпретація.
Неможливо зрозуміти українську класику поза призмою народного
світобачення, без усвідомлення таких понять, як честь роду, сімейне щастя,
пошана до старших, повага до жінки, добросусідство, без селянської гармонії з
природою, з усім навколишнім світом. За що карає себе Шевченкова наймичка
Ганна, якщо її Марко виріс щасливим, в любові та достатку? Чи не за те, що
знеславила свій рід і такого сина подарувала чужому роду?

За що у Святий вечір тяжкими переживаннями покарано Якима з
Оленою (М. Коцюбинський „Ялинка”)? За те, що у свято великого єднання
всього живого на землі й на небі заради 3 карбованців убили деревце. І
вжахнулася природа сніговою заметіллю, вовчим завиванням, і не прийшов
до них Святий вечір.
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Чому зруйнували своє життя Кайдаші? Тому що забули етичні норми,
вироблені довгими поколіннями для гармонії між людьми: і те, що жінка
першим до столу кличе чоловіка, і те, що не годиться у чужому домі
розхвалювати власних синів, і що старша господиня та, котра топить піч…
Відвернулися Кайдашиха і Мотря від моралі народу і не помітили, як
зруйнували власні душі.
Із 2000 р. у школах Молдови впроваджується новий предмет – „Історія,
культура та традиції українського народу”, 1 урок на тиждень. Це могло б
стати помітним досягненям освіти. Але не стало. Звичайно, виникли
бюрократичні перешкоди: курікулум для середніх класів не затверджується
вже кілька років, не готуються вчителі-народознавці, замість вдосконалення
вже готового підручника нового типу інший колектив терміново зробив
новий підручник на основі виданих в Україні…
Причина невдачі з новим предметом знову через відсутність
українознавчої концепції освіти. Народознавство виявилось інородним
елементом у шкільному навчальному процесі. В одних школах його ведуть
російською мовою, в інших викладається ”История, культура и традиции
русского народа”, у третіх – цю годину віддають будь-якому предметнику
для додаткових занять.
Разом із учителями-україністами ми розробили у межах затвердженого
курікулуму поурочне планування, де 102 год. на рік рівномірно
розподіляються на мову, розвиток мовлення і літературу. Визначили
необхідний для практичних навичок мінімум граматики, переглянули
послідовність вивчення літературних творів, можливість їх узгодження з
народознавчими темами.
Сьгодні ми пропонуємо у школі утворити тижневий, при необхідності
дво- і тритижневий українознавчий цикл, об’єднавши уроки з
народознавства, мови, мовлення та літератури українознавчою
(народознавчою) темою. Ідею було апробовано у ряді шкіл, захищено ряд
курсових та ліценційних робіт. Ефективність українознавчого циклу значно
перевершує сумарну ефективність окремих уроків із літератури, мови,
народознавства.
Досвід переконує, що для відродження української духовності діаспорі
потрібна єдина українознавча програма, а не викладання окремих предметів
за традиційною методикою.
Створити таку програму без участі теоретиків і практиків
українознавства діаспора поки що неспроможна. Нам не вистачає
комплексних українознавчих знань, на основі яких можна було б
розробляти конкретні навчальні плани, посібники, підручники.
Пропонуємо об’єднаними зусиллями створити серію нарисів з
українознавства, де живою образною мовою розповідалось би про природу
України, її минуле і сьогодення, про народні звичаї, видатних українців,
особливості нашої мови, про внесок українців у світову культуру,
оновлення освіти України, про науку українознавство…
Діаспорі потрібна підтримка України, щоб подолати стереотипи, щоб
прискорити творчу думку, відчути себе рівноправними у колі всесвітньої
української сім’ї.
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Сирбу М.Ф., Грудко О.І. (Бендери,
Придністров’я)
УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ
ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО
ПОКОЛІННЯ ПРИДНІСТРОВ’Я
У статті робиться спроба розглянути систему виховання
підростаючого покоління у полікультурному освітньому просторі.
Акцентується увага на становленні виховного процесу в україномовному
освітньому закладі за кордоном, де тісно переплітається історія України
та Придністров’я.
Питання щодо процесу виховання підростаючого покоління в Україні та
за її межами знаходиться у центрі уваги педагогічної суспільності.
Усе гостріше відчувається потреба у досконалості процесу виховання як
необхідної умови соціального прогресу. Тож перед учителями в
україномовному навчальному закладі за кордоном постає нелегке завдання:
як зробити так, щоб у полікультурному просторі виховати у молодого
покоління почуття гідності, розуміння національної культури, традицій,
національного характеру й світогляду, глибоких патріотичних почуттів,
громадської позиції.
У цій статті робиться спроба проаналізувати стан виховного процесу в
освітніх закладах Придністровської Молдавської Республіки.
Так, у статті начальника Рибницького УНО Б.І. Перілі визначено, що
«…на основі концептуальних ідей виховання в полікультурному просторі
Придністровського регіону, в кожному освітньому закладі розроблена і
реалізується програма виховання з урахуванням своєрідності кожного
освітнього закладу, враховуючи те, що ця територія – земля
багатонаціональна…»1
У муніципальному освітньому закладі «Бендерська гімназія № 3
ім. І.П. Котляревського» з українською мовою навчання такий підхід у
вихованні підростаючого покоління придністровців, більша частина яких за
походженням українці, передбачав створення системи виховання і
навчання через українознавчий аспект, що, як виявлено, дає змогу
гімназистам без перешкод опановувати рідну мову, культуру, рідні
традиції. Одразу хочеться пригадати слова великого педагога
Я.А. Коменського: «…Всю молодь спочатку потрібно посилати у школу
рідної мови».
Звичайно, протягом п’ятнадцяти років у Придністровській Молдавській
Республіці створюється та розвивається загальна система виховання
(концепція, програми, плани тощо). Але докорінне реформування та
1
Перілі Б.І. Виховання у людини культури в полікультурному просторі // Розвиток
особистості в полікультурному освітньому просторі: Збірник матеріалів Міжнародного
конгресу. ІV Слов’янські педагогічні читання. – Черкаси, 2005. – С. 68.
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розбудова системи освіти Придністровської Молдавської Республіки
приводить до потреби перегляду загальної системи виховання, до її
вдосконалення, змінення.
Сьогодні сучасних молодих придністровців ми виховуємо на основі
трьох культур: молдавської, української і російської. І тому кожен
гімназист нашої української гімназії знає, що, вивчаючи «чужу мову», він
немає забувати рідну, немає втрачати своє національне, кровне, українське.
У зв’язку з цим, перед педагогічним колективом української гімназії постає
ряд питань: Якою буде структура системи виховання надалі? На яких
педагогічних принципах будуватиметься виховний і навчальний процеси?
Чи зможе та система виховання, яку ми пропонуємо (виховання
підростаючого покоління на українознавчих засадах), забезпечити
індивідуальну траєкторію розвитку кожної дитини, яка поважатиме
традиції своєї держави та не забуватиме про своє коріння?
Пошук відповідей на поставлені запитання можна отримати тільки тоді,
коли наші вихованці досягнуть певних результатів. Саме тут влучно
згадати слова Михайла Грушевського про те, що «народ, який думає вперед
на один рік, вирощує хліб, народ який думає вперед на десять років,
вирощує сади, народ, який думає вперед на сто років, вирощує молоде
покоління». Дійсно, працівники системи освіти, а у даному випадку
педагоги МОЗ «Бендерська гімназія № 3 ім. І.П. Котляревського»,
піклуються і постійно думають про те, що стане з їхніми вихованцями
через рік, як краще підготувати учнів до того життя і середовища, яке
оточуватиме їх через десятки років, якими людьми вони будуть протягом
усього свого життя.
Вирішуючи і втілюючи у життя визначені питання та завдання, ми,
педагоги, можемо сьогодні впевнено сказати, що українознавство стало
основою виховання наших гімназистів.
Саме тому вчителі у своїй роботі беруть за основу слова С. Русової:
«Учні повинні добре знати природу рідного краю, історію та літературу
рідного народу… і завжди через усе навчання свідомо ставитись до своїх
національних обов’язків. Усяке усуспільнення дітей без їх національного
виховання було б лише абстрактною… метою…»
Чотири роки (стільки існує наша гімназія) у навчальний процес успішно
вводять нові дисципліни, збільшують кількість годин на їх вивчення. Так,
за рахунок варіативної частини у 5 – 11 класах більше годин відводиться на
опанування уроків рідної мови і літератури, введені уроки історії України,
пізнавальний спецкурс із українознавства, адже саме такі предмети дають
змогу гімназистам пізнати себе, свій рід, свій народ, свій рідний край, тобто
усвідомити нерозривну єдність із попередніми поколіннями, паралельно
готуючись до сучасних умов існування у нашому суспільстві. З
упевненістю можемо сказати, що уроки українознавства забезпечують
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формування нової людини, патріота своєї країни та великої БатьківщиниУкраїни, людини, здатної до творчості, винахідництва через вивчення
рідної мови, розвиток української культури. Такий українознавчий аспект у
вихованні підростаючого покоління у гімназії дає змогу розвивати творчу
особистість учня, відчуття захищеності, психологічної та педагогічної
підтримки, бо саме її іноді не вистачає українцям з-за кордону.
Зосередивши увагу на вищезазначених напрямах виховання та
втілюючи в життя поради І. Огієнка, який вчив дотримуватися своїх рідних
українських звичаїв, зокрема календарного циклу, народознавчого аспекту
в оформленні приміщень та своїх помешкань, національного вбрання,
спілкування рідною мовою, вивчення українських пісень, ми зрозуміли, що
знаходимося на правильному шляху. Тому за чотири роки існування
української гімназії для гімназистів та їхніх батьків стали традиційними
такі свята, як: «Зустріч весни», «Святий Миколай», «Різдвяні посиденьки»,
«Свято Покрови», «День матері» тощо.
Крім того, саме на уроках українознавства гімназисти вивчають
історичні факти, що пов’язують Україну з рідним містом, республікою.
Адже не кожному відомо, що історія міста Бендери тісно переплітається з
історією України, життям та діяльністю видатних українських
особистостей. Наведемо кілька історичних моментів, які досліджують
гімназисти, працюючи на уроках українознавства. З історичних джерел
відомо, що на початку ХV ст. усі землі від Карпатських гір до Чорного
моря входили до складу Молдавського князівства, східним кордоном якого
була річка Дністер. Наше місто було прикордонною митницею. У грамоті
молдавського господаря О. Доброго від 8 жовтня 1408 р., яка була видана
саме львівським купцям на право торгівлі у містах, розташованих по
Дністру, вперше згадується місто Бендери. Ця дата відзначається як день
міста, якому виповнилося вже 600 років.
У районі Бендерської фортеці знайшов свій останній притулок
український гетьман Іван Мазепа, який загинув у ХVІІІ ст. У День
святкування 600-річчя м. Бендери гімназисти були присутні при закладанні
пам’ятного каменя на місці майбутнього пам’ятника І. Мазепі.
Саме тут український гетьман Пилип Орлик в екзилі написав
Конституцію 1710 року і демократичним шляхом був обраний гетьманом
України.
Місто
Бендери визволяв від турків
письменник-драматург
І.П. Котляревський, на честь якого вдячні бендерчани встановили
пам’ятний знак. У м. Бендери І.П. Котляревський продовжував роботу над
поемою «Енеїда», яку із захопленням та гордістю читають сучасні
гімназисти.
Розвиток міста ХІХ ст. також пов’язаний із багатьма українськими
іменами. Тут починали акторську і драматичну діяльність корифеї
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українського театру: Марія Заньковецька та Іван Тобілевич. Народна
акторка М. Заньковецька вперше у стінах Бендерської фортеці зіграла свою
найкращу роль Наталки-Полтавки.
В історичних поемах «Іржавець» та «Відьма» про місто Бендери
згадував Т.Г. Шевченко.
Таким значним, мужнім, героїчним, мистецьким, українським духом
сповнена історія міста Бендери, що не могло не відбитися на вихованні,
ментальності та характері українців, які тут проживають. І вся ця
інформація, звичайно, ніколи не залишить байдужою дитину, яка
виховується під впливом національно духовних традицій українця.
Хотілося б звернути увагу на те, що українознавство є інтегруючим
компонентом, який використовується і поєднується у багатьох навчальних
дисциплінах: мові, літературі, географії, історії, музиці, технології тощо.
Вчителі-предметники на уроках застосовують українознавчий матеріал,
тим самим виховуючи у дітей любов до українських традицій, звичаїв,
культури слова тощо. Пояснення навчального матеріалу подається без
психологічного натиску на гімназистів, які спокійно засвоюють ту чи іншу
тему, дізнаючись при цьому про цікаві факти з життя українського народу.
Отже, серед головних аспектів виховання як системи є виховання
молодої особистості, її ставлення до рідної культури на уроках рідної мови
та літератури.
Так, кожен урок української мови та літератури у гімназії вчителіпредметники намагаються підготувати змістовно, цікаво, виховуючи
щирих українців.
У зв’язку з цим, система роботи вчителя української мови та літератури
у гімназії щодо виховання у гімназистів відповідного ставлення до рідної
мови, культури, традицій має багатогранний характер:
спонукання дітей через уроки мови та літератури до співчуття,
переживання за долю народу, своєї Батьківщини;
створення нерозривного зв’язку минулого, сучасного і майбутнього
нашого народу;
виховання патріота, у якому національний дух, національна гордість,
національна совість возвеличуються у ранг непорушних святинь.
К.Д. Ушинський писав: «Мова народу, будучи найповнішим
відображенням батьківщини й духовного життя народу, є разом з тим для
дитини кращим тлумачем правди й життя… Хто позбавляє дітей рідної
мови, – наголошував видатний педагог, – той виховує або майже
цілковитих ідіотів, або дітей…, позбавлених всякого характеру, всякої
творчої сили»1.
1
Ушинський К.Д. Рідне слово // Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2 т. – К.,
1982. – Т. 1. – С. 155.
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Глибокий слід у душах гімназистів залишають уроки літератури,
тематика яких пов’язана з усною народною творчістю, з творчістю
талановитих письменників України, імена яких відомі далеко за її межами.
Наприклад, виховання любові до рідної культури, традицій на уроках
української літератури є головною позицією при вивченні усної народної
творчості, де учні знайомляться з народними іграми, піснями, обрядами
тощо.
Читаючи Т.Г. Шевченка, кожна дитина на все життя запам’ятовує слова,
що стали сьогодні крилатим висловом гімназистів нашого навчального
закладу: «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»1.
Вивчення історії рідного народу, української культури мають велике
значення для формування у молоді соціально значимих цінностей, як:
любов до Батьківщини, патріотизм, бережливе та поважне ставлення до
національних багатств держави, мови, традицій, культур народів, що
проживають на території Придністров’я. Саме через вивчення рідної мови
та літератури, розуміння закладених у них цінностей, вчителі-мовники
формують світогляд молодих людей. І як ще один приклад можемо навести
наступне: 155 років тому великий борець за свободу і кращу долю
українського народу Тарас Григорович Шевченко написав універсальнозначимі рядки, з якими діти знайомляться при вивченні його творчого
доробку у 9 класі і аналізують їх:
…Один у одного питаєм:
Нащо нас мати привела?
Чи для добра? Чи то для зла?
Нащо живем? Чого бажаєм?2
Незважаючи на тяжкі життєві обставини у Великого Кобзаря було
життєве кредо, слова, які можуть бути девізом життя сучасної молоді.
Крім цього, вивчаючи літературне багатство Великого Кобзаря на
уроках рідної літератури, у молоді виховується вміння долати труднощі,
бути мужніми і вірити у Добро.
Шевченківські гуманістичні традиції виховання підростаючого
покоління далі розвиває і поглиблює у своїх творах славна дочка
українського народу – Леся Українка та інші письменники.
Саме завдяки видатним письменникам, культурним діячам, їхньому
творчому доробку учень розуміє як треба жити, щоб потім чесно дивитися
в очі один одному, залишатися людиною, розвивати культуру, берегти
традиції рідного народу, любити свою Батьківщину.

1
Шевченко Т.Г. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в
Украйні моє дружнєє посланіє // Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури
для 9 класу / Уклав Б. Степанишин. – 4-е вид. – К.: Школяр, 2002. – С. 308.
2
Шевченко Т.Г. «Кобзар». – К.: Вид-во «Час», 1926. – С. 83.
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У молоді ПМР, учнів, які навчаються у нашому закладі, є унікальна
можливість розширювати свої знання, кругозір і пам’ятати про те, що
людина починається з того, що утверджує вищі цінності над своїми
поточними інтересами і нахилами своєї хиткої природи, закріплює сувору
дорогу до вищих цінностей, переступаючи минущі і сьогоденні.
Отже, на таких уроках школярі вчаться розуміти найскладніші процеси
у формуванні людини як особистості через культурні цінності, літературні
надбання українського народу. Література та її художні образи навчають
учнів сутності суспільних відносин, культури рідного народу. А завдання
вчителя: навчити своїх вихованців не тільки розуміти ідейну суть
художнього твору, а й глибоко сприймати його емоційно, розуміти людські
взаємини, які відображені у тих або інших художніх образах.
Ці та багато інших чинників дають змогу вчителям виховувати у
гімназистів на уроках ціннісне ставлення до рідної культури, традицій,
готувати разом із іншими вчителями-предметниками високорозвинену
особистість. А це і є той українознавчий аспект у вихованні, про який
йшлося ще на початку статті.
П. Кононенко у своєму творі «Марія на голгофі» написав величні слова,
які кожен педагог гімназії прагне донести до маленького серця:
Хай в тім краю зросте Любов-держава.
Хай дух Полян звеличить люду славу.
Хай там ніколи не панує тать.
Хай будуть Мир, Свобода й Благодать!
Хай буде мати – мудра й величава…
Попереду безліч невирішених справ, запланованих заходів, цікавих
уроків тощо. Із плином часу щось відновлюється, інше – зникає. Але
незмінним залишається національний дух українців, які навчаються і
виховуються у нашій гімназії.
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Бондаренко М.П. (Курітіба, Бразилія)
ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ У БРАЗИЛІЇ:
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
У статті досліджуються питання підготовки викладачів для
українських шкіл Бразилії. Автор подає історію формування українських
шкіл у Бразилії, розглядає особливості формування професійної
компетентності вчителів цих шкіл, аналізує сучасний стан підготовки
педагогічних кадрів та можливі шляхи розвитку. Зібрана інформація може
бути використана в процесі підготовки і викладання навчальних курсів з
історії української педагогіки, українознавства тощо.
Історія української діаспори, її освіти – багатоаспектне явище, у якому
історія української школи і викладання в ній українознавчих предметів
посідає в процесі культурного збереження української ідентичності
надзвичайно важливе місце. Сьогодні українська освіта в зарубіжжі – це
розвинена система освітніх закладів, яка, окрім середньої школи, включає в
себе українознавчі студії, курси у вищих навчальних закладах, суботні та
недільні школи, для яких розроблені програми та підручники, а також
створена система підготовки та вдосконалення професійної компетенції
вчителів.
За часів Радянського Союзу Україна майже не мала зв’язків з
українськими освітянами закордоння, але лідери сучасної України
відзначають важливість налагодження спілкування й обміну досвідом між
викладачами, забезпечення сертифікації українських закордонних шкіл,
надання офіційного статусу суботнім і недільним українським школам за
кордоном, забезпечення навчання в рамках національних освітніх програм.
На IV Всесвітньому форумі українців, який відбувся в 2006 р. у Києві,
Президент України Віктор Ющенко, визначаючи важливість зв’язків
сучасної України з її діаспорою, сказав: "Треба відмовитись від
неприродного поділу українців на своїх та зарубіжних. У світоглядному
сенсі, Україна є там, де є українці і є наша рідна українська мова. Потрібно
створити сучасну глобальну централізовану мережу для діалогу з усіма
нашими співвітчизниками за кордоном, не оминаючи жодного – ані давні
еміграційні хвилі, ані новітні осередки чи сучасні трудові міграції… Перед
Києвом, і саме перед Києвом, стоїть принципове завдання здійснити
достеменне
вивчення
української
присутності
за
кордоном,
систематизувати відомості про всі наявні національні надбання поза
межами України…"1 Також у промові було відзначено важливу роль

1
Ющенко В.А. Ми – нація, яка ходить на цій землі від часів Трипілля: Промова
Президента України Віктора Ющенка на відкритті IV Всесвітнього форуму українців
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українських освітніх закладів за кордоном і, зокрема, Президент висловив
готовність України надавати підтримку центрам українознавчих студій.
Імміграція українців до Бразилії нараховує більше 100 років. Але як
перших українців, так і сучасних етнічних українців у Бразилії за тисячі
кілометрів від Батьківщини єднає рідна мова, інтерес до української історії,
культури, традицій. Досягти цього вдалося завдяки створенню мережі
українських шкіл у Бразилії і відданій праці учителів, які викладають
різноманітні аспекти українознавства (українознавство розглядається як
система інтегративних знань про Україну) на заняттях з української мови,
історії та географії України, катехізису, співів, української культури тощо.
На сьогодні тематика викладання української мови та українознавчих
предметів у Бразилії досліджена недостатньо. Про період зародження
української школи, становлення традицій викладання, особливості
структури українського шкільництва від кінця ХІХ ст. і до передвоєнного
періоду писали отець Рафаїл Криницький, учитель Валентин Куц, отець
Василь Зінько, отець Микола Милусь та інші, але ці праці оприлюднені в
Бразилії і маловідомі в Україні. Про стан сучасного шкільництва,
учительський персонал українських шкіл, особливості навчальних програм
відомості епізодично подаються в україномовних газетах Бразилії.
Мета цього дослідження – проаналізувати історію формування
української школи в Бразилії з огляду на особливості підготовки
педагогічних кадрів для викладання різних аспектів українознавства,
узагальнити пріоритети у викладанні українознавчих предметів у різні
періоди, розглянути роль учителя української школи в збереженні
українських традиції в цій латиноамериканській країні, визначити
перспективи розвитку системи підготовки викладачів для українських шкіл
у Бразилії. Так формування й розвитку педагогічної думки української
діаспори вводяться в науково-методичне поле української освіти,
розкривається роль і місце українських шкіл у збереженні національної
самоідентичності українців у діаспорі.
Роком народження українського шкільництва в Бразилії отець ЧСВВ
Василь Зінько1 визначає 1898 рік, коли за ініціативи Сильвестра Кізими і
Антона Мартинюка при підтримці українців було відкрито дві перші
українські школи в околицях міста Прудентополіс (штат Парана). Школи
відкрились у місті Вісенте Машадо (учитель – Павло Липка) та в поселенні
Нова Галичина (учитель – Олекса Гук). Починаючи з цього року
формується і традиція викладання українознавчих аспектів у далекій країні,
яка стала другою батьківщиною для українців.
Загалом українці, які в той час приїхали до Бразилії, були
малоосвіченими, але сильне почуття національного самозбереження
змушувало їх піклуватися створенням і підтриманням шкіл, які намагалися
відкривати в усіх компактних поселеннях українців. Бразилія на той час не
[Електронний ресурс] // Українське слово. – 2006. – 23-29 серпня. – C. 1, 4, 15 //
http://www.nbuv.gov.ua/fpu/2006/us20060823.htm.
1
Зінько В. Рідна школа у Бразилії (історично-правний нарис). – Прудентопіль, 1960. –
С. 13.
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опікувалася не тільки питаннями іммігрантів з маловідомої країни (багато
українців було записано при в’їзді до Бразилії слов’янами, австріяками,
поляками тощо1), а й громадянами своєї країни (у 1890 р. в усьому штаті
Парана ледве нараховувалося 10 шкіл2).
Після двох перших шкіл було засновано ще багато навчальних закладів,
у яких викладали українознавчі предмети. Так, у 1904 р. перших учнів
запрошує українська школа в м. Прудентополіс (перший учитель
К. Бродзяк). У цей же рік відкрилась українська школа в м. Ірасема
(перший учитель – Максимович). В 1907 р. уже працюють школи і в
Антоніо-Олінто, Курітібі, Порто-Уніао, Ріо-Кларо, Віскунда.
З метою збереження та розвитку українських традицій на території
Бразилії активно підключилися релігійні лідери: отці Василіяни
заохочували українців віддавати дітей до рідної школи, намагалися
привозити вчителів з Європи (так був запрошений Олекса Галущинський,
Клим Ґутковський та інші); самі проводили заняття з викладачами
українських шкіл3.
Товариство ім. Т. Шевченка заснувало свої школи в Курітібі (у 1910 р.
вчителем став ред. К. Ґутковський) та Ґважувірі4. За свідченням
П. Карманського, вже на початку ХХ ст. "у Бразилії не залишилося ні одної
оселі, хоч би з кількістю 50 українських родин, яка б не мала своєї
української школи, де навчання відбувається принаймні часово"5.
Більшість перших українських шкіл забезпечували лише початкову
освіту. Крім того, паралельно створювалися окремі "курси для
неграмотних", де навчали дорослих, які навчались читати й писати
українською мовою.
Викладання в цих школах проводилось українською мовою, проте
професійних викладачів з України бракувало. Українська інтелігенція, яка
б мала взяти на себе викладання українознавчих дисциплін у школі, була
незначною (більшість спеціалістів із спеціальною освітою в той час
іммігрували з України до США або Канади). Тому часто створювати школи
та викладати в них погоджувалися люди без спеціальної вищої освіти,
інколи маючи тільки початкову, як самоуки, які все ж доклали багато
любові та сил справі створення української школи Бразилії. Викладачами в
українських школах початку ХХ ст. часто ставали церковні отці, які
отримали відповідну релігійну освіту ще в Україні.
Саме той факт, що більшість викладачів мала релігійну освіту, став
визначальним фактором при виборі українознавчих тем, які були введені в
навчальну програму того часу. Основною метою навчання в українських
школах Бразилії на початку ХХ ст. було забезпечення того, "щоб діти знали
1
Boruszenko О. Os Ucranianos. – Curitiba: Boletim informativo da Casa Romario Martins,
1995. – V. 22. – №. 108.
2
Зінько В. Рідна школа у Бразилії (історично-правний нарис). – Прудентопіль, 1960. –
С. 33.
3
Там само. – С. 69.
4
Там само. – С. 87.
5
Карманський П. Українська школа в Бразилії // Рідна школа. – 1932. – № 1-4.
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свою мову і щоб уміли прочитати молитви на своїй рідній мові"1. У школах
викладали церковнослов’янське письмо, молитви на пам’ять. Як
підручники використовували молитовники українською мовою (наприклад,
"Молитвослов руського народа" о. В. Козоровського 1900 р.). Українська
мова й культура розглядалася через призму духовенства, як основа
церковного обряду.
Але незважаючи на ентузіазм громади і постійне збільшення кількості
українських шкіл у Бразилії, в перепису шкіл 1910 р., поданого в часописі
"Прапор", наведено багато шкіл, які не мали свого вчителя. Причиною
цього було або непорозуміння в громаді, або важкі матеріальні умови,
через які вчитель кидав школу.
У цей час громада починає розуміти важливість спеціальної
професійної підготовки викладачів для українських шкіл на теренах
Бразилії і в 1910 р. на І З’їзді українців Бразилії в Ріо-Кларо розглянули
питання про створення семінарії для підготовки вчителів2. Було зазначено,
що вчителі в українських школах в основному не мають фахової підготовки
(наприклад, стверджувалося, що "колоніальні вчительки, що були звичайно
слабо кваліфіковані, ходили до сестер-служебниць Пр.Н.Д.М. щосуботи і
доучувались бодай найпотрібнішого для свого звання"3).
Тож питаннями створення шкіл, а також забезпечення їх викладацькими
кадрами, крім української церкви в Бразилії, почали опікуватися
різноманітні світські організації українців. Цим питанням опікувалися
"Рада", "Союз", "Україна", "Український католицький союз", "Просвіта",
Товариство Св. Володимира, "Український Центр", Товариство ім. Івана
Мазепи, рільничі товариства тощо. Всі вони на той час визначали своїм
головним завданням турботи про рідну школу. Наприклад, у статуті
Товариства ім. Т. Шевченка м. Маллет у 1913 р. однією із цілей товариства
було зазначено: "Обов’язки товариства: а) будувати школи; початкові й
середні та рільничі; б) оплачувати будову та утримувати учителів"4.
Можливо, тому почала збільшуватися кількість викладачів і в 1911 р. за
даними часопису "Прапор", українці нараховували близько 20 шкіл у
Бразилії, у яких викладали вже близько 40 вчителів.
Крім громадських товариств, релігійні лідери української громади в
Бразилії теж намагалися всіляко підтримати українську школу. На з’їзді
священиків у м. Прудентополіс у 1911 р. було прийняте рішення про
створення "шкільних союзів", які опікувались як організаційними
питаннями, так і допомогою вчителям. В 1913 р. "шкільні союзи" існували
в 15 містах штату Парана5, де працювало 35 українських шкіл. У 1914 р.
при перепису населення було зафіксовано 36 українських шкіл.

1
Зінько В. Рідна школа у Бразилії (історично-правний нарис). – Прудентопіль, 1960. –
С. 28.
2
Там само. – С. 55.
3
Там само. – С. 61.
4
Там само. – С. 86.
5
Там само. – С. 89.
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Відповідно зростає потреба у викладачах, тому сестри-служебниці,
розуміючи важливість підготовленості вчителів, 2 лютого 1915 р.
закладають навчальний заклад – новіціат, одним із завдань якого було
готувати нових учителів для українських шкіл1.
Кількість українських шкіл продовжує збільшуватися. Крім початкових
курсів, з’являються й інші види навчальних закладів. У 1917 р. у м. Ірасема
відкрилися курси вечірньої школи, де, крім навчання читання і писання,
також забезпечувалося культурно-освітнє виховання, навчали молитов і
співів2. До 1919 р. таке навчання прижилось і в інших містах штату Парана,
надало альтернативу навчання вдень і залучило до навчання різні вікові
групи українців.
До створення українських шкіл у Бразилії почали долучатися і
православні священики. Їх було на той час більше 10, вони працювали в
різних містах, переважно в штаті Парана3.
У 1920-х рр. уряд Бразилії вирішив зайнятися забезпеченням шкіл
професійними кадрами і поставив вимогу, щоб кандидати на вчителів та
самі вчителі всіх шкіл у Бразилії, у тому числі й українських, мали урядову
кваліфікацію. Вчителі, які пройшли атестацію, отримували державне
забезпечення, тому зросла привабливість роботи викладача й українці
почали активно відправляти своїх дітей на навчання: дівчат – на навчання
до сестер у новіцаті, а хлопців – до семінарії отців Василіян. Крім того,
певну кількість фахових кадрів готували в учительській семінарії вчителя
Валентина Куца (м. Каразіньо). Першими кваліфікованими учителями були
Володимир Мартинець та Семен Кукурудза (склали іспит в 1921 р.).
Проте в тому ж 1920 р. Законом штату Парана була визначена програма
навчання в школах (до цього вона не була чітко регламентована, тому
надавала можливість викладати в школі тільки рідною для іммігрантів
мовою різні предмети), в якій зазначено: "Приватні іноземні школи, які
існують в штаті, повинні викладати португальською мовою історію
Бразилії, географію Бразилії і португальську мову за програмою офіційного
навчання…"4 Тому всі ліцензовані школи були зобов’язані зменшити
кількість навчальних годин на викладання української мови й
українознавчих предметів.
З метою підтримки інтересу до викладання українознавства та надання
підтримки українським викладачам у цей період виникла ідея утворити
організацію українських викладачів. Стараннями о. Р. Криницького ЧСВВ
8 травня 1921 р. в м. Прудентополіс відбулися сходини українських
викладачів. На них було вирішено наступне: "1) виготовити проект
однообразного навчання в усіх наших рідних школах; 2) завести виклади
педагогіки для учителів; 3) частіше сходитися для обговорення актуальних
1
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справ; 4) пропагандою в газеті заохочувати батьків до посилки дітей у
рідну школу; 5) уложити й видати українсько-португальський словник;
6) запреномерувати кілька фахових часописів"1.
Інтерес до викладання українських предметів не зменшувався і в
1922 р., під час візиту до Бразилії митр. Андрія Шептицького, тут
функціонувало 54 українські школи, у яких викладали близько 70 вчителів.
Приміщеннями для шкіл часто слугували приватні будинки, які господарі
передавали для шкіл.
Лідери української громади розуміли важливість забезпечення
професійної підготовки викладачів і сприяли відкриттю учительських
організацій з метою поширення знань і досвіду, надання підтримки,
забезпечення обміну інформацією тощо. Так у 1922 р. під час візиту митр.
Андрія Шептицького започатковано діяльність "учительського кружка".
У 1922 р. відбувся ІІ З’їзд українців Бразилії, на якому була створена
народна організація «Український Союз в Бразилії» і було задекларовано
наміри нової організації опікуватися забезпеченням різноманітних курсів
для викладачів, створенням «української бурси» та гуртівні. На з’їзді
виступив Степан Кобилянський з інформацією про створення українських
дитячих садків. Особливу увагу також було приділено вищій і середній
школами: вирішено утворити українську гімназію, організувати українське
вчительство; провести перепис вчителів і шкіл; замовити в українському
видавництві «Воля» (Відень) українські читанки, укладені Антоном
Крушельницьким. В грудні того ж року на засіданні «освітньої секції
Союзу» вперше було визначено перелік предметів, які мають викладати в
українських школах Бразилії: навчальна програма включала в себе
предмети, визначені штатом, а також викладання української мови, історії
та географії. На засіданні також було усталено норми для рідного навчання.
Вирішено якнайчастіше проводити "сходини, вистави, читання"2.
У звіті 1922 р. вказано основні предмети, які викладали в українських
школах: "1) українська мова: писання та читання, граматика, стилістика та
каліграфія, вивчення віршів; 2) рахунки (математика), навчання
відбувалось двома мовами; 3) катехізм: вивчення пісень, Служби Божої,
молитов тощо; 4) історія та географія України; 5) чужі мови: викладалась
португальська мова, а також польська, німецька, французька"3. Але слід
зазначити, що єдиної програми навчання, а тому й єдиних предметів поки
що не вдалося добитися. "Хто більше вмів – той більше вчив", – вказує
Василь Зінько в своєму дослідженні "Рідна школа в Бразилії".
Цікаво відзначити, що українські школи на той час користувалися
великою популярністю серед населення штату Парана, наприклад, у м. Іваі
в 1922 р. курс української школи закінчило близько 150 учнів, тоді як
урядова школа мала всього кільканадцять учнів4.
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У квітні 1923 р. "Союз" підняв питання про створення можливості під
час шкільних канікул отримати урядову кваліфікацію українськими
учителями1. А 25 грудня 1923 р. на загальних зборах "Українського Союзу"
в Порті було прийнято рішення про відкриття португальсько-української
середньої школи, мета якої підготувати учнів до виконання обов’язків
учителів2. Школу хотіли назвати "Колегія ім. Митрополита Петра Могили"
і в навчальний план мали бути включені наступні українознавчі предмети:
українська мова, історія України, історія письменства. До школи планували
запросити найкращих викладачів.
Школу вдалося відкрити 2 лютого 1925 р. під назвою "Колежіо Ріо
Бранко", директором, а також викладачем української літератури та згодом
історії України був Петро Карманський, викладачем української мови та
географії – Степан Кобилянський. Пізніше в навчальну програму були
введені такі предмети, як спів, танець та акторське мистецтво, викладач –
Ярослав Никоряк. Спочатку в коледжі навчалися лише хлопці, а з 1926 р.
до школи стали приймати і дівчат. Школа почала активну діяльність, але 10
березня 1929 р. головна управа "Союзу" повідомила про припинення
діяльності колегії через "тяжкі часи"3.
У 1925 р. вдалося відкрити при "Союзі" кваліфікаційні учительські
курси4. Викладачі, які хотіли здати бразильський державний іспит, могли
пройти спеціальні підготовчі курси при "Союзі", але крім португальської
мови, математики та історії Бразилії, необхідних для державного іспиту,
вони слухали курс з української історії та історії української культури.
Також була досягнута домовленість з владою штату Парана про те, що
слухачі курсу можуть викладати зразу після завершення навчання (до того,
як здадуть державний іспит), оскільки отримали спеціальний дозвіл
інспектора.
У цей же час була створена і "Спілка українських учителів в Бразилії":
30 грудня 1925 р. відбулися збори вчителів, яких на той час було близько
80, затверджено статут і вибрано керівництво організації (головою став
учитель С. Кобилянський)5. Спілка мала допомагати українським школам у
комплектації вчителями, тому планувалася робота зі збору інформації щодо
шкіл: кількості учнів, учителів, фондів тощо. Було проголошено про
створення методичної бібліотеки для викладачів. Але, на жаль, спілка
проіснувала недовго.
Серед важливих діячів у цій сфері, окрім уже названих, слід згадати про
М. Шкірпана, який агітував за отримання викладачами урядової
кваліфікації, заохочував батьків відправляти своїх дітей до школи не на
один рік, а повертатися до навчання після канікул, та Р. Криницького, який
заохочував до будування шкіл.

1

Там само. – С. 59.
Там само. – С. 149.
Там само. – С. 158.
4
Там само. – С. 185.
5
Там само. – С. 179.
2
3

485

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

Але поступово нестача фахових учителів української мови й
українознавства ставала все більшою і це призвело до того, що викладали в
українських школах Бразилії переважно сестри-служебниці. Керівництво
сестринств свідомо відправляли сестер до фахових педагогічних закладів, а
знання з української мови, української релігії, української культури вони
могли отримати в новіціаті. Популярність шкіл, які утримували сестрислужебниці, можна пояснити і тим, що сестри не вимагали високої платні і
крім виконання обов’язків учителя, доглядали церкву, лікували хворих
тощо. Також стало визначальним і те, що вони намагалися забезпечити
виконання всіх урядових вимог щодо шкільного вчителя (в 1925 р. перші
12 сестер здають урядові іспити на право викладати в школі, в 1929 р.
кілька сестер складають інший іспит і отримують право викладати в
державних школах). Тож сестри перебирають школи в Прудентополісі,
Ірасемі, а згодом і в інших місцях. Згодом до шкіл сестер почали ходити не
тільки українці, а й інші іммігранти. І сестрам вдавалося підтримувати (або
й виховувати) український дух і патріотизм. Основне місце в процесі
навчання поступово займає катехізація, але також велика увага почала
приділятися збереженню українського прикладного мистецтва, в
основному вишивки (переважно релігійного характеру)1.
Крім роботи вчителем в українських школах, сестри організовували
"фахове доучування" інших сільських вчителів щосуботи.
Виникають нові українські товариства з метою збереження та
поширення українських традицій на території Бразилії. Наприклад, у 20-х
рр. ХХ ст. повстає Марійська дружина, товариство, метою якого було
забезпечувати вивчення української грамоти, а також організація виступів,
вистав тощо2.
Взагалі вистави користувалися великою популярністю (наприклад, у
м. Антоніо-Кандідо мала успіх вистава під назвою "Українська школа в
Бразилії"), виставки, "дитячі вечірки", декламації, свята з нагоди прибуття
важливих осіб, Шевченківські роковини тощо.
Так поступово в Бразилії сформувалися наступні підходи до "навчання
рідного":
викладання
української
мови
й
українознавчих
предметів
забезпечувалося в початкових школах, суботніх та недільних школах,
курсах для дорослих тощо;
учителі "зі старого краю" інколи мали фахову освіту (педагогічну освіту
мали всього 5 викладачів), але переважно були богословами, медиками або
мали тільки початкову освіту, а "учительську освіту" отримували
самонавчанням. Викладачі, що вже народилися в Бразилії (а починали
викладати навіть у 14-16 років), у своїй більшості фахової освіти не мали:
вишкіл учителів відбувався шляхом навчання у священика або в іншого
викладача, а вдосконалення – шляхом самоосвіти або навчання на
епізодичних курсах для викладачів українських шкіл; за винятком сестер1
2

Там само. – С. 76.
Там само. – С. 146.
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служебниць, які мали закінчити новіціат, щоб отримати певну фахову
підготовку, а потім перші роки вчителювання відбували при старшій
досвідченішій сестрі. Підвищенням кваліфікації вчителів опікувалися різні
організації;
у процесі навчання основною метою вважалося підтримання і
збереження українських традицій, школа породжувала зацікавленість
українською культурою, виховувала в дусі української духовності,
прищеплювала любов до всього українського, формувала українську
ментальність, моральні засади та єдність громади, що утримувала школу,
формувала громадянську позицію (щоб кожний знав "чий він син і яких
батьків");
в основному, в школах викладали українську мову (галицький діалект
української мови кінця ХІХ ст.), історію, катехізацію, а також українську
культуру: хор або оркестр церковно-народного спрямування, прикладне
мистецтво, тощо;
усі вчителі займалися викладанням, а педагогічною теорією цікавилися
лідери-ентузіасти (наприклад, відомий учитель Валентин Куц, який у своїх
роботах написав своєрідну історію української педагогіки в Бразилії).
крім традиційного навчання, велике значення набувають додаткові
методи просвітництва, розповсюдження інформації з українознавчих
аспектів: робота бібліотек, проведення культурних заходів тощо.
У 1930-х рр. у штаті Парана починаються гоніння на всі
непортугальські школи, в тому числі й на ті, де викладання проводилось
українською мовою. В цей час деякі школи було закрито, а в деяких
викладання української мови було витіснено в позакласні години.
Тому з метою збереження української освіти в деяких місцевостях
(поселення Япо, Марекос-Лімоейра, Іраті)1 викладання українознавчих
предметів було продовжено в системі родинного виховання: спонтанне
навчання вдома, де вчителями виступали батьки-матері. Батьки вчили дітей
молитов, рідної мови і пошани до українських свят як самі вміли.
Проте сестри-служебниці наполегливо працювали над відкриттям
українських шкіл і, незважаючи на гоніння, в 1931 р. відкрили школи в мм.
Марцелін та Ґважувір, у 1932 р. – у мм. Курітіба, Моем, Ірасема і
відкривали одну нову школу майже щорічно до 1949 р.2 Початкові школи
сестер стали відомі своєю високою якістю: "порядок і чистота в
приміщенні. Добре опанування офіційних предметів, те ж старанне
народно-українське виховання"3.
Нова спроба організації українських викладачів, а також намагання
заснувати систему фахової підготовки вчителів відбулася в 1934 р. під час
зборів "Українського Союзу Бразилії", на якому в порядку денному
учительського з’їзду було, зокрема, зафіксовано обговорення питання: "І
а) організація українського вчительства, б) як провадити позаочні курси

1
2
3

Там само. – С. 132.
Там само. – С. 131.
Карманський П. Між рідними в Південній Америці. – С. 205.
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для вчителів, в) інструкції в навчанню та вихованню"1. Було утворено
учительську комісію і передано їй справи організування Рідної Школи й
українського учительства в Бразилії.
Проте період правління Жетуліо Варгаса (1930-1945 рр.), пов’язаний з
недоброзичливим ставленням до небразильських шкіл, на думку протоієрея
Української автокефальної православної церкви Бразилії Миколи Милуся,
подану в дослідженні "Навчання української мови в Бразилії при парафіях
УАПЦеркви"2 був надзвичайно важким для українських шкіл.
Відновити високий рівень активності української спільноти вдалося вже
після Другої світової війни, коли в країні опинилося нове покоління
українських іммігрантів. Вигнанці з рідних земель, вони повезли з собою
здобутки української науки, школи і мистецтва, народних традицій. На
нових поселеннях українці активно включились у роботу українських шкіл.
Педагогічний персонал оновився за рахунок новоприбулих педагогів, які
вводили в навчальний процес нові предмети і методики викладання.
Проте і тоді не вдалося вирішити питання із заснуванням навчального
закладу для отримання спеціальності "викладач української мови" або
"викладач українознавства". Тому стан підготовки вчителів залишався
незмінним – це були або ентузіасти-аматори або сестри, які отримували
педагогічну освіту в університетах Бразилії, або священнослужителі
Української католицької церкви, чи Української автокефальної
православної церкви.
У 1960 р. сестри-служебниці мали 32 осередки в Бразилії, у кожному з
яких була своя школа, у яких навчалося загалом більше 3000 учнів. Мережа
шкіл поширюється з кожним роком і їм, нарешті, вдалося вийти за межі
початкової школи або шкільних курсів і відкрити середні школи та гімназії.
Основним українським предметом, який викладався як у школах, так і на
курсах при церквах або в суботніх школах, стало катехізування, яке
поділялось на два етапи: 1) приготування до першої св. Сповіді та св.
Причастя; 2) навчання катехізису для повного християнського життя. Але
сестри вчили не лише релігії, а й початкам рідної грамоти (вчилися читати),
крім релігійних пісень і молитов, діти вчили народні пісні, патріотичні
вірші, ігри та забави українською мовою.
Крім сестер, вчили катехізації священики, сестри, дружинниці Марії та
інші прихожани.
Незважаючи на асиміляційні впливи, українська громада в Бразилії
відстоювала національну і культурну самостійність. Як і на початку
імміграції, набуває особливого значення україномовна преса, оскільки
українці жили розкидано по просторах Бразилії, а українська преса їх
об’єднувала, давала можливість висловитися, формувала громадську
думку, а також виступала в ролі "вчителя старших класів" (багато учнів не
закінчувало повний курс рідної школи) і допомагала не забути українську
1
Зінько В. Рідна школа у Бразилії (історично-правний нарис). – Прудентопіль, 1960. –
С. 180.
2
Милусь М. Навчання української мови в Бразилії при парафіях УАПЦеркви. Рукопис
м. Курітіба, 1991.
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мову та отримати фундаментальні знання з українознавства: про українську
релігію, історію, географію, катехізис, звичаї та інші загальні відомості.
Українська діаспора видає свої газети та журнали різноманітної тематики
("Праця", "Хлібороб" та ін.), на сторінках яких публікуються матеріали
"для зберігання вірності рідній культурі та пам’яті своїх батьків"1. На
сторінках цих ЗМІ проводиться роз’яснювальна кампанія, що закликала
батьків віддавати своїх дітей на навчання. Крім того, в україномовних
газетах з’являються окремі розділи, спеціально присвячені дітям: забави та
оповідання для дітей.
До культурних здобутків українства, які мали велике значення для
школи і формування викладачів, слід також віднести і книговидавничу
справу, розгорнуту в Бразилії ще з початку ХХ ст. і розвинуту після Другої
світової війни. Українці Бразилії мали обмежені контакти з Україною і
тому саме видані в цій країні книжки і брошури українською та
португальською мовами про історію й географію, культуру й літературу,
релігію і фольклор України ставали своєрідними "курсами підвищення
кваліфікації" для викладачів українських шкіл.
Так вийшли в світ три антології української літератури (перша в
1959 р.), у перекладі на португальську мову, який зробила видатна
перекладачка Віра Вовк. Ці антології вміщують важливі українські
літературні твори, починаючи від "Слово о полку Ігоревім" і до 1940-х рр.
минулого століття. Також у перекладі В. Вовк були видані дві інші
антології, поетичні (антологія модерної української поезії португальською
мовою, видана в Ріо-де-Жанейро в 1973 р.). В 1966 р. вперше зазвучали
португальською вірші І. Жиленко, І. Драча, Л. Костенко, В. Симоненка та
інших. В. Вовк випустила в Ріо-де-Жанейро окремі книжки перекладів
творів Г. Сковороди (1978), поеми Т. Шевченка "Сон" (1980), поеми
І. Франка "Мойсей" (1981), "Кам’яний хрест" В. Стефаника (1982), драму
"Камінний господар" Л. Українки (1983), "Тіні забутих предків"
М. Коцюбинського (1985), збірку колядок (1988), повість "Маруся" Марка
Вовчка (1988), свого найулюбленішого українського поета Б. Антонича
(1989). А в серії "Писанки" у 1990-х рр. вийшов цілий ряд збірок сучасних
українських поетів (і прозові твори В. Шевчука). Окремими серійними
збірками було видано переклад поезій В. Голобородька (1991), І. Драча
(1993), поетів Нью-Йоркської групи (1993), М. Воробйова (1994),
В. Шевчука (1995), Л. Палій (1997), І. Калинця (1997), С. Майданської
(1998), М. Вінграновського (1998), І. Жиленко (1999). Окремою збіркою
В. Вовк видала також переклади творів трьох знакових постатей сучасної
української класики – В. Симоненка, І. Світличного і В. Стуса.
Крім того, з метою забезпечення формування професійності вчителя
створювалися бібліотечки методичної літератури, більшість з якої
надходила зі США, Канади та Австралії. Широко використовуються для
навчання грамоти, а також українознавства читанки, підручники та
1

С. 45.

Зінько В. Рідна школа у Бразилії (історично-правний нарис). – Прудентопіль, 1960. –
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хрестоматії для початкової й середньої школи видані як у Бразилії, так і в
інших країнах (К. Кисілевського, Л. Білецького, М. Дейко, П. Волиняка,
І. Боднарука, В. Радзикевича, М. Овчаренко, Д. Нитченка, Є. Федоренка
тощо).
Слід відзначити, що від початку створення різноманітних товариств та
шкіл, при них окремо формувались і бібліотеки загального користування.
Після війни кількість українських бібліотек зросла. Це були бібліотеки
отців Василіян, сестер, при громадських організаціях, таких як Українське
товариство Бразилії, Товариство прихильників української культури тощо,
а також десятки приватних книгозбірень.
Українське шкільництво завоювало на цей момент державний статус і
посідало важливе місце в культурному житті українців. Основний принцип
у викладанні українознавчих дисциплін можна сформулювати так: "в
політичному сенсі ми повноцінні бразилійці, але відверто заявляємо, що
хочемо бути бразильцями з українськими традиціями і з українською
культурою", що відбивалось у змісті навчальних програм та підручників. У
педагогічному аспекті цієї позиції розвитку української громади варто
привернути увагу до того факту, що викладачі формують у учнів виховний
ідеал українця. Він, зокрема, містить у собі такі положення: 1) будь гарним
громадянином Бразилії, але зберігай, продовжуй і збагачуй українські
традиції на цій землі; 2) пам’ятай, що нація, з якої ти походиш, бореться за
своє національне і соціальне визволення; 3) сприяй розвиткові української
науки, літератури і мистецтва; 4) плекай українські традиції і звичаї,
українську мову, читай українську пресу й українські книжки, будь членом
українських клубів і товариств. Ці ідеї прямо чи опосередковано
втілювались у навчальний процес, зокрема в підручники.
Отже, збереження власної ідентичності гостро переймало українську
громаду, що відбивалося на діяльності української школи, її планах та
завданнях. Саме зі школою українська громада пов'язувала своє майбутнє
та можливість вберегти нові покоління українців від асиміляції. Задля
збереження української мови та культури, передачі знань про історичну
Батьківщину майбутнім поколінням українців були створені нові клуби і
товариства (Товариство прихильників української культури, Українськобразильський клуб, Клуб української молоді, Соціальний клуб ім. 12
листопада тощо), діяльність яких спрямовувалася на збереження та
вивчення української мови, історії, культури, географії тощо.
Відкриваються нові українські навчальні заклади. Так у 1970 р. за
ініціативи української жіночої організації при Українському товаристві
Бразилії була започаткована діяльність суботньої школи ім. Лесі України
м. Курітіба. Основною метою закладу було визначено збереження
української мови та розвиток українських традицій. Директором школи на
той час була Євгенія Мазепа, яка усвідомлювала важливість формування у
своїх учнів, які народилися вже в Бразилії, любові та пошани до
української мови. Цю справу тепер продовжують її учні, які працюють
учителями української мови, українського народного танцю та фольклору в
цій школі, а також її дочка Анна-Марія Бовкаловські-Мазепа, яка керує
закладом на сьогодні. Школа щорічно проводить відкриті для всіх
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бажаючих курси з писанкарства, бере участь у традиційних святах для
широкого загалу м.Курітіба на Українському меморіалі з нагоди Дня
незалежності України, представляє українську культуру на фольклорних
ярмарках, що проводяться в різних школах міста тощо.
У 1985 р. при Федеральному університеті штату Парана в м. Курітіба
було відкрито курси української мови і літератури. Вони перетворилися на
єдине в Південній Америці відділення української мови при
Лінгвістичному центрі університету, метою якого є надання можливості
для дорослого населення розпочинати вивчення української мови або
підтримувати чи підвищувати рівень знань як з мови, так і з різних аспектів
українознавства. Викладачі відділення української мови разом із
студентами Федерального університету також проводять наукові
дослідження з українознавства.
Крім цього, науковими дослідженнями з різних аспектів
українознавства займаються викладачі і студенти університетів міст
Гуарапуава, Понта-Гросса та Уніао-да-Віторія навіть за відсутності
спеціалізованих кафедр. Основним консультативним центром таких
досліджень виступає Музей української імміграції "Тисячоліття"
м. Прудентополіс, який у своїх архівах має багато цінних документів щодо
української імміграції до Бразилії, а також надає дослідникам доступ до
бібліотеки, в якій зібрані видання різних країн світу з українознавства.
Директор музею Мирослава Кривий (вчитель, дослідник та релігійний діяч)
відома в Бразилії, а також серед іноземців своєю наполегливою працею з
метою збереження історичної пам’яті та культурних традицій в українській
громаді м. Прудентополіс. Вона завжди активно підтримувала різноманітні
українознавчі курси: викладала українську мову, спів, танці, писанкарство,
українську вишивку, катехізис тощо. Вона є яскравим представником
сучасного вчителя українознавства в Бразилії, яка отримала педагогічну
освіту в Бразильському університеті, а пізніше – спеціалізацію з
українознавства в іншому навчальному закладі (Мирослава Кривий
навчалась в Українському вільному університеті м. Мюнхена).
У жовтні 1989 р. при затвердженні Законодавчою асамблеєю штату
Парана нової редакції Конституції штату, у новому тексті основного закону
з’явилося положення, яке надає учням державних середніх шкіл право
самостійно вибирати, яку іноземну мову вивчати1. Завдяки цьому,
викладання української мови як іноземної стало можливим у державних
школах, які знаходяться в районах компактного проживання українців.
Починаючи з 1991 р. викладання української мови як іноземної, було
впроваджено в декількох державних школах м. Прудентополіс, а в
подальшому – і в інших школах штату. На сьогодні українська мова як
предмет викладається в державних школах міст Прудентополіс, Іраті та
Іваї. Крім цього, українська мова викладається факультативно в навчальних
закладах системи загальної освіти ще в 6 містах Бразилії.
1
Constituição do Estado do Paraná [Електронний ресурс]. Curitiba – 2006 //
http://www.pr.gov.br/dioe/pdf/constituic_parana.pdf.

491

Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІV

Введення української мови до державних програм штату викликало
необхідність підготовки відповідного викладацького складу, розробки
нових навчальних програм, що в свою чергу обумовило створення 22 липня
1995 р. у м. Прудентополіс Асоціації вчителів української мови Бразилії.
Мета цієї громадської організації – об’єднати і залучити до співпраці
викладачів української мови, літератури, культури, мистецтва, а також
сприяти професійному вдосконаленню вчителів через курси, конференції,
семінари та інші заходи1.
У червні 1997 р. на загальних зборах Асоціації вчителів української
мови було прийнято рішення про організацію дворічних курсів, які б
підтвердили кваліфікацію вчителів української мови та українознавства. З
цією метою Асоціація підписала угоду про співпрацю з Методологічним
центром Канадського інституту українських досліджень (м. Едмонтон) про
надання підтримки в проведенні зазначених курсів і забезпечення
дидактичними матеріалами та науковою літературою. Курси для вчителів
української мови проходили під час шкільних канікул на базі ЗахідноЦентрального університету штату Парана (м. Гуарапуава) за підтримки
відділення української мови при Лінгвістичному центрі Федерального
університету штату Парана (м. Курітіба) протягом 1997-2000 рр. За цей час
лекції прочитали: професор Львівського університету Ярослава Закревська
– українська мова, професор Федерального університету Ріо-де-Жанейро
Віра Селянська (Вовк) – українська література, професори Федерального
університету штату Парана Оксана Борушенко – українська культура, та
Володимир Кульчинський – українська мова і література, професор
Західно-Центрального університету Маргарита Рамен – наукова
методологія. На курсах пройшли навчання більше 20 викладачів. Після
завершення курсів випускники отримали відповідний диплом,
легалізований в Міністерстві освіти Бразилії.
На сьогодні Асоціація спрямовує свою діяльність на налагодження
зв’язків і співпраці з Україною (з педагогічними ВНЗ, центрами
підвищення кваліфікації викладачів, українознавчими школами тощо) з
метою створення єдиної навчальної програми для українських шкіл,
оновлення фонду підручників, забезпечення доступу до нової інформації та
обміну досвідом тощо. В 2007 р. за сприяння Посольства України в
Бразилії та Консульства України в м. Курітіба Асоціація отримала з
України в рамках державної програми щодо співпраці із закордонним
українством нові сучасні підручники, які були передані в усі українські
школи Бразилії. З метою полегшення роботи викладачів з новими книгами,
а також для підвищення кваліфікації з українознавства на початку 2008 р.
(навчальний рік у Бразилії, як у країні південної півкулі, починається
наприкінці лютого) разом з Консульством України в м. Курітіба був
організований з’їзд викладачів української мови в м. Прудентополіс, під
час якого було проведено семінар з українознавства та практичне заняття з
методики викладання української мови й українознавства. Також було
1

Статут Асоціації викладачів української мови. – Прудентополіс, 1995. – С. 2.
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прийнято рішення про започаткування щотижневого електронного
бюлетеня (розповсюджується електронною поштою) для вчителів
української мови та українознавства, у якому подаватимуться матеріали
інформаційного та методичного характеру.
Таким чином, на сьогодні в Бразилії склалася наступна ситуація з
викладанням українознавства і підготовкою викладачів:
Існують різні типи навчальних закладів, у яких викладають українську
мову й українознавство, а саме: державні та приватні ліцензовані середні
школи, у яких читають українську мову (цей курс включає в себе певні
аспекти з українознавства) як іноземну або факультативно; суботні школи,
у яких викладають українську мову, а також українське прикладне
мистецтво, співи, танці, музику тощо для дітей віком від 3-4 до 13-14 років;
курси при українських церквах, на яких викладають катехізис, основи
української мови (читання і письмо), співи і деякі аспекти української
культури для дитячої аудиторії, а також для дорослих слухачів; мовні курси
при Федеральному університеті штату Парана для дорослих слухачів;
курси при громадських українських організаціях та фольклорних
колективах Бразилії; новіціат сестер служебниць та семінарія отців
Василіян з метою підготовки викладачів та священнослужителів.
Різні типи навчальних закладів працевлаштовують викладачів різної
кваліфікації: в середніх школах працюють викладачі, які отримали
педагогічну освіту, а також закінчили курси з української мови /
українознавства; в суботніх школах, а також на курсах при громадських
організаціях та фольклорних колективах працюють ентузіасти, які
найчастіше не мають спеціальної українознавчої освіти, проте вивчили
мову в рамках родинного виховання або в іншого викладача, самі
займаються прикладним мистецтвом в українських традиціях, беруть
участь у заходах Асоціації викладачів української мови з метою
підвищення своєї кваліфікації; на курсах при українських церквах
викладання забезпечується сестрами-служебницями та священиками, які
отримують знання з українознавства в новіціаті або семінарії; викладачі
відділення української мови при Федеральному університеті штату Парана
мають педагогічну і спеціальну українознавчу освіту, а також займаються
науковою діяльністю з українознавства.
Тому перед Україною стоїть важливе завдання: допомогти розвинути в
Бразилії таку систему освіти з українознавства, яка буде відповідати
вимогам і можливостям ХХІ століття. Україна може і має сприяти тому,
щоб не згасало бажання вивчати українську мову, дізнаватися про
українську культуру, читати українську літературу, досліджувати
українську історію, знайомитися з досягненнями української науки в усіх
куточках Землі, де проживають етнічні українці, у тому числі й на теренах
Бразилії. Посилення співпраці, надання підтримки, обмін інформацією між
навчальними закладами України та українською громадою Бразилії якщо
не зупинять, то принаймні уповільнять асиміляційні процеси, сприятимуть
збереженню етнонаціональної ідентичності.
Аналіз можливих перспектив розвитку української школи зарубіжжя
подано в статті І. Ключковської "Освіта українського зарубіжжя як фактор
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збереження етнонаціональної ідентичності"1. Ефективним способом
розв’язання освітніх проблем для української громади Бразилії може стати
укладання двосторонніх угод між державами, в які слід закладати взаємне
визнання освітніх дипломів, отриманих у ліцензованих навчальних
закладах цих країн, та можливість студентського обміну.
Наступним кроком може стати розробка навчальних програм з
української мови та українознавства з урахуванням специфіки навчання:
різні типи шкіл, які функціонують у цій країні; різна кількість навчальних
годин; різна мовна підготовка учнів тощо.
Не менш важливим питанням є створення підручників. Доцільно
започаткувати українсько-бразильську групу філологів з метою створення
підручника з української мови для учнів, що живуть у португаломовному
оточенні.
Слід створити можливості для підвищення кваліфікації бразильських
викладачів української мови та українознавства в Україні, адже прогрес
неможливий без якісно нового погляду на підготовку кадрів фахівців:
учитель є ключовою фігурою у навчальному та виховному процесі,
основним чинником у освіті; він має не тільки володіти своїм предметом,
уміти орієнтуватися у відповідній галузі знань, будувати навчальні плани,
формувати в учнів навички самоосвіти, а й бути вихователем, оскільки
національне виховання, базоване на засадах національно-державницької
ідеї, є тим фундаментом, найважливішим засобом та джерелом, на якому
формуються характери та світогляд молодих людей2. Тому Україна могла б
запропонувати вчителям у Бразилії ефективну систему підготовки,
перепідготовки та професійного вдосконалення, використовуючи новітні
форми та засоби, найсучасніші освітні технології, такі як дистанційні
технології навчання.

1
Ключковська І. Освіта українського зарубіжжя як фактор збереження етнонаціональної
ідентичності
[Електронний
ресурс]
//
http://duda.org.ua/index.php?Itemid=66&id=
135&option=com_content&task=view.
2
Кононенко П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості [Електронний
ресурс] // http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id= 722&search=Кононенко.
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УКРАЇНА – НАЦІОНАЛЬНІ
МЕНШИНИ, МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ

Оренштейн Є.Г. (Кременчук)
ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ОТОЧЕННІ
(кінець ХІХ – ХХ ст.)
У статті розглядаються аспекти соціально-економічної діяльності
німецького населення Півдня України в період з кінця ХІХ – поч. XX ст.
Автор дає аналіз історіографії ХІХ – ХХІ ст., присвячену дослідженню
проблем господарчої діяльності етнічних німців, також описує історію
виникнення землеробських колоній німецьких поселенців на Півдні України,
формування промислових підприємств, аналізує правові умови її
колонізації, як фактора, що мав вплив на особливості господарчої
діяльності німецького населення.
Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчення історії
національних меншин у контексті вивчення історії власної країни дає змогу
сформувати цілісну концепцію світосприйняття нації. Дослідники,
зменшуючи кількість «білих плям» в історії України, виконують завдання
етнічної консолідації української нації.
Вивчення досвіду соціально-економічного розвитку німецьких поселень
на Півдні України наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. є надзвичайно цікавим
напрямом історичного дослідження, зважаючи на те, що він системно не
досліджувався як економічний, соціальний та етнічний феномен.
Завдання дослідження: для вивчення умов соціально-економічного
розвитку слід: по-перше, визначити періоди та етапи становлення й
розвитку німецьких землеробських колоній, описати характер та
послідовність формування системи німецьких землеробських колоній
Півдня України наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. По-друге, яку роль відіграли
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землеробські німецькі колонії в урядовій політиці для формування
особливої соціально-економічної зони на Півдні України? По-третє:
визначити місце німецьких поселень у системі історичного розвитку
української нації.
Об’єкт дослідження – німецьке населення Півдня України наприкінці
ХІХ століття – поч. XX ст.
Предмет дослідження – соціально-економічні умови та результати
господарчої діяльності німецького населення наприкінці ХІХ – поч. XX ст.
Проблема ролі німецького населення в економіко-господарчій системі
Півдня України в історіографії залишається малодослідженою. Проте
дослідники докладно розглядали окремі аспекти життя німецького етносу
на українських землях. У праці Д. Багалія проаналізовано урядове
законодавство, на якому базувалося переселення німців на сучасні
українські землі1. Життя німецьких колоній та вплив на економічний
розвиток Росії описував А. Клаус2. Більш комплексно підійшов до опису
німецьких колоній Я. Штах3. Він акцентував увагу на прогресивній ролі
німців у розвитку землеробства та на толерантності до місцевого
населення. Питання чисельності німецького населення й динаміки
заселення півдня Російської імперії розглядав В. Кабузан4. В умовах
незалежної держави в середині 90-х років була опублікована праця
І. Кулінича та Н. Кривця, у якій комплексно досліджувалося життя,
суспільно-політична й соціально-економічна діяльність німецьких
колоністів від часу їх переселення до 30-х років ХХ ст5. Велике значення
мало вивчення умов життя, особливостей колонізації, господарчої
діяльності регіональних німецьких спільнот, провідними науковцями:
Е. Плеською-Зебольд6, Н. Венгер7, Ю. Лаптевим8, В. Васильчуком9; також
історії менонітів, католиків та лютеран України С. Бобильовою10,
О. Курило11, О. Лиценбергер12, О. Князевою1. Історію німецьких поселень
1
Багалий Д.Й. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры.
Исторический этюд. – К., 1889. – 115 с.
2
Клаус А.А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной
колонизации в России. – СПб., 1869. – 516 с.
3
Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. – М.: Т-во
тип. Мамонтова, 1916. – 266 с.
4
Кабузан В.М. Немецкое население в России XVIII – начала XX века // Вопросы истории.
– 1989. – № 12. – С. 18-29.
5
Кулінич І.М., Кривець Н.В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. – К., 1995.
6
Плесская-Зебольд Э.Г. Одесские немцы. 1830-1920. – Одесса: «ТЭС», 1999. – 520 с.
7
Венгер Н.В. На переломе эпох … Меннонитское сообщество Украины в 1914-1931 гг. –
2-е изд. – М.: Готика, 2000. – 256 с.
8
Лаптев Ю.Н. Немецкие религиозные общины (ХІХ – ХХ в.) // Немцы Крыма. Очерки
истории и культуры. – Симферополь, 2000. – С. 44, 45.
9
Васильчук В.М. Німці в Україні. Історія і сучасність (друга половина ХVIII ст.). – К.:
Вид. КНЛУ, 2004. – 341 с.
10
Бобылёва С.И. Истоки меннонитства: к предистории появления меннонитов на юге
Украины // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 2003. – С. 13-22.
11
Курило О.В. Лютеране в России (XVI – XX): Дисс. ... канд. ист. наук. – М., 1995.
12
Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (19171938). – М.: Готика, 1999. – 432 с.
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Південної України вивчали також закордонні дослідники Айсфельд2,
К. Штумпп3, Ф. Єпп4, Д. Тевс5, Д. Юрри6, І. Флейшхауер7.
Серед останніх досліджень з історії російських німців потрібно
виділити навчальний посібник групи авторів А. Герман, Т. Ілларіонової,
І. Плеве8. У ньому розвиток німецької спільноти України був комплексно
проаналізований та докладно описаний окремо по кожному періоду історії
Російської імперії – від початку переселення до сучасності.
Джерельною базою нашого дослідження є матеріали ПЗЗРІ9, матеріали
перепису населення від 1897 р.10, матеріали Державного архіву Харківської
області, фонд 668 (Завод землеробських машин акціонерного товариства
Гельферих-Саде)11 та фонд 259 (Завод землеробських машин Мельгозе)12,
збірка документів з історії російських німців «Немцы в истории России
1652-1917» видання 2006 р. за редакцією В. Дизендорфа13.
Взагалі німці Півдня України є особливою сторінкою української
історії. За короткий проміжок часу вони домоглися значних економічних
результатів, створили базовий рівень майбутнього сталого розвитку
наступних поколінь.
Також слід зазначити, щодо об’єднання наприкінці ХІХ ст.,
германських земель в єдину державу, етнічний термін «німці»
закріплювався за майже всіма переселенцями з територій сучасних
скандинавських країн, Голландії та германських земель у тому числі.
Таким чином, в історіографії ХІХ – ХХ ст. можна зустріти рівнозначні
визначення етнічної належності переселенців німців як з вищеозначених
територій, так і з самої Німеччини.
Початок масової еміграції до Російської імперії іноземних, у тому числі
німецьких, переселенців було покладено указами Катерини ІІ. Головною
метою було заселення вільних східних та південних окраїн країни.
1
Князева О. Евангелическо-лютеранские церкви и приходы на Украине. – СПб., 2002. –
347 с.
2
Айсфельд А. Російські німці. – Мюнхен, 1992. – 221 с.
3
Heimatbuch der Deutschen aus Russland, edited by Dr. Stumpp K. – Stuttgart, 1954. – S. 132144.
4
Epp F. Mennonites in Canada, 1786-1920: the history of a separate people. – Toronto, 1974. –
132 p.
5
Toews J. The Mennonite brotherhood in Russia (1789-1910). – Fresno, California, 1978. –
176 p.
6
Urry J. None but saints: the transformation of Mennonite life in Russia, 1789-1889. –
Winnipeg, 1989. – 174 p.
7
Fleischhauer I. Die Deutchen im Zarenreih. – Stuttgart: Deutche Verlags-Anstalt, 1991.
8
Герман А.А., Илларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России: Учеб. пособ. – М.:
Изд-тво «МСНК-пресс», 2005. – 544 с.
9
ПСЗРІ. – Зібр. 1. – Т. ХХVIII. – С. 137-140.
10
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Под ред.
А. Тройницкого. – СПб., 1905. – Т. II: Общий свод по империи результатов разработки данных
Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. – Таблица XIII.
Распределение населения по родному языку.
11
Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. 668, спр. 3254, арк. 1-9.
12
Там само, ф. 259, спр. 153, арк. 3-14.
13
Немцы в истории России (Россия. ХХ век. Документы) / Сост. В.Ф. Дизендорф. – М.:
МФД; Материк, 2006. – 784 с.
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Заселення цих земель власними селянами було неможливим через
кріпацтво. Для цього були видані спеціальні маніфести від 4 грудня 1762 р.
та від 22 липня 1763 р. Останнім маніфестом була створена канцелярія
опіки іноземних колоністів, яку очолив Г.Г. Орлов.
Причинами переселення підданих німецької держави до Російської
імперії були політичне та релігійне невдоволення, нестача землі,
перенасичення ринків праці в містах та високі податки. При цьому
головним аргументом для німецькомовного населення обрати Росію своєю
майбутньою батьківщиною було запрошення та обіцянки російського
уряду, а також активна діяльність вербувальників, щедро оплачуваних
російськими властями.
Колоністи користувалися в Російській імперії свободою віросповідання,
мали внутрішнє самоврядування, звільнялися від податків на деякий час,
від рекрутських наборів, мали кредити, отримували великі земельні наділи.
У 80-ті роки XVIII ст. у Новоросію прибули перші колоністи. До кінця
XVIII ст. там уже мешкало 5,5 тис. переселенців1.
Потрібно зазначити, що кінець XVIII – поч. ХІХ ст. були важкими й
скрутними роками для німецьких селян на їх батьківщині. В Прусії, яка
згодом стала ядром об’єднання Германії, декрет про скасування кріпацтва
Фрідріх Вільгельм III підписав 9 жовтня 1807 р. (набрав чинності з 11
листопада 1810 р.).
Німецьким селянам (так само, як через півстоліття й українським
селянам) довелося сплачувати поміщикам, які були головними власниками
землі, велику грошову компенсацію за передачу земель2.
А. Клаус зазначав, що «якщо з Німеччини приходили до нас не тільки
жебраки та бездомні, то це винятково може відноситись тільки до менонітів
(німців голландського походження – авт.) … Колоністів з Батьківщини
гнали нестатки»3.
Метою колоністів була реалізація своїх господарчих намірів,
досягнення добробуту своєї родини, та забезпечення себе і своїх дітей
всілякими – релігійними, економічними, правовими – свободами.
Одразу після переселення вихідцям із німецьких земель були надані
широкі права для самоврядування, результатом чого стало утворення
практично автономних колоністських округів, названих дослідниками
“державою в державі”. Обмеження адміністративного втручання в життя
німецьких колоністів надало їм можливість повною мірою реалізовувати
звичні для них життєві практики та влаштовувати побут за звичними
моделями. Зі свого боку, на першому етапі колонізації держава була
зацікавлена в певному відмежуванні німецькомовних поселенців від
їхнього оточення, оскільки вважалося, що тільки так колоністи зможуть
1
Кабузан В.М. Немецкое население в России XVIII – начала XX века // Вопросы истории.
– 1989. – № 12. – С. 18-29.
2
Kitchen M. Illustrierte Geschichte Deutschland. – Augsburg: Weltbild Verlag GmbH, 1998. –
S. 155-156.
3
Клаус А.А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной
колонизации в России. – СПб., 1869. – С. 25.
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зберегти свої якості “показових господарів”.
Другий етап німецької еміграції відбувся в першій чверті XІX ст., у
1801-1820 рр. відповідно до указу Олександра І від 1804 р.1
У доповіді міністра внутрішніх справ, затвердженій Олександром І від
19.02.1804 р. зазначалося, що необхідно проводити заселення Новоросії,
тобто Півдня України, за наступними критеріями:
1. Допускати до переселення в Росію та розміщення на державних
землях виключно гарних землевласників та людей, що мають навики
розведення винограду, шовковичних дерев та інших корисних рослин, а
також тих, що розуміються на скотарстві, особливо утримувати та
розводити покращені породи.
2. Так само чином допускати ремісників, корисних у сільському побуті.
3. До переселення в Росію нікого не вмовляти та не схиляти, а навпаки,
вимагати від емігрантів відповідних свідоцтв, що вони є добрими
господарями та кожен має змогу вивезти з собою в готівковому капіталі або
в товарі не менше 300 гульденів. Кількість переселенців обмежувалася до
200 родин щорічно. Іноземних колоністів рекомендувалося направляти до
Новоросійського краю та селити поблизу портових міст. Вони звільнялися
від податків на 10 років, мали вільне віросповідування, звільнялися від
обов’язкової військової та цивільної служби, на господарче облаштування
їм надавали до 300 карбованців на рік, вони також отримували земельні
ділянки (60 десятин) на родину2.
Типовим прикладом заселення Півдня України можуть слугувати
обставини заселення Катеринославської губернії, де в І пол. XIX ст.
територія активно заселялася. Крім місцевого козацького і селянського
населення, тут було багато прийшлих людей. Це були різноманітні в
становому і національному відношенні групи людей. Значна маса
переселенців була з числа втікачів – кріпаків і робітних людей
Правобережної і Лівобережної України, котрих цей край приваблював
можливістю найму на роботу. Велику кількість селян-кріпаків перевели
сюди поміщики, які отримали у власність колишні запорізькі землі. Низкою
царських указів було дозволено переселення на Південь державних селян з
наданням їм по 15 десятин землі на душу. У 1802 р. видано указ про
поселення до нашого краю греків і болгар з Балкан, а в наступному році –
німецьких колоністів.
Так у кінці XVIII – першій чверті XIX ст. на Півдні України з’явилося
багато сіл і хуторів, заселених іноземцями.
Найбільша кількість німецького населення мешкала в Херсонській,
Катеринославській та Таврійській губерніях. Найвищий відсоток
німецького населення був у Мелітопольському повіті Таврійської губернії
(87 колоній). В Одеському та Тираспольському повітах – 12% та 18% – у
Херсонській губернії. В Катеринославській губернії німецькі колоністи в
основному мешкали на території Олександрівського – 6% та
1
2

ПСЗРІ. – Зібр. 1. – Т. ХХVIII. – С. 137-140.
Там само.
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Новомосковського повітів – 7%1. На Кримському півострові в 1860 р. було
45 населених пунктів з німецьким населенням, а в 1897 р. мешкало 31 590
німців (5,8%)2.
За данними перепису населення 1897 р. на Півдні України в
Катеринославській, Херсонській та Таврійській губерніях разом мешкало
292 546 німців (підрахунок виконаний за мовним критерієм)3.
Таблиця 1. Кількість німців на Півдні України,
згідно з переписом 1897 р.
№

Губернія, місто
місто

1

Рідна мова німецька
Чол.

Жін.

Разом

Катеринославська

40990

39989

80979

2

Катеринославська, у містах

1095

1047

2142

3

Таврійська

39605

38700

78305

4

Таврійська, у містах

499

593

1092

5

Херсонська

62317

61136

123453

6

Херсонська, у містах

6969

5841

12810

Разом

151475

147306

298 781

За данними К. Штумппа, на 1914 р. у Катеринославській губернії було
256 німецьких колоній, у Херсонській – 170, у Таврійській – 3034.
Господарча діяльність носила системний, програмний характер.
Важливу роль відіграла політика створення державою сприятливих для
господарювання умов різних форм економічної діяльності. Царськими
указами дозволялося займатися: торгівлею, ремісництвом, землеробством,
змінювати соціальний стан, також надавалися податкові пільги5.
Заохочувалися інноваційні технології обробки грунтів, селекційна
діяльність, впровадження технічних культур, що слугували базою розвитку
промисловості, насадження лісів у степовій зоні України, підприємництво.
1
Кабузан В.М. Немецкое население в России XVIII - начала XX века // Вопросы истории.
– 1989. – № 12. – С. 18-29.
2
Лаптев Ю.Н. Немецкие религиозные общины (ХІХ – ХХ в.) // Немцы Крыма. Очерки
истории и культуры. – Симферополь, 2000. – С. 44, 45.
3
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Под ред.
А. Тройницкого.– СПб., 1905. – Т. II: Общий свод по империи результатов разработки данных
Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. – Таблица XIII.
Распределение населения по родному языку.
4
Heimatbuch der Deutschen aus Russland, edited by Dr. Stumpp K. – Stuttgart, 1954. – S. 132144.
5
ПСЗРІ. – Зібр. 1. – Т. ХХVIII. – С. 137-140.; Зібр. 1. – Т. ХХХІV. – С. 747-749.
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Політика переселення стосувалася не тільки іноземців, а й власних
підданих. Ще за часів Олександра І почалося переселення з західних
губерній єврейського населення на південь і створення землеробських
поселень. Перший етап переселення не дав бажаних результатів. Тому з 5
березня 1847 р. були затверджені «Додаткові правила про поселення євреїв
на державних землях та управління колоніями». Завідування єврейськими
колоніями було покладено на піклувальну раду про іноземних поселенців
південного краю, у колоніях були створені сільські прикази та призначені
сільські начальники шульци та з німецьких колоністів (мустервірти), які
отримували від 20 до 40 десятин землі в користування на тривалий час.
Планувалося поселення однієї німецької сім’ї на 10 єврейських дворів до
кожної колонії.
Загалом при єврейських колоніях оселив 201 зразковий господар (136 в
колоніях Херсонської губернії, 65 у Катеринославській, які користувалися
8040 десятинами пашні). Підселення зразкових господарів було припинено
в 1872 р.1
В історії землеробських поселень найбільш виразний слід залишили
меноніти. Перші поселення менонітів на українських землях Російської
імперії отримали назву Хортицьких і Молочанських. В кінці ХІХ – на поч.
ХХ ст. до Гальбштадтської (Молочанської) групи колоній входило 32
поселення та 27 колоній – до Гнаденфельдської волості (Богдановської). До
Хортицької волості Катериносласького повіту входило 16 менонітських
колоній. Відповідно до перепису 1897 р. у Катеринославській губернії
мешкало 24130 менонітів, у Таврійській – 25802 менонітів (тільки в
Мелітопольському повіті було 80 менонітських колоній), у Херсонській
губернії – 5422 меноніти2.
Відповідно до релігійної доктрини меноніти мали право працювати
тільки на землі і не мали ніякого відношення до військової служби. В
поселеннях не було закладів з продажу алкоголя, обов’язковою була освіта.
Меноніти розробили систему раціонального землекористування на
південноукраїнських землях. Вони мали землеробське товариство, члени
якого розробляли інноваційні технології землеобробки, тваринництва,
розведення технічних культур.
Уже з середини ХІХ ст. вони почали переходити на чотири, – а згодом і
на п’ятипільну сівозміну. Меноніти вперше почали використовувати
технологію чорного пару для вологозатримки та першими почали
насаджувати ліси в південних степах. Достатніх успіхів досягли колоністи
в тваринництві: від вівчарства до виведення нових високопродуктивних
порід молочнотоварного скоту та племінних коней3.
1
Улейников Л. Еврейские земледельческие колонии Екатеринославской губернии в 1891 г.
– СПб., 1892.
2
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Под ред.
А. Тройницкого. – СП., 1905. – Т. II: Общий свод по империи результатов разработки данных
Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. – Таблица XIII.
Распределение населения по родному языку.
3
Венгер Н.В. На переломе эпох … Меннонитское сообщество Украины в 1914-1931 гг. –
2-е изд. – М.: Готика, 2000. – С. 39.
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На території колоній функціонували підприємства з виробництва
плугів, букерів, лобогрійок, косарок, соломорізок, молотарок та інших
сільськогосподарських знарядь. На початку століття кожен другий
господар мав сільськогосподарські машини. Ще через деякий час кожне
повне господарство (господар мав 65 десятин землі) мало повний комплект
техніки1.
З часом окремішність німецьких колоній та слабке поширення їхнього
господарського досвіду серед місцевого населення почала турбувати
урядові кола, і уряд починає вживати заходів по поглибленню інтеграції
німців у суспільство Російської імперії. Вершиною цього процесу став ряд
законів 1870-х рр., спрямованих на ліквідацію колоністського статусу
іноземних поселенців. Особливе місце займають: указ від 4 червня 1871 р.,
відповідно до якого були скасовані всі привілеї для колоністів та маніфест
від 1 січня 1874 р. про введення загального військового обов’язку. Ці
урядові правові акти спонукали до імміграції значну кількість менонітів.
Посилюються асиміляційні впливи, що їх зазнало суспільство німецьких
колоністів. Інтеграції німецьких поселян-власників також сприяли
модернізаційні процеси, що охопили суспільство Російської імперії.
Німецькомовні колоністи, які почали переселятися на Південь України
наприкінці ХVІІІ ст., не становили монолітної спільноти. Знадобилося
більше століття, щоб дифузна маса німецьких поселенців перетворилася на
те, що сучасні дослідники називають “німецькою меншиною”. Факторів,
які на початку колонізації розділяли німецьких поселенців на окремі
спільноти, було декілька. Головні з них – етнічний, мовний та конфесійний.
З часом актуалізувалися такі роз’єднуючі фактори, як географічний,
економічний та правовий, тоді як етнічний та мовний втрачали свою
початкову силу.
Важливе значення для німецької спільноти останньої третини ХІХ ст.
мав розмір її землеволодіння. В аграрній крайні це було найголовніше
питання економічного, політичного й соціального змісту.
За загальним визначенням А. Айсфельда на півдні Російської імперії
німецькі колоністи мали великі землеволодіння: у Бессарабії, де німецьке
населення складало 3% мало – 11,11% землі, у Херсонській губернії це
співвідношення складало – 6,8% і 19,4%, у Катеринославській губернії –
5,4% і 25%, у Таврійській губернії – 8% і 38%. Загалом по державі, не
рахуючи Прибалтики, німецькі колоністи до 1914 р. володіли – 9,5 млн га
землі2. Значну роль у розвитку німецьких господарств у цей час зіграло
значне зростання прибутковості німецьких господарств у зв’язку з їх
поступовою переорієнтацією на товарне виробництво хліба. Як визначали
фахівці з цих питань, за період із середини до кінця століття вона зросла в
середньому в 4-5 разів. До цього слід додати загальний екстенсивний
характер розвитку сільського господарства того часу. До речі, навіть
раціональні менонітські господарства іноді переходили до трипілля або
1
2

Там само. – С. 38.
Айсфельд А. Російські німці. – Мюнхен, 1992. – 221 с.
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„примітивного” двопілля, не втрачаючи загального темпу економічного
розвитку1. Зростання німецького землеволодіння відбувалося в контексті
загальних соціально-економічних змін у державі. Реформа 1861 р.,
технологічні інновації. Німці півдня Російської імперії були готові вчасно
реагувати на законодавчі зміни. Принцип „міноратного права”, коли
земельний наділ залишався неподільним молодшому сину, введений ще
указом Катерини ІІ в 1764 р., у німецьких поселеннях не дозволяв
подрібнювати володіння, з одного боку, з другого – стимулював утворення
дочірніх колоній, виробничу та підприємницьку активність. Більшу
частину нових земель німецькі колоністи купували у поміщиків. Взагалі
кількісне зростання землеволодінь мало складну внутрішню природу. Ще в
середині 60-х років ХІХ ст., за даними А.А. Клауса, більш як 51%
колоністських
господарств
Катеринославської
губернії
були
безземельними, а загалом для Півдня Росії це становило важливу не тільки
економічну, а й соціальну проблему. На той час держава припинила
наділяти колоністів землею і питання наділення пашнею безземельних
почало вирішуватися колоністами самостійно. Шанс отримання додаткових
коштів німецьким громадам надала держава в 1869 р., коли дозволила
общинні землі розподіляти між безземельними, але це було лише часткове
вирішення проблеми. Тоді в Хортицькому окрузі заможні хазяїни вирішили
общинні землі здавати в оренду, а на отримані гроші купувати землю для
тих, хто її не мав. Поступово така практика була розповсюджена на інші
землі Новоросії. „Дочірні колонії” німецьких колоністів згодом займали
землі російських поміщиків у Криму, на Дону, в інших регіонах. Ще одним
із джерел для купівлі земель слугувала система колоністських банків. У
банківських установах зосереджувалися досить значні грошові суми. Серед
колоністів була поширена система страхування майна, існували також
окремі сирітські каси.
Таким чином, німецька спільнота Півдня України кінця ХІХ –
поч. ХХ ст. мала власні стійкі характерні риси. По-перше: переважна
більшість німецького населення займалася сільським господарством. З
самого початку заселення вони перебували в особливих правових умовах,
які мали коригувати їх економічний розвиток, що мав стати як прикладом
господарчої діяльності, так і поштовхом та базою розвитку галузей, які
створювалися колоністами або програмно стимулювалися урядом Росії. Як
результат – виникали органічно поєднані господарчі системи. Землеробські
колонії – фабричні підприємства переробної, будівельної та
машинобудівної галузей. Це заснування перших машинобудівних заводів
„Лепп і Вальман” – (1853 р., Хортиця), завод сільськогосподарських
знарядь Я.П. Коппа (1863 р., колонія Шенвізе). Загалом до 70-х років
ХІХ ст.
у
Катеринославській
губернії
діяло
5
заводів
сільськогосподарських машин. А протягом 80-х років ХІХ ст. у
Катеринославській губернії на Хортиці і навчало колоній було засновано 7
1
Венгер Н.В. На переломе эпох … Меннонитское сообщество Украины в 1914-1931 гг. –
2-е изд. – М.: Готика, 2000. – С. 39.
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нових підприємств: завод землеробських машин Я.Я. Кригера в Гуляйполі
(1882 р.), завод Б.В. Румпеля в Павловці (1883 р.), завод Шульца в Павловці
(1885 р.), нове виробництво „Лепп і Вальман” в Шенвізе (1888 р.),
А.А. Коппа в Шенвізе (1888 р.), М.Я. Янцена (1888 р., хут. Скелеватий),
Й.Й. Фрезе (1888 р., Зеленополь)1. Загалом за даними двох губерній в
70-рр.
ХІХ ст.
було
засновано
4
менонітських
заводи
сільськогосподарського машинобудування, а в 80-рр. їх було 12.
Крім того, підприємства, засновані німцями, виникали і в інших
губерніях: завод сільськогосподарських машин Баутца (1870 р.,
м. Кременчук)2, завод землеробських машин Гена (1866 р., м. Одеса), завод
сільськогосподарських машин „Белліно-Фендеріх” (1859 р., м. Одеса)3,
завод землеробних машин Гельферіх-Саде (1882 р., м. Харків)4, Мельгозе
(1873 р., м. Харків)5 тощо. В Одеському регіоні, як зазначала провідна
дослідниця з історії російських німців Е.Г. Плеська-Зебольд, деякі види
продукції виробляються виключно на підприємствах, заснованих німцями:
землеробські машини, залізні печі, парові котли та машини6.
У переробній галузі, зокрема борошномельній, меноніти досягли
значного економічного впливу на території принаймні двох міст
(Катеринослав, Олександрівськ).
Промисловий переворот призвів до повсюдного поширення парових
конструкцій млинів. Меноніти були першими засновниками таких
підприємств у Росії. Власниками перших парових млинів були: Г. Тевс
(1867 р., Розенталь); Г. Нібур (1872 р., Хортиця); П. Фаст (1879 р.,
Хортиця); І. Паульс (1879 р., Айнлаге). На рубежі сторіччя в Хортицьких
поселеннях налічувався 21 млин, з них – 10 парових7.
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
Наприкінці ХІХ – на поч. XX ст. закінчився своєрідний експеримент по
виконанню комплексної соціально-економічної програми. Німецькі
колоністи стали звичайними підданими Російської імперії (1871),
втративши останній привілей – звільнення від військової служби (1874),
який надавався з початку заселення її менонітами.
Німецький колонізаційний проект виявився набагато успішнішим на
Півдні України, ніж в інших регіонах імперії (зокрема, на Волзі).
Важливою складовою пізнішого успіху цього колонізаційного проекту
були мета та настрій, з яким переселенці їхали до Росії, урядовий (за
встановленими майновим та професійним цензом) та самовідбір
(легковажні переселенці їхали не в південноросійські господарські колонії,
а залишалися у великих містах), а також господарські приватновласницькі
1
Венгер Н.В. Становление меннонитского машиностроения // Вопросы германской
истории. – Днепропетровск, 2004. – С. 35-47.
2
ДАХО, ф. 259, спр. 153, арк. 3-14.
3
Там само, ф. 668, спр. 3254, арк. 1-9.
4
Там само, арк. 1-9.
5
Там само, ф. 259, спр. 153, арк. 3-14.
6
Плесская-Зебольд Э.Г. Одесские немцы. 1830-1920. – Одесса: «ТЭС», 1999. – 83 с.
7
Венгер Н.В. Історія успіху: Розвиток борошномельної промисловості Півдня України і
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традиції німецьких землеробів. Названі вище якості й мета колоністів
збіглися з метою сторони, що їх запрошувала. Зацікавлений в
економічному зростанні німецьких колоній, російський уряд був
налаштований надати їм усі умови: для ефективності були створені
спеціальні органи для управління іноземними колоніями, колоністи
отримали велику кількість зручної землі і пільги на обзаведення. Проте
німецький колонізаційний проект був далеко не бездоганним. На першому
етапі колонізації неповоротка бюрократична машина Російської імперії
запізно реагувала на запити колоністів, обіцянки, дані колоністам, не були
виконані в повному обсязі, а з ІІ пол. ХІХ ст. і до початку ХХ ст.
починається активне втручання російської адміністрації в життя німецьких
громад. Цей період можна визначити як своєрідний підсумовуючий етап
господарських досягнень німецьких поселенців Півдня України.
У німецьких поселеннях отримали найбільший розвиток такі галузі
виробництва, які системно поєднувались і відповідали головному заняттю
поселенців – землеробству, та забезпечували умови стійкого розвитку
німецької спільноти і загалом регіонів, де вони мешкали.
Створення колоністами структур, що мали забезпечувати системний
розвиток: підтримання внутрішньої дисципліни, самоуправління.
Німецькі колоністи брали участь у паралельних урядових проектах
(навчання технологій землеобробки єврейських переселенців, болгар,
греків, ногайців).
Німці-підприємці були засновниками технологічно передових
підприємств у переробній галузі та в галузі сільськогосподарського
машинобудування.
Принциповим питанням розвитку і напрямів формування господарчої
діяльності німецької спільноти було земельне питання. Обмежений
земельний фонд спонукав до переселення в нові регіони, створення
дочірніх колоній, підприємницької активності. Якщо розглядати систему
землекористування німців-колоністів та менонітів у порівнянні, то
потрібно відзначити, що на Поволжі уряд тричі додавав земельні наділи,
тоді як німці і меноніти України до виділених урядом 700 000 га землі самі
докупили ще 4,2 млн га1.
Методи і принципи розвитку німецьких господарств базувалися на
різних формах фінансування, що додавало господарчій системі достатньої
гнучкості і мобільності.
Загалом успішне становлення німецьких колоній і пристосування їх до
різних форм господарської діяльності відіграло позитивну роль у розвитку
Південної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

1

Айсфельд А. Російські німці. – Мюнхен, 1992. – С. 73.
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