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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Кононенко П.П. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО У СВІТОВОМУ
ГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ.
РОЛЬ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА
На основі історико-аналітичного наукового методу автором статті розкривається
значення гуманітарної сфери в житті людства. Стверджується, що молода Україна і
світове українство на сьогоднішньому етапі розвитку вимагає повносилого відновлення
ідеалу вершинного гуманітарного способу мислення і життя, який розкривається не
тільки у баченні гуманітарної сфери в ідеології, культурі, мистецтві, свідомості, а
найперше – в бутті народу, в мірі наповненості його гуманістичним змістом, що
потребує творення й реалізації Концепції цілісного, системного державобудування.
Звертається увага на вагоме значення в цьому процесі розвитку українознавства як у
внутрішньому, так і у всепланетарному масштабах. Зосереджується увага на важливій
ролі вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів у розвитку українознавства.
Незаперечним фактом є те, що початок ХХІ, як і ХХ, століття ознаменувався
рішучим посиленням уваги до стану, проблем і перспектив гуманітарної сфери в житті
людства. Зокрема в царинах розвитку світової цивілізації і культури. Звідусіль і від усіх у
тій чи іншій формі лунає: Quo vadis, людино, етноси, нації і держави?! Про рівні та
масштаби усвідомлення проблеми свідчить і те, що до роздумів про роль гуманітарної
сфери вдаються найавторитетніші представники освіти, науки, культури, мистецтва, всіх
напрямків і гуманітарної, і природничих та суспільно-політичних наук, а в нашій
республіці проведені парламентські слухання «Стратегія гуманітарної політики сучасної
України». Прикметно: не лише специфічно гуманітарної сфери, а всієї України. Бачимо
різні не лише аспекти, а й глибину та компетентність розгляду важливих питань. Хоча з
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гіркотою усвідомлюємо: не лише стратегії, а й концепції гуманітарної політики ми не
маємо!
І все ж – прогрес очевидний, бо не може не тішити спалах активності до
гуманітарної сфери, що свідчить про своєрідне видужання принаймні частини
прогресивно, масштабно мислячої інтелігенції, яка усвідомлює: йдеться не про окремі
елементи гуманітаристики, зокрема освітньої чи наукової, а про весь характер розвитку та
спосіб життя мільярдів тих, кого причислено до маси Homo sapiens, але хто живе в полоні
чи навіть у твані присмеркового мислення та розуміння сутності Світу і Життя, свого
покликання і форм свідомості та життєдіяльності, сутності самого поняття
«гуманітаристика».
Як не прикро, але даються взнаки кілька тенденцій, оприявлених ще з початку
ХХ ст., зокрема – внаслідок Першої, а згодом і Другої світових воєн. Тоді багатьом
здавалося, що гуманітарна орієнтація людства зазнала краху, настав «Присмерк Європи»
(О. Шпенглер), а відтак і всесвітньої цивілізації; людина виявилася не царем і не вінком
природи, а «хижою тварюкою» (Хейдеггер), тому наступає глобальний процес деградації
та переходу до катакомбного способу життя…
Символами доби стали Улісс (вічний Одіссей) Джойса; гігантський Кріт, що в погоні
за збагаченням гине в норі, так і не побачивши Сонця; Лабіринт Кафки як символ
безнадійності спроб вирватися із безвиході та прийти до високої мети. І хоча в наступні
десятиліття в гуманітаристиці піднеслися пагони оптимізму та спроб олюднити всі сфери
життя і науки, – повносилого відновлення ідеалу вершинного гуманітарного способу
мислення і життя не відбулося. Нові надії перекреслили голодомор в Україні та нова
війна. Через десятиліття прийде філософія абсурдності світу та людського життя як театру
абсурду…
Війни зафіксують параліч гуманістичної свідомості. Спроби перебороти анемію
інтелекту і серця кинуть людей в психоідеологію технократизму та агресивних політичних
ідеологій, у тому числі й соціалізму, інтернаціоналізму, нацизму, інших численних -ізмів.
Як і після 1-ї НТР, нові науково-технологічні відкриття породять віру у всесилля нової
НТР. Але реалії технократичних відкриттів засвідчать тріумф лише атомної і
термоядерної ер. Знову свідомість затьмарить могутність науково-технологічних
тенденцій. Гуманітарну сферу буде відчужено від стратегічних планів розвитку цивілізації
і людини. І навіть Голодомори та Чорнобилі витверезять не всіх. Ідеалу гуманістичної
Людини, цивілізації, культури все владніше почне протиставлятися технократ з білим
комірцем і тоталітарно-технократичним мисленням; як панацея від усіх болючих викликів
життя – механістичність світогляду, мислення, життєдіяльності; нові моделі імперського
та глобалістичного життєбудівництва з його продуктами – «геніями» наживи, яничарами
та манкуртами, носіями, до речі, ідеології полікультурності.
І це, як іржа, вразить царини не лише політичного окультизму, а й освітньонаукового та культурно-педагогічного теоретизування.
На щастя, Україна у цьому процесі виявилась нестандартним феноменом: з одного
боку – вона мусила реагувати на всі світові процеси та виклики, бо знаходилась на
перехресті усіх цивілізаційних доріг та проблем, але, з іншого – саме на межі ХІХ–ХХ ст.
вона визріла для повного самоусвідомлення і своєї самодостатності, за якою стояли віхи
еволюційно-революційного та освітньо-наукового і культурно-мовного, а відтак
національно-державного поступу, і своєї загальнолюдської місії та ролі. Завдяки духовополітичній активності інтелігенції Україна стала на шлях осмислення і традиційного:
«Звідки пішла руська земля і хто в ній першим почав урядувати?», «Як світ створено і що
є людина?», «Нащо нас мати привела: чи для добра, чи то для зла? Нащо живем? Чого
жадаєм?» – а щоб відповісти на ті інтегральні питання, чи усвідомили ми істинний шлях,
стан та причини своєї долі і місії, отже – чи оволоділи науковим методом шукання і
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пізнання істини? Сутності світу, добра і щастя, демократії і свободи, та – самопізнання в
ім’я самоідентифікації та самоствердження, повної самореалізації?
Тому Україна не зациклилась на декадентстві, а заявивши: «Я дужий народ, я
молодий!» («Золотий гомін» П. Тичини), – стала на шлях Відродження: поєднала
еволюційні методи розвитку з синтезом енергії та ідеалів соціальної і національної
революції. Ферментом боротьби стала свідомість, а її деміургом – історичне, універсальне
обсягом і духом українознавство.
Як у світових війнах, коли українці гинули мільйонами, захищаючи не свої інтереси,
а Російської чи Австро-Угорської імперій, знову зійшлися в принциповому двобої
інтереси революційного народу, що боровся за свою суверенну незалежність, відновлював
Україну – велику державу в минулому і «terra incognita» в ХХ ст., із силами
неоімперського штибу, мотивацією яких було: «Росія без України існувати не може»
(В. Ленін), а тому питання питань: чи залишиться Росія великою імперією? – може бути
розв’язаним лише за умови, що українську культуру буде повністю інкорпоровано в
культуру російську, а тіло України – в тіло Росії (філософ Г. Федотов). Отже: 1) життя
імперської Росії ціною смерті України; 2) парадигма не тільки українсько-російського, а й
загальнолюдського цивілізаційного розвитку, бо йшлося про вибір домінант:
республікансько-демократичного руху чи імперсько-тоталітарного. Свобода – чи рабство?
Вільна співдружність – чи «тюрма народів»?.. І шлях до мети: синтез демократичного
націоналізму (патріотизму) й реального інтернаціоналізму (коли, як наголошував
І. Франко, кожен громадянин, політик, митець, вчений інтересами вгрузатиме в глибини
життя і духу свого народу, а помислами ширятиме у висотах загальнолюдських помислів
та інтересів, завдяки чому «націоналізм та інтернаціоналізм ані крихти не суперечні») чи
класово-партійний догматизм задля імперської гегемонії одного й уярмлення шляхом
денаціоналізації та роздержавлення інших народів. Люди мали стати ґвинтиками
соціального організму – системи-машини, а народи – масами люмпенів виробників та
споживачів, задоволених навіть рабським існуванням.
Українську демократичну державу було розгромлено. Запанувала система
військового комунізму, за якого всі інакомислячі були тавровані ворогами й піддані
класово-партійному терору.
Лишалась царина духу з її ядром – історичною пам’яттю. Тому українська
інтелігенція й почала будувати фортеці українознавства.
Спочатку його в СРСР «не помічали», потім оголосили «державною політикою і
філософією». Однак українознавчі освіта, наука, культура, державницька ідеологія стали
ферментом ідеології національно-державного Відродження, – і тоді Й. Сталін 14 грудня
1932 р., підписуючи з В. Молотовим постанову ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР, хоча
йшлося про хлібозаготівлі, наголосив: необхідні найжорстокіші методи і в справі
спротиву хліборобів, і в справі «правильного проведення українізації в Україні і за її
межами, в регіонах, де компактно проживають українці». «Правильно» вилилось у
знищення як мільйонів хліборобів, так і сотень тисяч учителів, агрономів, лікарів,
військових, діячів мистецтва, культури, науки. Найперше було знищено провідників
національно-державного Відродження, а згодом – і М. Грушевського та його школи,
інститути історії, мовознавства, філософії, педагогіки, права… Гуманітарна філософія і
політика були витруєні як із способу життя, так і зі світогляду народу, з наукової
методології.
Наукове й освітнє, культурологічне українознавство перемістилося за межі України
– від Японії, Китаю до Бразилії, Австралії, Канади, США, Чехії, Німеччини, Франції,
Іспанії…, – де й відіграло історично вагому роль охоронця українства – його
етносвідомості, мови, віри, культурних традицій, дієвого патріотизму.
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За це і українознавство в СРСР було потрактоване як «буржуазно-націоналістична
псевдонаука…». Причина зрозуміла: українознавство принципово протистояло офіціозній
ідеологемі про появу «Нової історичної спільності людей – радянського народу», отже –
про імперську систему як реальність, більше – досягнутий ідеал та про національні
культури, мови, історичні дослідження як анахронізми…
Нагадаємо: в 30-ті роки в ім’я «єдності» людей і націй в Україні лише одним
заходом було замінено (знищено) 100% керівників обласних відділів освіти, 70% –
районних; увільнено 4 тис. вчителів як «класово-ворожих елементів»; заборонено до
постановки 200 «націоналістичних» п’єс, – а у 60–80-х роках – нищено в концтаборах
сотні тисяч української еліти, – і в той же час заохочувались антиукраїнські історичні
екзерсиси, кадри з машинізованою психікою і «собачим серцем», та вчителі-русисти,
яким, як і за царизму, додавали (і тільки їм) за русифікацію по 15% до зарплати… В ім’я
«єдності» батькам дозволялося від імені дітей відмовлятися від вивчення… української
мови, отже – української правдивої історії, культури, літератури, науки, мистецтва,
державно-національної генеалогії.
Ще К. Маркс писав: живучи в країні, мовою народу не послуговуються або гістьмандрівник, або окупант, або місцевий неосвічений індивід.
Вірні «марксисти-сталіністи» в ім’я імперії відрікалися й від свого ідеолога.
Особливо фанатичними ставали «здрібнілі мікромалороси» (Є. Маланюк), які, зраджуючи
свій народ, не враховували: Петро І скарав зрадника батуринців Носа, а турецькі султани
нищили відщепенців, тих, що «пуще самого Маркса» і релігійніші за самого Папу
Римського, бо вважали: продав своїх – продасть і нас! Це не борці за ідею та високі ідеали,
тільки добичники чинів і маєтностей. Безпринципні й безчесні. Самоприречені на
прокляття й ганьбу.
Спосіб життя селян, робітників, інтелігенції мало чим відрізнявся від в’язнів чи рабів
плантацій, бо всі ми підкорялися режиму безправності, навіть не мріяли про власну думку.
Машинізований колективізм перетворював людей у ґвинтики до системи-машини. А хто
не корився цьому диктату – лягав у колективну могилу.
Закономірно, що гуманітарна сфера також опинилася в становищі в’язня,
позбавленого голосу. Зайвою, а тому й відчужуваною від людей.
На грані ХХ–ХХІ століть знову й постало: бути чи не бути суверенній, отже – живій
і гуманітарній Україні? А тим самим: цілісному вселюдству і його гуманістичнодемократичному вибору?
Щоб збудувати нове суспільство, наголошував премудрий Г. Сковорода, необхідно
виховати «внутрішню людину» – суверенно почуваючу, мислячу, оцінюючу, обов’язково
самопізнаючу й самотворящу. Історичний досвід свідчив, що для цього мало відродитися
наукове українознавство, і символічно, що водночас з референдумом про творення
суверенної України з’явився й Науково-дослідний інститут українознавства та
однойменна Міжнародна асоціація.
Їхньою метою стало: розвиток науки про Україну та світове українство як про
цілісний Український світ – феномен загальнолюдської цивілізації і культури.
Особливу роль у цьому мала відіграти гуманітарна (змістом і духом) ідеологія,
система виховання, освіти, науки, культури, державна політика, а як наслідок – спосіб
життя не як у «тюрмі народів», а як у демократичній, правовій, суверенній республіці.
Це був принциповий момент: будучи частиною імперського цілого, українська
держава підлягала законам цього цілого. Суверенній Україні могла бути корисною лише
відповідна їй статусом і духом гуманітарна система з принциповим людино- і
народоцентризмом та верховенством Закону. Це означало, що принципово відмінною
мала стати Концепція розвитку держави, її мети, політична, правова, економічна система,
принципів та засобів досягнення ідеалів; реальна програма життя людини, родини,
суспільства в усіх його параметрах. Отже, мала настати переоцінка цінностей, а тому
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ціннісно поорієнтованими мали стати і виховання, освіта, культура, державна політика як
у теорії, так і в практиці.
Природно, що реально ефективним міг стати лише історико-аналітичний науковий
метод, а розробити та застосувати його – освітньо-наукова еліта.
Інститут українознавства й почав із створення Концепції наукової системи,
відповідної, по-перше, новим світовим реаліям, а по-друге, поорієнтованої на Україну як
суверенного суб’єкта історії, представники якої аналізують: Хто ми? Що ми? Наукова
тема: Схід і Захід, Центр Європи. Для цього було вивчено багатовіковий досвід, класичну
спадщину українознавства, щоб адаптувати її до нових умов. Зокрема, було враховано, що
українство стало світовим феноменом, отже, світовими стали й етнос, його культура,
мова, правова система, державно-політичний досвід. З урахуванням усього того мало
розвиватися й українознавство: і у внутрішньому, і у всепланетарному масштабах, а також
у баченні гуманітарної сфери не тільки в ідеології, культурі, мистецтві, свідомості, а
найперше – у кореневій сфері – в бутті народу, в мірі наповненості його гуманістичним
змістом.
Епоха прийшла з усвідомленням: «Нове життя нового прагне слова» (М. Рильський),
тобто – новочасного бачення основ та наслідків життєдіяльності людини, нації, держави.
А це означало: новочасної інтерпретації співвідношення, причинового зв’язку
гуманітарної основи життя – і гуманітарних сфер освіти, науки, культури, ідеології.
А в науці – з наукового джерелознавства – і артефактів матеріальної культури
(с. Мезин, Кам’яна Могила, Трипілля, вся археологія), і мовно-літературних, історичних,
релігійних, філософських джерел.
Потребувало наукового тлумачення саме поняття «гуманітарного простору». Його
мали визначити представники науки. Зокрема – академій, а в системі освіти – вищих
навчальних закладів.
З огляду на це 1992 р. й було проведено Міжнародну наукову конференцію «Роль
вищих навчальних закладів у розвитку українознавства», а 1993 р. – «Українознавство в
розбудові держави». Саме в такій діахронії, бо, за нашою концепцією, гуманітарна сфера
починається з перших кроків людини на терені Природи й розширюється в ході суспільної
практики та пізнавальної діяльності. А далі – з праматеринського лона етнонації – сім’ї,
потім роду, етносу, нації і держави, наріжного каменя еволюції – людини у її органічних
відношеннях з Природою, різного роду виробництвом, громадським управлінням,
політичною і судовою, соціально-економічними й національними системами,
конституційним ладом і урядовою політикою, міжнародними відносинами. Тому-то
вирішальну, критеріальну роль завжди відігравала міра гуманітарності Буття та його
деміургічної складової – свідомості.
Тому в ідеалі було створення розвинутого громадянського суспільства з його
пріоритетом прав людини, у чому структуротворчу роль має відігравати інтелектуальнокультурна, патріотична еліта, формотворчими чинниками якої мають виступати родинне
виховання (материнська школа), системи демократичної, правової, гуманістичної,
обов’язково – національної освіти та, як інтегруюча система, вищі навчальні заклади. Там
багатоаспектні елементарні шкільні знання структуруються в наукові категорії та
переконання, і в світ виходить життєдіяльна, творча інтелігенція. Не вузько функціонуючі
специ, а саме – інтелігенція!
Представники всіх областей України, 36 зарубіжних країн – авторитетні педагоги і
вчені, громадські і політичні діячі, президент Л. Кравчук схвалили нашу Концепцію,
наголосивши: «Українознавство має бути політикою і філософією держави».
Розгорнувся поступальний розвиток республіки, а водночас – освіти й науки.
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На жаль, цей процес як прогресивний виявився недовгим. Антиукраїнські сили
вдалися до блокування ходу оновлення і України як незалежної держави, і
українознавства як інноваційної науки.
Не дивно, що 1998 р. українознавство постановою Кабміну було включено в
Державний стандарт освіти, але в наступні роки йому настирно почали протиставляти
інтерглобалізм, ринкову економіку, «світові духовні цінності». Реально почалося
відновлення політики руйнації як українознавства, так і суверенізації України. Початки
цього процесу були закладені ще в 90-х роках ХХ ст. Коли, як зазначала в лекції
«Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала» студентам Києво-Могилянської
академії Ліна Костенко: «…що повинна була відразу зробити Україна? Насамперед –
об’єктивно оцінити ситуацію. Поставити свою оптику, свою систему дзеркал. Розробити
свою гуманітарну політику, її стратегію та пріоритети. Зафіксувати себе у свідомості
людства парадоксом молодої держави з тисячолітньою культурою, що була досі
заблокована в силу історичних причин. Бути відкриттям для світу, а не морально
ущербним народом в абераціях чужих віддзеркалень», – а це означало: переосмислити й
повернути свою історію, національно-державницьку ідеологію, суверенітет над усією
територією, природними багатствами та пріоритетами в конституційному ладі, внутрішній
та зовнішній політиці, свою мову, філософію, культуру, науку й освіту. Урядові кола –
усвідомити, що має панувати верховенство Закону, але оскільки Конституцію і
найголовніші державні акти правової системи не можуть створити партії, фракції,
конфесії, а тим більше – чужоземні дорадники, бо вони заангажовані корпоративними
інтересами, – то покликати до активної людино-, суспільно-, державотворчої діяльності
високопрофесійну і високопатріотичну інтелігенцію. Інтелектуально-культурну еліту
країни.
Драматично, але таку можливість було зігноровано: сили старої системи і не хотіли
ні ставити наших дзеркал, ні кликати до державотворчої діяльності нашу інтелігенцію.
Мали кардинально змінитися умови життя людей – матеріальні й духово-духовні.
Без стратегічного плану розвитку виявилася кораблем без керма держава, аморфною
масою фахівців – наукова, політична, освітня еліти.
Наслідки сумні: керівництво держави стало на позицію: «Ось піднімемо економіку –
тоді візьмемося й за культуру». Не усвідомлюючи: без культури економіку підняти
неможливо! Замість творення й реалізації Концепції цілісного, системного
державобудування почали випинатися окремі його складові, зокрема – технологічноекономічного спрямування, корупційний бізнес. Поза увагою лишилися проблеми
природи й реформування системи життя, жінки і молоді, села і міста, нові норми
суспільних відносин. Як і досі.
Почалося
диференціацією,
приватизацією
та
регіоналізацією
народногосподарського комплексу, а вивершилося розшаруванням та регіоналізацією країни. Цей
процес згубно відбився й на методологічній домінанті управління: до влади почали
приходити представники партій і бізнес-груп, для яких культура і особливо мова
становлять інтерес хіба під час виборчих перегонів, як спекулятивний товар, що сіє
громадянську напругу, мовно-культурний антагонізм та ділить сфери життя на
виробничо-бізнесову і соціально-гуманітарну, а при такому поділі – поділ України на
Східну й Західну, Південно-Східну й Центральну, фактично ігноруючи: що тим ділиться і
цілісність Українського світу – вітчизняного та зарубіжного, і роль українознавства як
єдиного феномену, спроможного цей Світ пізнавати, підтримувати і розвивати.
На жаль, цей економічно-технологічний крен згубно відбився й на політиці науковоосвітній та культурно-мистецькій.
Наука також піддалася синдромам технологізації та автономізації. І справа не тільки
в тому, що з’явилася низка вузькофахових академій, охоплених звуженою
профорієнтацією – з одного боку, та «нейтральністю» щодо інтегральних проблем
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суспільно-гуманітарного розвитку – з іншого. Технологізація мислення та психіки
зумовила й поділ науки: на фундаментальні (фізико-математичні, макро- і
нанотехнологічні) та «прикладні», віднісши до них гуманітарні та фактично зігнорувавши
історичний досвід: без постійного вдосконалення технологічного розвитку суспільства не
досягнуть оптимального пізнання та перетворення механізмів Земного і Небесного
просторів, але без універсального розвитку гуманітарної сфери неминуче настане
деградація людини, цивілізації і культури.
Визначально-критеріальної ролі набувають чинники методологічно-політичні.
Як і в творенні конституційної макросистеми, тут вирішальну роль також мали
відігравати не партійно-фракційні групи і клани, а наукові колективи. А в підготовці
поколінь до розбудови України як розвинутої сучасної світової держави – науково
наснажена освіта.
Невідворотною постала епоха реформ. У науці ж замість реформаторства окреслився
відкат назад: академіями, ВНЗ не висунуто жодної фундаментально-вагомої концепції та
програми! – особливо стосовно гуманітаризації старої імперської, тоталітарної системи.
НАН свого часу виступила хіба що з осудом Руху. Проблеми конституційного
будівництва, стратегії розвитку держави, методології вивчення й інтерпретації вітчизняної
історії, мовного, культурного, етно-національного – в руслі міжнародного – поступу
лишились на маргінесі. Закономірно, що НАН, АПН, іншими академіями не вироблено
концепцій розвитку виховання й освіти в дусі ідеалів та інтересів української суверенної
національної держави.
Логічно, що досі людина як універсальна система, родина, етнос, нація, держава,
Природа, вселюдство вивчаються за предметно-автономною системою. Панує
арифметичний підхід в оцінці рівня, змісту та якості знань; фетиш інтерглобалізму, за
якого діти мають завчити масу імен, подій та фактів, особливо з історії інших народів,
епох і цивілізацій, без органічного співвіднесення з історією й долею Батьківщини,
кожного з нас. Панує підхід однобокості, а відтак і однозначності, опис певного роду
фактів без аналізу причиново-наслідкових внутрішніх зв’язків. Байдужими лишаються
душа і розум. Окремими постають не тільки людина і світ, а й сутності самої людини –
позаприродного і позасоціального індивіда. Без еволюційного руху історії, без вождів і
ідеалів. Чи ж дивно, що в анкетах на питання: «Після закінчення школи де хочете
працювати?» – понад 70% учнів назвали чужі країни, сферу бізнесу та посади міністрів і
президентів; а на питання: «На яких ідеалах виховуєте покоління?» – 48% учителів
відповіли: «Не маю ідеалів…». Зате в стандарті освіти та в шкільних навчальних планах є
«світова історія», «світова культура», «світова література…» й здебільшого відсутнє
українознавство, отже – сама Україна: її доля, історичний рух, перспективи і місія. Як
відсутнє воно і в навчальних планах ВНЗ, хоча є «народознавство» тих країн, мова яких
вивчається студентами. Отож є Англія, Росія, Китай, Франція… і нема… України, бо у
ВНЗ не вивчається курс наукової української мови, а нині МОН ліквідувало іспит з
української мови для аспірантів і водночас прийнято рішення про право складання
вступних іспитів… російською мовою. Для чого вивчати українську? Тішимося візією
поваги до... всіх мов! Окрім, виходить, державної української.
Дивуватися не доводиться: ще на початку 90-х років мав бути прийнятий закон «Про
державну мову в Українській республіці», з додатками до нього правових актів про мови
етноменшин, як у всіх цивілізованих суверенних країнах, – але замість того Верховна Рада
затвердила «Закон про мови в Українській РСР», а нині представниками Партії регіонів,
комуністів та литвинівців подано законопроект, який фактично ставить державну
українську мову поза законом. Щоб була, як домовик, про якого всі чули, але якого ніхто
не бачив…
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«Чия мова, того й влада» – зазначає В. Ющенко. У численних школах і ВНЗ панує
мова іншої держави. Якого ж типу випускників сподіваються виховати ті заклади? Як має
почуватися людина, яка приходить до вчителя, юриста, медика, урядовця, священика,
котрий не володіє і не хоче знати мови народу, а мові (мовам) проектується роль не
єднального суспільного феномену, а диференціюючого суспільство? То ж чи буде такий
випускник ВНЗ спроможним володіти історією, літературою, мистецтвом, інформативним
простором України, а згодом і керувати їх розвитком? Отже, дбати про розширення та
поглиблення гуманітарного простору і в Україні, і в зарубіжних країнах?
Йдеться ж не просто про мову та про культуру, а про світогляд, ідеали, державнополітичні інтереси, зрештою – спосіб життя громадян республіки, їхню спроможність
розвивати суспільство демократії і свободи, верховенства права і реального гуманізму та
патріотизму, а щодо навчальних закладів – реального професіоналізму, універсальних
інтересів життєдіяльності. Логічно, що в привітанні Президента України з нагоди Дня
української писемності та мови говорилося:
«Шановні співвітчизники!
Щиро вітаю вас з нагоди Дня української писемності та мови.
Українська мова – душа нації, найбільший духовний скарб, переданий нам
пращурами.
Глибоко символічно, що цього ж дня ми вшановуємо пам’ять преподобного Нестора
Літописця.
Нині ми звертаємо погляд до наших витоків, бачимо гідний поваги й пошанування
шлях розвитку й утвердження української мови – від безсмертних «Слова про Ігорів
похід», «Слова про закон і благодать Митрополита Іларіона», «Пересопницького
Євангелія» до мови нашого сьогодення.
Український народ – народ великої історії, великої культури і великої мови.
Розвиткові української мови ми завдячуємо таким геніям, як Григорій Сковорода, Іван
Котляревський, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Леся Українка, а
також їхнім продовжувачам – Василеві Стусу, Ліні Костенко, Борису Олійнику,
багатьом іншим нашим видатним сучасникам.
Переконаний, українська мова як безцінне надбання народу й надалі буде
консолідуючою силою нашого суспільства, надійно захищеною на благо нашої держави.
Нехай рідне слово стане для нас оберегом на все життя. Щастя всім, добра, нових
здобутків в ім’я України!
Віктор Янукович».
Чи пам’ятають усе те знавіснілі ідеологи українофобства? Особливо ті, що
лицемірно говорять про велику роль української мови й культури, а водночас
цілеспрямовано усувають їх із усіх життєво важливих сфер буття народу. «Забуваючи»,
що коли «вимерла мова в устах народу – вимер і сам народ» (К. Ушинський). Чи не цього
прагнуть лукаві фарисеї?! Зокрема, й ті, що мовбито гаряче дбають про розвиток мов та
співпрацю етноменшин, а насправді – про антидержавну диференціацію, знищення основи
їх єдності – державної мови. Щоб навіть Президент не міг поспілкуватися з усіма
громадянами, бо вони з підступним Законом про мови ставляться в позицію взаємоізоляції
та конфронтації.
Не маємо бути лошам, що біжить за чужим возом. Шанують людей і народи високої
гідності, які спроможні не тільки брати, а й ділитися власними скарбами.
Які скарби плекаємо всією системою виховання й навчання? Невже не розуміємо,
що є імперіалізм державно-політичний, військовий, економічний; він згубний для
будучини народів. Та нині найбільш згубним, бо найменш помітним, є імперіалізм мовнокультурний: він витруює душі людей і штовхає народи на шлях знеособлення, а далі – й
небуття.
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Його реальна протидія – свідомий патріотизм. Як наголосила канцлер ФРН
А. Меркель, Європа переконується, що різного штибу теорійки мультикультури як панацеї
від регресу зазнали повного краху. Бо вийшло, що замість розквіту настає процес
уніфікації, зниження рівня, а то й деградації культури. Замість оволодіння багатьма –
байдуже ігнорування навіть однієї. Створюються регіони, а то й резервації культурного
вакууму, духовної порожнечі.
Тому інтелігенція має прогнати з очей і душ «сон золотий» винародовлення шляхом
культивації потоків «масової», в основному розважально-неморальної, культури й вдатися
до плекання не сексопатології та проповіді успіху будь-якою ціною, а культури людяної й
високомистецької, твореної «аристократами духу».
Оскільки це має стати всенародною і загальнонародною справою, а носієм
щонайвищих ідеалів – еліта, то виховання дошкільнят потрібно починати з батьків;
школярів – із учителів; громадян – із державних чиновників, а студентів – із професорів. А
патріотів мають плекати всі і всією системою навчальних предметів.
Логічно, що на чільну позицію в процесі творення гуманітарного простору, як ми
зазначали ще 1992 р., мають вийти ВНЗ, а в їхніх навчально-виховних планах – посісти
кафедри (центри – у науково-дослідних інститутах) українознавства.
Маємо визнати, що особливо шанованими вчителями-вихователями є мама і тато,
згодом педагоги, професори, академіки. Бажано – політики й державні діячі.
Але маємо визнати й те, що найбільш ефективним Учителем є природний та
історичний досвід.
Не випадково Україні нав’язують єдиний російсько-український підручник з історії,
і російські місіонери на кшталт Сергія Маркова та їхні підспівувачі – здрібнілі
мікромалороси на кшталт Бузини – й надалі планують знищувати найперше правдивого
Учителя, бо Правда – творець високодостойної і людини, і нації. Нам нав’язують: ми були
в одній державі, отже – ми один народ. А коли так, то навіщо нам різні держави, мови,
культури... Напишімо спільний підручник колективом, у якому буде більшість...
російських представників, бо нас же, мовляв, більше...
Але що каже марковим-бузинам Учитель-історія?
У цій залі сидять сивочолі подвижники науки й освіти, зокрема академіки В. Баран,
С. Єрмоленко, Я. Калакура, М. Дробноход, В. Крисаченко, М. Степико, С. Наливайко,
Г. Філіпчук, Л. Токар, В. Сніжко, В. Борисенко, їхні побратими Т. Кононенко, В. КоротяКовальська, А. Пономаренко, Ю. Фігурний, О. Ярошинський, Г. Ільїна, В. Нечепа,
Л. Касян та інші стверджують: Україна – багатотисячолітній Світ із своєю природою,
історією, мовою, культурою, міжнародною роллю і місією, і цим збагачувався,
урізноманітнювався світ вселюдства. Україна мала свою державність, коли наших сусідів
ще не було навіть у проекті. Що були українці і в одних державних системах з росіянами,
то зовсім не означає, що вони були одним народом, як не були одним народом племена,
які входили в склад імперій Олександра Македонського і Карла Великого, Юлія Цезаря й
Наполеона… Тепер ті племена стали націями – державами, і як не прагнув «об’єднати» їх
Гітлер – вони пішли в історію кожне своїм шляхом.
Учням середніх шкіл необхідно давати науково-популярні нариси з історії, найперше
– свого народу, бо вони мають дивитися на світ з позицій свого реального Терену і
досвіду, своїх інтересів та ідеалів свого народу.
Інша справа – історія (як і географія, мова, культура, філософія, політика) у ВНЗ: там
має формуватися компаративістичний метод і науково-аналітичний світогляд, бо там
мають формуватися кадри не рівня спеціалістів профтехучилищ, а найвищого рівня
професіоналізму, патріотизму, світогляду, філософії, логіки, етики, естетики і моралі,
принципів життєтворення.
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Школа дає людинознавчі орієнтири, підводить до вибору шляху, елементарного
самопізнання й кореляції власних здібностей з обов’язками перед суспільством.
Наголосимо: з обов’язками, – бо ми велемовно пропагуємо лише права, у тому числі,
виходить, право і на безробіття, на байдужість до інтересів інших, зрештою –
Батьківщини.
Даймо право дитині стати не професором з усіх навчальних предметів,
перевтомленим наймитом затехнологізованого навчання, а нормальною людиною!
Дещо інша справа з студентами спеціалізованих ВНЗ. Кожен випускник має
обов’язково стати й фахівцем професорського рівня в обраній згідно з обдаруванням
сфері, бо дилетантство – гріх. Але воднораз він має сформуватися як культурний
громадянин-патріот. І тут стає очевидним: для цього володіння секретами професії вкрай
важливо, але – замало. Потрібна ще наука життя, любові, науково-культурного підходу до
найголовніших проблем та творчого, сильного, дієвого характеру.
Навіть за диктатури КПРС у ВНЗ на суспільно-гуманітарні предмети відводилось
37% навчального плану. Тепер – ледве сягає 7%. Тоді були спеціалізовані кафедри (як
правило – загальновузівські) і відповідно підготовлені спеціалісти. Тепер їх нема або
маємо дилетантське імітаторство типу кафедр «ділової(?!) української мови», «світової
(неодмінно – світової!) культури» і… ефемерного українознавства.
Здавалося б – радіти, адже студент-аспірант має повторно пройти курс, що його
проходять школярі, але – на іншому науково-методологічному рівні і вивчення секретів
окремих предметів, і осмислення їх усіх як системи.
Концепція українознавства кладе в основу визначення: світ єдиний і цілісний,
аналогічна природою трансцендентна визначеність і людини, нації, держави, мови,
культури, Буття і свідомості. Як вічних, взаємозалежних систем.
Оволодіти ними можна лише при комплексному підході. Бо анатомічний знімок ще
не є образом людини. Отож той, хто вивчає окремі частини тіла, вивчає лише модель, а не
живий організм-систему.
Подібно і до вивчення України та світового українства як єдиного, цілісного Світу:
хто зводить українознавство до крає-, країно-, народо- чи етнознавства, той вивчає
анатомічний каркас, не проникаючи в його космологічні й духовні таємниці. Так само з
методом вивчення окремих частин цілого як автономних феноменів: з коду та «формули»
України і українства відчужується жива кров і душа. Сума знань ототожнюється з
людино-, націєсистемами як із механічною сумою їх лише зовні зафіксованих складників.
Ось чому інтегральною й постає проблема підготовки кадрів дослідників,
мислителів-синтезаторів, вчених-художників, спроможних і пізнавати, і відчувати, й
відтворювати та творити Світ у його цілісності через призму пізнання генетичної
суб’єктності, природної, соціально-культурної, мовної, етнопсихічної та вольової
ментальності.
З огляду на це українознавство живий, цілісний образ України та українського світу
вивчає в єдності концентрів: Україна – етнос, природа, мова, культура, нація і держава,
українство у міжнародних відносинах, віра, ментальність, доля, історична місія. Все у
безмежжі часу і простору, в причиново-наслідкових зв’язках, у досвіді, наслідках і
перспективах.
Свого часу код всебічно-універсального пізнання й самопізнання відкрив світові
український геній Володимир Вернадський: почавши з кристалографії і змалювавши
еволюційну картину творення суші і моря, гір і степів, етапів розвитку людини на
українському Терені, він вдався до вивчення біосфери, атмосфери, стратосфери й
завершив узагальненою теорією ноосфери, давши картину-пророцтво еволюції Людини й
Природи у їх і матеріальній, і цивілізаційно-культурній та духово-духовній сутностях,
взаємовпливах Природи та Інтелекту, – й завдяки цьому, до речі, дав наукове трактування
і українсько-російського питання, й ролі інтелектуально-духового рівня в розвитку СРСР,
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наголосивши: 1) мені у Францію, де велися дослідження, не висилають платні, що «є
платою за моє українство»; 2) поразки СРСР у війні з гітлеризмом є закономірними, бо
середній рівень культури партійно-радянської еліти є нижчим за рівень рядових мас. В
СРСР не маємо демократії і свободи.
Знаменно, що в основу українознавства і співробітники ННДІУ МОН поклали
всебічність та синтез пізнання, в процесі якого досліджуються й окремі сфери життя і
розвитку Природи, Людини, етносу і нації, і закономірності їхньої еволюції.
Цей шлях дає добрі плоди і в системі материнської школи, піонерами якої стали
освітяни Миколаївщини, УГЛ та Сквирського ліцею (В. Цимбалюк, К. Плівачук), закладів
педагогів «Партнер-клубу» (президент Г. Сазоненко), в гімназіях Львова (директор
Г. Лопушанська) і Сімферополя (директор Н. Руденко), Києва (директори Л. Паращенко,
Л. Яресько, О. Онаць, Ю. Шухевич) та багатьох інших. Там стало нормою розвивати
українознавство і як методологію, і як окремий предмет, реалізувати його силами всіх
педагогів і ресурсами всіх предметів як виховання, так і навчання. Беручи до уваги
теоретичні й практичні здобутки наших педагогів, зокрема Чернівецької області
(М. Бауер, Т. Мінченко), відділами освіти (керівник Л. Касян), мови (керівник
А. Пономаренко), культури ННДІУ (керівник В. Коротя-Ковальська) підготовані програми
для всіх ланок освіти.
Шляхом системного дослідження та висвітлення феномену українознавства пішли й
педагоги-вчені ВНЗ Кривого Рогу, де професором А. Козловим та доцентом С. Ковпік у
педуніверситеті розроблено й ведеться курс «Вступ до українознавства», з грифом МОН
видано програму та методрозробки до курсу; університетів Чернігова (А. Мельник),
Харкова, Запоріжжя1.
Багатообіцяючим став напрям експедиційного українознавства, з яким нас
познайомлять співробітники Філії «Гуцульщина» (П. Шкрібляк, І. Зеленчук, Я. Зеленчук),
а також науковці ННДІУ В. Сніжко, Н. Істоміна.
Шляхом вивчення України, Українського світу, українознавства – як рідних братівфеноменів у сутності й долі – пішли і вчені ННДІУ: вони видали том українознавчого
методологічного обґрунтування, вибору та розкриття теми2, а нині підготували й 1-й том
(від найдавніших часів до ХІV ст.) багатотомного дослідження «Український етнос у
світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації і культурі». Постає безмежний
часопростір і наші земля й етнос у системах Схід і Захід як цивілізаційно-культурні
феномени, наша і світові цивілізації, зокрема в системах індоєвропейці і ми, греки,
римляни, араби, хозари, кельти, Середземномор’я, Скандинавія і Україна.
Шляхом поєднання навчальної, методичної й наукової роботи мають іти й кафедри
українознавства при ВНЗ, вирішуючи проблеми:
створення Концепції кафедри;
розробки Програми навчального курсу;
підготовки посібників і підручників, укомплектування кадрами.
Проблему підготовки кадрів можна вирішувати разом з ННДІУ, який має ліцензію й
видає посвідчення державного зразка. Навчання стаціонарне і дистанційне.
Шлях реалізації цих завдань розкриває відомий філософ, проректор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.
Вагомим напрямком нашої роботи щодо створення та здійснення планів стратегії
гуманітарної політики сучасної України є українська освіта в зарубіжних країнах.
Разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (директор –
проф. О. Удод), Міжнародною асоціацією «Україна і світове українство» (віце-президент
1
2

Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 114.
Українці у світовій цивілізації і культурі. – К., 2008. – 399 с.
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Т. Кононенко) та зарубіжною Українською школою (директор Л. Іванова) ННДІУ
розроблено Концепцію і масштабну програму нашої праці з тисячами українських дітей
(та їхніх батьків) у різних країнах1.
І знову в особливо важливій – інтегративній – формі виступає українознавство як
синтез історії, мови, географії, культури, художньої словесності, а скеровується найперше
до батьків і дітей та потребує реалізації державної стратегічної політики.
Причина зрозуміла: як зазначав на парламентських слуханнях директор Інституту
української мови НАН проф. П. Гриценко, умова ефективного розвитку гуманітарної
сфери – гуманітарна політика влади. Але така політика часом більше декларується, ніж
здійснюється. Яскравий приклад – і тотальний наступ на українську мову, хоча зрозуміло:
«Безвідповідальними перед європейською і світовою спільнотою і антигуманним за суттю
є нищення функціональної повноти української мови в Україні – єдиному в світі ареалі її
природного виникнення, розвитку, на її історичній Батьківщині: немає іншої «мовотворчої
України» і мови – найуніверсальнішого феномена історичної пам’яті та деміурга
гуманітарної сфери українців у всьому світі».
Настав час консолідації суспільства на засадах справедливого способу життя,
верховенства конституційних законів, традицій народної культури, моралі, етики та
естетики. А в цьому ключі – і реформи науки, освіти і виховання.
З огляду на це в ННДІУ (Кримська філія, директор В. Лукашенко) розроблено
сертифікаційну програму зі Стандарту української мови та українознавства, оволодівати
рівнями яких можуть громадяни українського й іноетнічного походження, чиновники всіх
сфер.
Українська мова, українознавство є найпотужнішими джерелами єднання і поступу
народу. Без них немислиме піднесення всіх складових гуманітарної сфери, як і піднесення
українознавства немислиме без фундаментально спланованої стратегічної політики та
гігантської праці інтелігенції.
Based on historical and analytic scientific method the significance of humanitarian
spherein the life of humanity is revealed by the author of the article. It is claimed that young
Ukraine and world Ukrainians on modern stage of development needs full renewal of the ideal of
higher humanitarian way of thinking and life, which reveals not only in the view of humanitarian
sphere in ideology, culture, art, consciousness but first of all in the being of nation, in the extent
of its fullness by humanitarian content, which needs the creation and realization of Conception
of full, systematic state-building. Attention is made onto significant role of native and foreign
higher educational institutions in the development of Ukrainian studies.

1

Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 8-27.
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Токар Л.К. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
Й ЕТНОНАЦІОГЕНЕЗ УКРАЇНЦІВ
У статті розкриваються підходи автора до осмислення сутності етнонаціогенезу
як явища і як процесу буття українського народу, дається визначення ролі
українознавства у формуванні відповідної поведінки та дії суб’єкта.
Десь у глибинах праісторії губиться той час, коли людина вперше почала
задумуватися над тим, що таке життя, і що для мотивації своєї поведінки та дії у житті їй
необхідно виробити чітке уявлення про те, що й чому вона має робити та як усе це має
відбуватися. І відтоді ця істина крок за кроком набуває все більш оптимального вияву,
стає відповідною для будь-якої сфери й галузі діяльності.
Та в пошуку відповідей на основоположні питання свого буття людям тривалий час
не вистачало головного – того, на що згодом, ще в VIII ст. до н.е. звертають увагу
дельфійські оракули: «Пізнай себе». І ці пророчі слова стають орієнтиром на всі подальші
часи. Бо саме з пошуку відповідей на питання: «хто я?» і «в чому сенс людського життя?»
для кожної людини й спільноти починається доцільне освоєння світу й довкілля, творення
необхідних для цього умов, засобів, спільнот і об’єднань.
Такий підхід стає визначальним і в осмисленні змісту функцій та завдань науки,
того, чому самопізнання та вдосконалення людського буття має бути головною метою її
становлення й розвитку. Закономірним бачиться і той факт, що вже на першому етапі
творення науки з’являються й дослідження сутності людини розумної та смислу
людського життя: спочатку в літературно-міфологічних формах (міфи про Геракла,
Прометея, Дедала та Ікара, Мідаса, Нарциса, Сісіфа тощо), а згодом і в науці.
Філософсько-світоглядні підвалини її закладаються у «Діалогах» Платона, в «Органоні»
Арістотеля, у роздумах «Наодинці з собою» М. Аврелія, у «Дослідах» М. Монтеня, у
«Міркуваннях про метод» Р. Декарта, у «Психології світоглядів» К. Ясперса, у «Спільноті
й суспільстві» Ф. Тьоніса, у «Самопізнанні» М. Бердяєва та багатьох інших. Особливо
близькими і зрозумілими для нас постають роздуми про сенс самопізнання в людському
бутті київсько-руських мислителів: Нестора у «Повісті врем’яних літ», Іларіона у слові
«Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених»,
Володимира Мономаха у «Повчанні» дітям, у «Ізборниках Святослава».
Серед українських дослідників пізнішої доби інтерпретація сенсу й процесу
самопізнання найбільш виразно і переконливо подається у творчості Г. Сковороди.
Зокрема, у його діалозі «Наркіс разглагол о том: узнай себе», де образ Нарциса чи не
вперше постає уже не як уособлення
самолюбування, а як символ людського
самопізнання. «Что же пользы: иметь и не разуметь? Вкушать и вкуса не слышать?... А
ели хотишь знать, то знай, что так видим людей, как если бы кто показывал тебе одну
человеческую ногу или пяту, закрыв тело и голову; без оной же никак узнать человека
невозможно. Ты и сам себя видишь, но не разумеешь и не понимаешь сам себя. А не
розуметь себя самого, слово в слово, одно и тоже есть, как и потерять себя самого.
Если в твоем доме сокровище закрыто, а ты про то не знаешь, слово в слово, как бы его и
не бывало. И так, познать себя самого, и сыскать себе самого, и найти человека – все сие
одно значит»1.
1

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. – К.:
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Зміст цих праць уже переконливо засвідчує, чому розв’язання проблем людського
буття має починатися з самопізнання й самовдосконалення людини, чому ці питання
мають бути визначальними для науки.
І чим системнішим та оптимальнішим стає світобачення, тим більше люди
переконуються, що їхній світогляд є не що інше, як осмислене в цілісності й
неперервності людське життя, яке, проте ніколи не набувало й не могло набути уже
цілком об’єктивованих й раціоналізованих форм. У цьому сенсі для науковцівукраїнознавців особливо слушною постає думка К. Ясперса про цілісність і неперервність
формування людського світогляду. І що «кожне об’єктивування, що видає себе за
правильний, єдиний і цілісний світогляд: (будь-то політичний, етичний, естетичний
тощо. – Л.Т.), уже через той факт, що воно стало цілком предметним, вказує на те, що тут
яка-небудь частина, хоч би якою охопною вона була, спрямована на цілісність. … Та й
скрізь у нас існує тенденція до того, щоб ту частину цілісного, яку ми бачимо, вважати
взагалі за все. Однак ізолююча абсолютизація саме тоді, коли вона відокремлює часткове
від цілого, особливо чітко показує закономірність та специфічні властивості цього
часткового»1. І все ж сказане, на наш погляд, не слід сприймати як заперечення
об’єктивації та раціоналізації тих чи інших складників у системі засобів пізнання й
поетапного розвитку цілого взагалі, а лише як застереження проти спроби розглядати їх
окремішньо, як самодостатні чи локальні явища.
Об’єктивація і раціоналізація можуть і мають розглядатися лише як часо-просторова
проекція розвитку цілого у багатоманітних сферах і формах прояву людської сутності, як
свого роду тактичний засіб її реалізації (самореалізації) на певних етапах і в певних
сферах людського буття. Вони набувають особливого значення й тоді, коли порушується
природна логіка в розвитку системних об’єктів, складників цілого. Такий підхід дає
підставу стверджувати, що дослідження будь-якого явища чи процесу людського життя
має відбуватися: по-перше, у діалектичній єдності та взаємодії всіх його часопросторових
складових; по-друге, неодмінно у процесі їх розвитку. Проблеми ж тут виникають лише
тоді, коли порушується природна логіка процесу, коли ігноруються структурні зв’язки та
взаємодія його складових, коли люди на певних етапах розвитку, в силу різних причин
віддають перевагу тому чи іншому складнику цілого: національному, соціальному,
економічному, технологічному, політичному, культурологічному, духовному тощо) і
розглядають його окремішньо як самодостатній чи визначальний без урахування
системних зв’язків та взаємодії всіх інших компонентів цілого, без чого будь-яка
самодостатність втрачає свій смисл.
У цьому можна переконатися, аналізуючи й такий багатоплановий інтегруючий
чинник самопізнання й самовдосконаленя українства, як його етнонацієгенез. У
понятійному сенсі термін «етногенез», як стверджують енциклопедичні видання, бере
свій початок від поєднання двох грецьких слів: етнос (плем’я, народ) і ґенеза
(походження, виникнення) і вживається для означення процесу виникнення й наступного
розвитку етнічних спільнот, які набувають все більш системних сталих ознак та
проявляються як у матеріальній, так і в духовній сферах життя. У контексті такого
визначення в цьому випадку розглядається і термін «етнонацієгенез» (Е.н.), який
сприймається як логічне виявлення етнічного в процесі його трансформації в
етнонаціональне. Здійснюючи дослідження ролі й значення етнонацієгенезу в житті
українського народу на основі саме такого підходу, ми неодмінно побачимо, що він
завжди виявляє свою цілісність із незмінним розширенням як своїх структурних
складників, так і сфер їх прояву. І тому в плані світогляднім цілком логічною постає
думка про те, що Е.н. не може бути об’єктивованим і раціоналізованим, скажімо, суто
етнічною, соціальною, економічною чи політичною сферою. Бо пізнання його важливе не
саме по собі, а як засіб, як сфера, що органічно поєднує (інтегрує) всі інші складники
людського життя як єдиної системи, в її самовдосконаленні й розвитку.
Під цим кутом зору в першу чергу має розглядатися проблема етнонаціонального в
бутті народу. Всебічне її дослідження й вивчення аж ніяк не означає, що в цьому випадку
мова буде йти тільки про етнонаціональне як таке і ні про що інше. Воно важливе для
1
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людей перш за все і як сфера, і як засіб, які органічно поєднують (інтегрують) у собі всі
інші складники людського життя, його самовдосконалення й розвитку.
Саме таке розуміння дає підставу стверджувати, що в усвідомленні феномена
людини розумної, шляхів і засобів реалізації її природо-соціального покликання
етнонаціональному належить виключно важлива роль, але не як локалізуючому,
протидіючому чи роз’єднуючому (як це декому видається), а саме як інтегруючому й
консолідуючому чиннику людського буття. Бо хоч основи життя розумного мають
загальнолюдський характер, та рушійні сили його завжди були, є й будуть особистісними
й етнонаціональними. Пояснити це можна особливостями умов життя та специфікою
проблем, які всякий раз постають неповторними перед кожною людиною, кожним
народом і нацією, кожним новим їх поколінням.
Неповторність умов людського життя й специфічність проблем, які доводиться
вирішувати кожній людині й спільноті, стають визначальними і при формуванні підстав
їхнього природо-соціального розвитку: виробленні світогляду, психології, моралі,
ментальності, рис характеру, культури, соціальних відносин, поведінки та дії, що в свою
чергу, обумовлює особливості творення та використання ними життєвого досвіду,
засвоєння його уроків. І тому не випадково, коли мова заходить про характеристику
певної людини чи людської спільноти, особливості їхнього способу життя, історичну
пам’ять, світогляд, мову, мораль, ментальність, ідентичність, традиції, самоорганізацію,
методи і засоби дії, то першооснови й особливості їхнього розвитку ми завжди
намагаємося віднайти у таких збірних і в той же час унікальних явищах і поняттях, як:
етнос, народ, нація, в умовах, чинниках та засобах їхніх трансформацій.
В міру усвідомлення сутності й змісту етнонаціонального в бутті людських спільнот
усе переконливішим стає і той факт, що етнонаціональний чинник є одним із найбільш
універсальних, стабільних і дієвих засобів забезпечення оптимального вияву людської
сутності й, відповідно, єдності спільноти, успішного її просування по шляху
самореалізації. А це дає підставу на рівні теоретичного узагальнення стверджувати, що
етнонаціональне – не лише визначальний сутнісний компонент, а й важливіший
чинник розвитку кожної людини, етносу, народу, нації й усього людства. Таке
визначення етнонаціонального робить зрозумілим, чому воно (етнонаціональне) завжди
було об’єктом особливих не лише наукових, а й ідеологічних та політичних зацікавлень,
чому в усі часи вістря своєї протидії супротивники насамперед спрямовували на руйнацію
цілісності та єдності людських спільнот (етносу, народу, нації) основної умови їхнього
існування як сили дієвої. Згадаємо хоч би відоме гасло імператорів і царів: «розділяй і
владарюй». Чи то в наш час, коли як аргумент проти єдності українства проголошується
теза, що єдиної національної ідеї й єдиної нації в Україні (на Сході й Заході) не існує, бо
там живуть люди з різною психологією, ментальністю й ідентичністю. Тож все
відбувається за принципом – роз’єднавши ідейно, роз’єднаєш і по суті. Та не можна не
побачити суттєвих відмінностей його прояву в історичних періодах. Бо коли раніше
народи й нації нищилися переважно силою зброї, за допомогою руйнації територіальної
цілісності, економічного і політичного підґрунтя їхнього життя, то з часом усе відчутніше
починають використовуватися духовні чинники: світогляд, мова, мораль, віра, культура,
інформація і навіть реклама. Нині, коли відверта військова окупація засуджується
світовою спільнотою, настали часи окупації економічної, технологічної, інформаційної,
культурної, духовної. І не випадково у наш час можна почути й порівняння, що
«інформаційна зброя – сильніша ядерної», або твердження, що той, «хто володіє
інформацією, той володіє світом». Саме так: не пізнає світ, не самовдосконалює своє
життя відповідно до його законів, а «володіє світом». І хоч такі твердження алогічні й
абсурдні по суті, проте маємо уже достатньо прикладів, які підтверджують, що зі зміною
світогляду, мови, моралі, ментальності, культури змінюється (деформується) й духовний
світ та ритм життя народу, які приходять до нього з глибин тисячолітньої історії. Зміна
ритму, традицій фізичного й духовного життя неодмінно веде до втрати людиною чи
спільнотою своєї історичної пам’яті та етнонаціональної ідентичності, а з тим і сходження
з історичної арени як сили самобутньої й самодостатньої.
Такі трансформації свіжі в пам’яті й нашого покоління. Масові переселення, міграції,
особливо в ХХ та на початку ХХІ ст., мішанина народів, спроба створення якоїсь «нової»
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універсальної поза природної суто соціальної (політичної) спільності людей суттєво
позначаються на процесах консолідації етносів і націй, у т. ч. й українства, просування
його по шляху повнокровного й самодостатнього розвитку.
У світлі такого досвіду не менш небезпечними постають і новітні ідеї та практика
«глобалізації» й «стандартизації» суспільного життя, під покровом яких насаджується
думка про те, що «доба суто національних спільнот і держав уже минула», що на зміну
етнонаціям приходить якась «нова» «універсальна», т.зв. «політична нація», що всі народи
віднині будуть жити за єдиними стандартами, «єдиним демократичним ладом», творити
«єдиний спосіб життя» тощо.
До чого може привести реалізація таких (тупикових) та подібних їм ідей і теорій
щодо уніфікації й стандартизації людського життя не складно уявити. Бо в такому разі під
сумнів ставиться природна першооснова життя розумного, його сутнісна єдність у
багатоманітті форм прояву, тяглість і неперервність історичного процесу,
нехтування взаємозалежністю життя всіх поколінь єдиного народу, ролі його
етнонаціональної пам’яті та історичного досвіду для подальшого самовдосконалення
й самореалізації.
На жаль, декому ще й сьогодні складно уявити, що багатство людського життя не в
його уніфікації й стандартизації, а в багатоманітті форм прояву. Єдність – через
багатоманіття форм прояву людської сутності – такою є логіка дії законів природи.
Саме «різноманітність утримує єдність (цілісність) і в космосі вселюдства…
порушення гармонії єдності в різноманітності веде до самозаперечення і частин, і
цілого»1.
І саме тому осмислення сутності й майбутнього людини розумної як суспільного
явища, пошуки шляхів і засобів її самореалізації поза межами етнонаціонального по своїй
суті протиприродні. Ця обставина робить дослідження виникнення й розвитку етносів,
народів, націй незмінно актуальними і неминаючими. Бо чим вищого рівня розвитку
досягає суспільна свідомість, тим глибше люди замислюються над значенням етнічного
начала у своєму житті. Ця закономірність усе чіткіше починає проявлятися з ХІХ ст., коли
проблеми етнонацієгенезу стають об’єктом усе більш системного і глибокого їх
теоретичного осмислення.
Завдяки напрацюванням учених ХІХ – поч. ХХІ ст. нині вже можна вести мову і про
основні параметри понятійно-термінологічного виразу таких явищ і понять як: етнос,
народ, нація – важливі етапи та особливості їхнього становлення й розвитку.
І все ж, і в наш час у дослідженні етнонацієґенезу залишається ще немало до кінця
нез’ясованих суперечливих питань, у т.ч. й щодо понятійно-термінологічного їх
визначення, осмислення важливіших тенденцій та чинників розвитку. Це відбувається ще
й тому, що в з’ясуванні сутності етнонацієґенезу головним було й залишається бачення і
розуміння самого процесу, особливостей його прояву на кожному новому етапі
історичного розвитку, а вже потім визначення (уточнення) самого поняття.
Логічно, що й сьогодні є потреба більш глибокого осмислення співвідношення в
житті людей загальнолюдського й етнонаціонального, матеріального й духовного,
етнічного й соціального, етнічного й національного, національного й політичного тощо.
Зокрема, коли й як етнос стає нацією? Як це позначається на основних сферах його буття?
Наскільки правомірно для характеристики етнонацієґенезу на сучасному етапі вживати
термін «політична нація»? А в разі правомірності, що ж тоді відбувається з етнонацією чи
перестає вона бути суб’єктом політичної дії тощо? У процесі віднайдення відповідей на
всі ці питання більш логічними і зрозумілішими постануть і визначення, які ми вкладаємо
нині в поняття «етнос», «народ», «нація», «етнонацієґенез».
Раніше наші попередники йшли до них від окремого, часткового до загального.
Тепер уже є підстави побачити їх і в світлі методології цілого, специфіки його прояву в
окремому. Бо досі всі суперечності в осмисленні проблем етнонацієґенезу виникали тоді,
коли їх розглядали, а дехто й продовжує розглядати лише через призму тієї чи іншої його
складової (чинника), і, в першу чергу, інтересу будь-то економічного, політичного,
соціального чи культурологічного.
1

Див. Кононенко П., Кононенко Т. Український етнос: ґенеза і перспективи. – К.: ГНИП, 2003. – С. 41.
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Та нині у розпорядженні науки є вже достатньо підстав, щоб усвідомити й сприйняти
етнонацієгенез: по-перше, як процес не лише багатоплановий і складний, а й цілісний у
всьому просторі й часі, де його складники й чинники узгоджуються та взаємодіють у
самореалізації суб’єкта, що етнонацієгенез – це не лише напрямки, складники, етапи і
форми розвитку, а й їх взаємодія та цілісність змісту; по-друге, що визначення
параметрів, тенденцій і проблем етнонацієгенезу, принципів і методів їх вирішення може
відбутися лише на основі вироблення більш чіткого й оптимального уявлення про сутність
суб’єкта (етносу, народу, нації), мету, завдання, умови, чинники та засоби його
трансформації й самореалізації.
Визначеність у цих непростих питаннях розвитку для нас набуває тим більшого
значення, оскільки ще й сьогодні для декого не зрозуміло хто ж ми українці – частина
російської нації (недоростки чи малороси), європейці чи окрема українська нація?
А коли окрема, то яким чином вона має розвиватися як самодостатнє явище? У чому
ж її самодостатність і які її межі? І наскільки взагалі правомірно вести мову про
самодостатність у контексті єдності цивілізаційного поступу людства? Тож надто багато
суперечностей уже в самій постановці всіх цих непростих питань. До того ж, і сьогодні ще
немало тих, хто готовий стверджувати, що нація і націоналізм – це лише локалізація і
протидія єдності та інтеграції процесу розвитку людства. Відповідно, і в розв’язанні цих
зовнішніх суперечностей тепер ніяк не обійтися без науки, дослідження механізмів
взаємодії законів розвитку природи й людства, вироблення у людей вміння синтетичного
мислення, оскільки суб’єктивне мислення людей і розвиток об’єктивного світу мають
відбуватися за одними й тими ж законами і тому «не можуть протидіяти один одному, а
мають узгоджуватися між собою»1.
Масштаби і характер завдань, які постали нині перед українською спільнотою
правомірно вимагають і якісно нового рівня їх сприйняття й вирішення.
Напевне так як розвивалася українська гуманітарна наука взагалі, і українознавство
зокрема, ще до початку 90-х рр. ХХ ст. вони не могли дати адекватної відповіді на всі
запитання, які поставило перед ними саме життя після проголошення України
незалежною державою.
Порушення логіки в структурі формування знання, в методології його творення й
розвитку, які існували до того, суттєво позначалися не лише на характері розвитку науки,
а й на об’єкті її пізнання.
За таких обставин на певному етапі вплив складників на ціле був більш відчутним,
ніж цілого на його складники, що не могло не позначитися і на характері розвитку
загальної методології науки. Лінії впливу та взаємодії тут набували неначе зворотної дії,
оскільки порушувалися не тільки їх ієрархічні зв’язки, а й логіка взаємодії, що нерідко
приводило до її деформації. В основі осмислення процесу розвитку поставала не сутнісна
ідея об’єкта пізнання (етносу, народу, нації), а похідні від неї (ідеологія, стратегія,
політика дії тощо).
На жаль, такого роду візії належать не лише минулому часу. І сьогодні не тільки
політики, а й окремі представники академічної науки ніяк не можуть погодитися, «що
українознавство … як наука може існувати. Якщо у нас є Академія наук і гуманітарні
інститути, які займаються різними сферами (точніше було б галузями знань – Л.Т.):
лінгвістикою, історією, то чим тоді є сама по собі наука українознавство»? (Див. «День»,
11 січня 2011 р.).
Напевне, можна було б багато що сказати про єдність наукового знання, що
українознавство, як і будь-яка наука, не може розвиватися «саме по собі» поза межами
доробку галузевих наук і, відповідно, диференційованого дослідження об’єкта. Навпаки,
його мета, завдання, зміст тільки й мають сенс як інтегруюча синтетична наука.
І виправлення алогічності тут у процесі пізнання може відбутися лише за умови його
спрямування, а з ним і розвитку знання, у русло дії законів природи, узгодженості їх
прояву в кожній із сфер людського буття. Зростаючі потреби розроблення й вирішення
загальнометодологічних питань науки, і науки про людину зокрема, диктуються перш за
1

Див: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 22. – С. 299.
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все ускладненням самого знання, поглибленням його диференціації й особливо відчутним
на цьому фоні відставанням процесу інтеграції та синтезу знань, які потребують
спеціальних і цілеспрямованих зусиль.
І, як відомо, такі зусилля у нашій країні тепер здійснюються. На початку 90-х рр.
ХХ ст. з ініціативи проф. П. Кононенка створюється перший в Україні центр
українознавства – Інститут українознавства (з 7.VIII.2009 р. ННДІУ МОН України),
колектив якого, очолюваний П. Кононенком від початку своєї діяльності, поставив за мету
– піднести українознавство на якісно новий науковий рівень, який відповідав би потребам
розвитку українського народу в його новій іпостасі. З цього часу українознавство за
концепцією, запропонованою Інститутом, мислиться і розвивається як єдина система
наукових інтегративних знань і в той же час як наука, яка покликана виробити якісно нову
методологію процесу самопізнання й самотворення українського народу в усій їх
природо-соціальній повноті й сутності.
Відтепер головними орієнтирами в розвитку науки самопізнання й самотворення
народу все більш виразно постають закономірності: людина і природа – єдине ціле;
природа і довкілля формують не лише тіло, а й духовний образ людини й спільноти;
людина – суспільне явище і тільки в суспільстві природа виступає основою її
людської сутності, тільки в суспільстві її буття постає як буття людське;
нероздільність природи і людини обумовлює і нероздільність сутності людини як
цілого в усіх формах і особливостях її природного і соціального прояву, у тому числі і
в кожній із сфер і галузей людського буття. В міру зростання суспільної свідомості стає
все більш зрозумілим, що без усвідомлення універсального характеру закономірностей
людського буття не можна зрозуміти, а отже, і визначити напрямки та головні чинники
етнонаціогенезу, виробити відповідну їм власну позицію в цьому процесі. І хоч у
змістовому його наповненні завжди присутній суб’єктивний момент, та у пошуку
відповідей на вузлові питання поступу (мету, структуру, пріоритети, напрямки, чинники,
їх співвідношення в загальноцивілізаційному розвитку тощо) домінантними були, є і
будуть загальні закони природотворення.
Безперечно, вказані методологічні орієнтири є визначальними, як у з’ясуванні
сутності об’єкта трансформації (етносу, народу, нації), так і в баченні процесу
етнонацієгенезу. Та як відомо, закони і закономірності не діють самі по собі. І в
позитивному, і в негативному сенсі вони проявляються тільки через людську свідомість і
діяльність людей. І ця візія робить незамінною роль науки у вирішенні двох
взаємопов’язаних завдань: по-перше, аналізу стану й особливостей людського буття на
кожному історичному етапі, його відповідності законам природотворення, і, по-друге,
неодмінного пошуку всякий раз нових шляхів і засобів свого самовдосконалення й
самореалізації.
Approaches of author open up in the article of essence ethno and national genesis as a
phenomenon and as a process of life of the Ukrainian people, determination of role
ukrainianstudy is given in forming of the proper conduct and action of association.
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УКРАЇНА – ЕТНОС

Кожолянко Г.К. (Чернівці)
ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ
В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.:
ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО РУСИНІЗМУ
У статті досліджуються громадянські, політичні та науково-теоретичні аспекти
русинства в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Навчальні програми і робочі плани українознавчих дисциплін гуманітарних
факультетів вищих навчальних закладів України («Українознавство», «Народознавство»,
«Українська етнологія», «Етнографія України», «Культура та побут українців Карпат»,
«Духовна культура східнослов’янських народів», «Етнологія» та інші як історичні, так і
політологічні дисципліни) передбачають вивчення студентами історії формування та
сучасного етнічного складу населення України, виникнення українського народу та
формування української нації, зміст української національної ідеї тощо. Відповідно
етнополітичні процеси в Україні займають у цих програмах одне з важливих навчальновиховних місць. Проте історико-етнологічною наукою минулого і сучасного окремі
аспекти етнічних процесів висвітлюються неоднозначно, з різними оцінками і
трактуванням.
Етнічні процеси початку ХXІ ст. в Україні мають три аспекти: громадянський,
політичний та науково-теоретичний. Громадянський аспект проблеми практично не
дискутувався до здобуття Україною державної незалежності. А до того вони
інтерпретувалися законодавством Австро-Угорщини та Радянського Союзу. У
етнополітичному житті України з кінця ХХ ст. зародилась і в подальшому отримала
поширення проблема «політичного русинізму», яка має певні відмінності від відомого
«політичного русинства» другої половини ХІХ ст., хоча, як зазначають сучасні дослідники
русинства, генетично пов’язана з останнім1.
Питання громадянських, політичних та науково-теоретичних аспектів етнічних
процесів на Буковині, в Галичині та на Закарпатті на початку XXІ ст. дискутуються на
1

Буркут І. Русинство: минуле і сучасність. – Чернівці: Прут, 2009. – С. 7.
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сторінках нинішньої преси. Переважна більшість авторів, не вибираючи слів, невміло
користуючись етнічною термінологією, не розуміючи поняття «етнос» та його структури,
з позицій колишньої однодумності й політичної прихильності, почали вести дискусію
навколо етнічних процесів XXІ ст. в Україні. У них запанували пристрасті, політичні
симпатії та антипатії, партійно-політичні інтереси різних країн, вузькокланові інтереси
місцевого чиновництва, представників окремих етнічних меншин.
В умовах розбудови незалежної і соборної України та відкритого громадянського
суспільства в центрі уваги опинилася людина, її права й свободи, честь і гідність. Серед
найважливіших громадянських прав є право на життя й свободу, на свободу думки,
одержання й поширення інформації, на вільний вибір місця проживання в межах України,
виїзд з України та повернення додому, на вільне визначення своєї етнічної належності й
т.п. Усі вони тією чи іншою мірою забезпечуються Конституцією і законодавством
України відповідно до Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав
людини та іншими міжнародних актів. На жаль, нині громадянські та політичні права на
сторінках преси розглядаються мало, часто трактуються з позицій вузьких партійних і
кланових інтересів. На сторінках партійної преси трапляються висловлювання, де окремі
автори переконують читача, що «...визнання національності є особистою справою кожної
людини», «питання національності має залишатись у минулому, а нині завдання
формувати політичного українця української політичної нації». Тому у читачів може
скластися враження, що Україна не хоче визнати цього природного права. Ще більш
прямолінійні окремі представники «старшого брата», які закликають боротися «...за
признание исторического права русинского народа называться своим именем». Зі
статтями такого змісту на Буковині в останній час поширюється часопис «Русин»,
редакція якого розташовується у Кишиневі1.
На початку XXІ ст. на західноукраїнських теренах активно проявляються політичні
аспекти етнічних процесів. Особливу активність проімперські та російсько-шовіністичні
сили, які об’єдналися з комуністичними, проявляють після президентських виборів
2010 р., коли у Верховній Раді України сформувалася неконституційна більшість і
комуністи, ввійшовши до неї, стали інструментом великого капіталу та рупором
шовіністичних російських сил.
На Закарпатті, Буковині та Галичині ситуація ускладнюється ще й тим, що ці терени
належать до тих регіонів України, в яких сплелися геополітичні інтереси країн
Центральної та Східної Європи і де до розвалу СРСР старий комуністичний режим мав
сильну партійно-радянську номенклатуру в особі російськомовних буковинських,
галицьких і східноукраїнських маргіналів. До цих груп близькими є маргінали з етнічно
змішаних сімей, яким важко ідентифікувати свою етнічну належність. Більшість із них
були російськими шовіністами чи зросійщеними маргіналами, носіями ідеології й
практики «интернационального советского народа», а тому утвердження української
державності, наявність української мови як державної вони сприймають як насильну
українізацію.
Частиною населення України русинство сприймається як один із проявів
сепаратизму, загрози внутрідержавного конфлікту на етнічній основі. При цьому
простежується розуміння сепаратизму як відокремлення українців-русинів Закарпаття,
українців-руснаків Галичини та Буковини від українського етносу в окрему автономію з
подальшим приєднанням до інших держав.
Ідеологи сучасного «політичного русинізму» розвиток цієї етнокультурної спільноти
(етнічної групи або субетносу) українського народу вбачають у виділенні окремого етносу
(нації) русинів. Подальший розвиток політичних подій вони бачать у двох напрямках.
Перший – створення окремої «Русинської держави» з включенням до її складу території
1

Русин (Кишинев, Общественная организация «Русь»). – 2006–2010.
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Закарпатської області України та частини територій сусідніх з Україною держав: Румунії,
Словаччини, Угорщини, Польщі і навіть частину Балканської Сербії (бачвансько-сремські
русини Воєводини), де проживають українці-русини. Другий – автономне утворення
закарпатських русинів відходить до складу Російської Федерації. Останній напрямок
посилено підтримується політичними і науковими колами Росії.
Предки сучасних українців на західноукраїнських теренах буквально до початку
ХХ ст. називали себе етнонімом «русин». З формуванням і розвитком українського
національного руху в кінці ХІХ ст. та інтенсивних етноконсолідуючих процесів в Україні
у першій половині ХХ ст. цей етнонім зник, залишившись лише у невеликої частини
українців Закарпатської області України (менше одного відсотка населення цієї області).
Русинами називало себе до початку ХХ ст. українське населення Галичини і
Буковини, яке у ХХ ст. повністю перейшло на сучасний етнонім – «українці», і старого
терміна «русини» у наш час не відмічено. З цього приводу буковинський політолог
І. Буркут писав: «Коли відбувається консолідація нації, то на зміну старим етнонімам
часто приходить новий… Впровадження нового аутоетноніма українці почалося на сході
Австро-Угорщини лише в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., але процес цей відбувався
повільно і спочатку охоплював тільки освічені верстви населення – педагогів, юристів,
чиновників, інженерів і лікарів, а також студентів, семінаристів, частину грекокатолицьких і православних священиків і особливо гімназистів та школярів взагалі»1.
Отже, проблема русинства є актуальною через ряд зовнішніх і внутрішніх українських
чинників, які потребують наукового вивчення та аналізу.
Найперше потрібно відзначити те, що в етнічній історії українців протягом
багатовікового періоду відбувалися складні процеси, які були обумовлені як історичними,
так і географічними факторами. Зокрема, Карпатські гори були природною перепоною
нормального спілкування між українцями, які заселяли рівнинну частину, прикарпатські й
гірські терени, внаслідок чого виникали і закріплювалися певні відмінні риси у
традиційній культурі, мові і навіть у ментальності.
Значну роль у формуванні особливих рис культури й побуту західноукраїнського
населення відігравали політичні фактори. Впродовж кількох століть до середини ХХ ст.
західноукраїнське населення перебувало у складі різних держав (Австрії, Угорщини,
Польщі, Румунії), і під асиміляційним впливом пануючих у цих країнах етносів поступово
формувалися відмінності в культурі, що було причиною прояви нібито окремої етнічної
свідомості.
У той час, коли в переважної більшості українців відбувалася консолідація й
формування української нації, окремі групи українців затримувались у своєму
національному розвитку. Відповідно спостерігалось і збереження старого етноніма у цих
груп українців – «русин». На кінець ХХ ст. через запозичення елементів культури народів,
що проживали поряд, позбавлення можливості вільного спілкування етнічна ситуація з
різними групами українців у Словаччині, Сербії, Угорщині, Румунії, Польщі настільки
стала складною, що вони все більше віддалялися одна від одної, втрачали спільну мовну і
культурну основу, залишаючись об’єднаними лише історичною пам’яттю та давнім
етнонімом – «русини».
У Закарпатті, наприклад, населення ряду районів (у минулому комітатів) не було
етнічно однорідним, значний відсоток його складали русини.
Розділення державними кордонами утруднювало спілкування між населенням
Центральної та Західної України. Переважну більшість населення у ХІХ ст. на
українських теренах складали селяни, які жили замкнутим життям у своїх населених

1

Буркут И. Историческая судьба галицкого и буковинского русинства. Финал // Русин (Кишинев). –
2008. – № 3 (17). – С. 47-48.
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пунктах і мало спілкувалися з мешканцями віддалених сіл і міст. Усе це призвело до
формування відмінностей у культурі й діалектизмі української мови.
Тому, різницю і відмінності прагнуть використати окремі політичні сили з чіткою
або прихованою метою.
На думку українських дослідників (О. Мишанич, М. Тиводар, І. Буркут та ін.),
політична «проблема русинізму» штучно створена для майбутнього порушення
територіальної цілісності України, послаблення внутрішньої єдності української нації,
особливої гостроти набула у 90-х роках ХХ ст. та у першому десятилітті ХХІ ст., власне,
після набуття Україною незалежності.
Проблема політичного русинізму (у зазначений вище час) стала предметом дискусій
політиків, громадських діячів, журналістів та науковців як в Україні, так і поза її межами –
у Словаччині, Польщі, Канаді, Росії, Сербії, Молдові. Частина дискутантів вхопилася
реанімувати ідеї «політичного русинства» галицьких, закарпатських та буковинських
москвофілів другої половини ХІХ ст., за якими проголошувалось існування окремої
русинської нації і пропонувалось створення власної держави («Русинська держава») на
основі Закарпатської області України та прилеглих до неї територій Словаччини, Румунії,
Угорщини, а також Польщі та Сербії. Ряд науковців стали на шлях об’єктивного
висвітлення русинської проблеми1.
Ще в 1991 p. уже в умовах розвалу Радянського Союзу, науковці Інституту етнології
і антропології АН СРСР, на догоду проімперським та комуно-російським шовіністичним
силам, стали твердити, що «русини – поняття одного роду з росіянами, українцями й
білорусами», що вони не є частиною якого-небудь із цих народів. Але достатньо
проглянути публікації науковців цього ж інституту попередніх десятиліть, щоб
переконатися: до 1991 р. вони писали про українців Карпат та їхні етнографічні групи, не
згадуючи про русинів. Так, наприклад, у 1988 р. цей же інститут видав історикоетнографічний довідник «Народы мира»2, в якому подаються нариси про всі нині існуючі
етноси світу, але про русинів, тим більше закарпатських, галицьких чи буковинських, там
немає жодної згадки. Намагання зберегти імперію примусило окремих московських
вчених забути всі наукові принципи.
Бажання знайти теоретичне підґрунтя для так милого Москві політичного русинства
привело московських дослідників (М. Васильєв та ін.) до теоретичних абсурдів. Вони
стали твердити, що етноси існують лише тому, що їхні члени усвідомлюють свою
культурну близькість і протиставляють себе іншим аналогічним групам. Але
усвідомлюють свою культурно-побутову близькість і протиставляють себе іншим не лише
етноси, а й субетноси, локальні етнографічні групи, мешканці одного села жителям
іншого, а в межах села це протиставлення траплялося на рівні хуторів і навіть вулиць.
На Буковині, наприклад, таке протистояння місцями набувало навіть
конфронтаційного характеру: молодь одного села вступала у бійки з молоддю сусіднього,
придумували різні образливі назви для мешканців сусідніх сіл, робилися перепони для
одруження з вихідцями з інших сіл (села були переважно ендогамними); неохоче
пропускали через село чужинців; висміювали й кепкували зі звичаїв, традицій і родинносімейного життя своїх сусідів. Так, наприклад, у с. Топорівці, що розташоване у
Буковинському Прутсько-Дністровському межиріччі, ще донині негативно ставляться до
одруження хлопців або дівчат села з представниками інших сіл і регіонів3. Матеріали
1

Мишанич О.В. Карпаторусинство, його джерела й еволюція у ХХ ст. // Карпатська Україна. – 1992. –
19 листопада; Карпати нас не розлучать. – Ужгород: Срібна Земля, 1993; Турій О. Галицькі русини між
москвофільством і українством (до питання про так зване «старорусинство») // Третій Міжнародний конгрес
україністів (м. Харків, 26-29 серпня 1996 р.). Історія. – Харків, 1996. – Ч. 1; Mušinka M. Rusíni – Ukrajinci –
jedna národnos // Нове життя. – 1997. – № 31-32.
2
Народы мира. – М., 1988.
3
Матеріали етенографічної експедиції Чернівецького національного університету ім. Юрія
Федьковича (МЕЕ ЧНУ). Етнографічний музей ЧНУ. – Чернівці, 2009. – Т. 2. – С. 12-13.
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етнографічної експедиції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
від 80–90-х років ХХ ст. засвідчують значну кількість таких протистоянь і протиставлень
на Буковині між жителями, переважно молоддю, сусідніх населених пунктів.
Особливо варто звернути увагу на ідеологічні тенденції російської етнологічної
науки 90-х років ХХ – початку ХХІ ст., відповідно до яких русини трактуються як
складова частина російського народу. Наприклад, у 1998 р. в Москві Російською
академією наук (Інститутом етнології та антропології) було видано енциклопедію
«Народи та релігії світу», де вказується, що, на думку дослідників, нащадки корінного
населення Карпатської Русі, частково Київської Русі за самоназвою русини, тобто русичі,
галицькі і буковинські русини, як мешканці основних історичних регіонів сучасної
Західної України, які також проживають у Польщі, Словаччині, Сербії, Франції, США та
ін. країнах, незважаючи на довготривале існування у складі різних держав, відірвано від
Росії, зберегли російську етнічну самосвідомість, російську мову і православну віру1.
Відчуваючи слабку аргументованість доказів «русинського народу» чи «руського
багатонаціонального народу», прибічники виділення русинів-українців в окремий народ
або приєднання його до російського народу останнім часом заговорили про менталітет як
визначальну рису етносу.
Не знаючи традиційної народної культури русинів-українців, а тим більше народної
культури національних і етнічних меншин, не бажаючи витрачати зусилля на її вивчення,
почали говорити про якісь особливі риси ментальності населення регіонів Буковини,
Галичини, Закарпаття. Лунають твердження про національну й соціальну психологію
буковинців і галичан; про те, що русини завжди були лояльними до влади, терпіли навіть
дуже негуманні режими; русини не розвалили ще жодної держави; про
центральноєвропейський культурно-психологічний менталітет тощо.
Висуваючи тезу про «центральноєвропейський менталітет», прибічники русинського
народу вважають, що русини мають розвинути інтерес до власної локальної держави.
В етнології слово «менталітет» трактується як спосіб мислення, склад розуму, образ
думок, духовний і внутрішній світ особистості. Отже, менталітет людини, професійних,
соціальних і політичних груп як прояв особливостей територіальних, державнополітичних і етнічних спільностей перебуває в постійному розвитку. Його зміни
визначаються впливом соціально-економічних, політичних, культурних та ідеологічних
чинників. Тому нині звично говоримо про менталітет приватних продавців, студентів,
учителів, лікарів, партійних діячів, військово-ветеранської еліти, депутатського корпусу
різного рівня і т.ін. Відомо, що перераховані та інші професійні групи характеризуються
особливим способом і складом мислення, духовного й внутрішнього світу. Своєрідні риси
менталітетів характерні також для селянства, робітництва й інтелігенції кожної конкретної
держави та етнічних спільнот. Тому звично говоримо про менталітет українського,
польського, американського чи австралійського фермера.
Тривале існування певного державного утворення накладає відбиток на образ і
спосіб мислення, духовний і внутрішній світ його населення. Можна говорити про
існування менталітету громадян Австро-Угорської імперії, Сполучених Штатів Америки,
Росії тощо. Але існування менталітету населення державних утворень не дає підстави
ототожнювати його з менталітетом етнічних спільнот.
Проте прибічники русинського народу займаються підтасовкою, коли державнополітичну чи громадянську ментальність прагнуть трактувати як етнічну.
Наука етнологія етнічний менталітет трактує як єдність, однотипність психологічних
стереотипів етнічної поведінки. Відповідно етнічний менталітет не охоплює всіх
стереотипів поведінки, а лише їхню психологічну однотипність. Зважаючи на обмеженість
названого поняття, етнологія віддає перевагу поняттю стереотипу етнічної поведінки.
1

Народы и религии мира. Энциклопедия. – М., 1998. – С. 449.

29

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

Виходячи з узагальнень українських етнологів та філософів, можна зробити висновок, що
стереотипи етнічної поведінки – це змінний у часі комплекс стандартів поведінки членів
етнічної системи, що регулює відносини між етносом та окремою людиною; людей як
особистостей між собою; етносу з субетносами; субетносів між собою.
Тому необхідним є аргументоване наукове дослідження і висвітлення історичного
минулого русинства загалом і українців-русинів Галичини та Буковини, зокрема. Для
досягнення цієї мети потрібно проаналізувати матеріальну та духовну культуру українціврусинів кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли, власне, відбулася заміна етноніма «русин» на
«українець» на західноукраїнському терені.
Цінний джерельний матеріал з культури українців-русинів ми маємо у творчій
спадщині видатних діячів українсько-русинської культури кінця ХІХ ст.: Юрія
Федьковича, Василя Козарищука, Володимира Шухевича, Івана Франка, австрійськобуковинського історика й етнолога Раймунда Фрідріха Кайндля, німецького письменника
і мандрівника Йогана-Георга Коля тощо.
В австрійських офіційних документах останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. для
позначення українців Галичини і Буковини використовувався термін «рутени»
(«Ruthenen»)1 – онімечений латинський термін.
Відомо, що кожен народ має свою етнічну самосвідомість, у якій проявляються
етнічні риси народу, вона захищає народ від асиміляції, стимулює розвиток етнічних рис
культури. Етнічна свідомість проявляється як на суспільному, так і на індивідуальному
рівні, фіксуючи членами етнічної спільноти стан і культурну єдність. Індивідуальна
етнічна свідомість у правовому сенсі захищається державними юридичними актами.
Щодо свідомості етнічної спільноти, то вона знаходить вираження у масових формах
культурного розвитку: мові, народній творчості, мистецтві, святково-обрядовій культурі,
характерних рисах побуту тощо. Етнічна свідомість – це розуміння самого себе як народу,
особливих рис культури та побуту.
Чи наявні у русинів-руснаків (за етнонімами ХІХ ст.) Галичини та Буковини відмінні
від українців визначальні риси духовної, матеріальної культури та побуту, які б спонукали
до виділення їх в окремий етнос? Дослідження і науковий аналіз показує, що таких
відмінностей немає. Можна беззаперечно стверджувати, що знайти етнологічних доказів
існування русинів поза межами українського етносу та його культури неможливо.
Що ж тоді виставляється як аргумент окремими політиками та підкупленими
псевдонауковцями для виділення русинів як народу? Замість об’єктивних фактів з
походження, матеріальної і духовної культури русинів вони на перший план висувають
організаційні засади. Зокрема, це існування різних русинських товариств на кшталт
«Товариство підкарпатських русинів» або те, що «національність русинська» визнана у
«цивілізованих європейських країнах». Ідеологи «політичного русинізму» П. Магочі2,
І. Поп3, Д. Сидор4, С. Суляк5, перекреслюючи своїми висловлюваннями теоретичні засади

1

Die Oesterreichische-ungaraische Monarchie in Wort und Bild. – Wien, 1898.
Магочи П. Карпато-русини у Америки // Нова думка. – 1979. – № 23. – С. 69-73; Магочі П.
Формування національної свідомості: Підкарпатська Русь (1848-1948). – Ужгород, 1994. – 296 с.;
Магочій П.Р. Народ нивыдкы: Ілустрована історія карпаторусинов. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2007. –
120 с.
3
Поп І. Русинська політична думка за 150 років // Русинський світ. – Ужгород, 2001. – Т. 2. – С. 25-28;
Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. – Ужгород, 2001. – 162 с.
4
Сидор Д. Карпатська Русь – изначальная Русь! // Русин (Кишинев). – 2007. – № 1. – С. 101-107;
Сидор Д. Притисянская (Подкарпатская) Русь – чудом уцелевший осколок Святой Пра Руси // Русин
(Кишинев). – 2005. – № 2. – С. 124-129.
5
Суляк С. Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории руснаков в Молдавии. – Кишинев, 2004.
– 240 с.; Суляк С. // Русин. – 2006. – № 1. – С. 62; Суляк С. Замена етнонима – прелюдия этнокультурной
трансформации // Мысль. – 2004. – № 2. – С. 72-75; Суляк С. Русины в период Первой мировой войны и
русской смуты // Русин (Кишинев). – 2006.– № 1. – С. 58-63.
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існування етносів, виставляють на перший план ідею політичного самовизначення.
Зрозуміло, що це вже не є наука, а політичний обман.
Наука етнологія використовує різноманітні джерела для пояснення того чи іншого
явища в житті певного народу. Серед джерел одне з важливих місць займають
спостереження мандрівників, які в той чи інший час залишили письмові відомості про
культуру народу, його життя. Саме такі спостереження зарубіжних мандрівників, які
відвідували Буковину та Галичину, певний час жили серед місцевого населення, і
показують спільність русинів та українців. Для прикладу наведу спостереження відомого
німецького вченого та мандрівника, основоположника антропогеографії Й.-Г. Коля, який
1838 р. подорожував по Україні, відзначаючи спільні риси та відмінності мешканців
різних її регіонів. Описуючи русинів Галичини та Буковини, Й.-Г. Коль підкреслював:
«Вони є малоруським родом, спорідненим з малоросами, козаками і українцями у тій
самій мірі, як баварці споріднені із саксонцями»1. Щодо етнічної близькості русинів до
росіян, то вона значно менша, що проявляється як у мові, так і в народному одязі та
деталях побуту. Німецький мандрівник відзначає: «Їхня мова, звичайно, суттєво
відрізняється від великоруської, і це є чимось значущішим, ніж відмінність діалектів, але
ми все ж дуже часто розмовляли з ними російською мовою. Малороси з Поділля і
Київщини розуміються з ними як брати… Неабиякі відмінності російських та рутенських
кожухів, мабуть, передають приблизний масштаб відмінностей обох народів в одязі,
характері та мові»2. Отже, спостережливому і незаангажованому зарубіжному
мандрівнику-науковцю кинулись у очі відмінності між мешканцями різних українських
земель, і в той же час він відзначив значно більшу різницю між русинами та росіянами –
тут він бачив уже зовсім різні етноси.
Австрійський вчений, історик і етнолог кінця ХІХ – початку ХХ ст. Р.Ф. Кайндль,
який народився на Буковині, вчився в Чернівецькому університеті, а потім і працював у
ньому (до 1915 р.), провів десятки етнологічних експедицій у різні райони Буковини. Як
результат своїх експедицій і досліджень від залишив більше двохсот наукових праць про
населення Буковини та сусідніх територій.
Однією з перших наукових праць Кайндля була праця про українців Буковини під
назвою «Рутени в Буковині», де він досліджує походження українців та характерні риси
матеріальної і духовної культури3.
Р.Ф. Кайндль у праці «Етнографічні рейди у Східні Карпати» вказує на спільність
мови, одягу, їжі, житла, звичаєво-обрядової культури русинів Карпат з українцями
Прикарпаття4. Зокрема, характеризуючи народну архітектуру русинів Буковини, він
писав: «За своїм облаштуванням селянські садиби Буковини і Галичини дуже подібні.
Житловий будинок (хижа) тут, як і там, у значній мірі складаються з трьох частин: через
вхідні двері хати попадаєш в сіни («хороми»), звідси направо вступаєш у кімнату «хижу»,
а наліво у комору. Остання може бути відсутньою, в такому випадку хата має два
приміщення5. Далі він подає опис будівництва та інтер’єру русинської хати, порівнюючи з
хатою українців Прикарпаття, відзначаючи подібність у конструктивних типах і способах
спорудження.
Щодо самої назви «руснак», Р.Ф. Кайндль у цій же праці писав: «…підтверджується,
висловлене мною у іншому місці, що назва «руснак» є єдиною народною для українців.
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Усі українці у низинах і в горах, на Буковині, Галичині і Угорщині називають себе
руснаками»1.
Досить детально зупинився Р.Ф. Кайндль на питанні назв «руснак», «русин» у праці
«Будинок і двір у руснаків»2. Він вказує, що, готуючи свою першу працю про українців
десять років тому, зустрівся з великою плутаниною у розумінні термінології українців. У
офіційній мові використовували назву «українці», яка включала всіх українців разом з
гуцулами. Проте в окремих авторів праць можна було зустріти ще назви «малоруси»
(«kleinrussen»), червоні руси («rotrusse»), реусируси («reuserusse»). Відомо, що всі ці
назви, вказує Р.Ф. Кайндль, не були народними і вживаними. Тому деякі етнографи
прагнули замінити їх словом «русин» («rusyn»), назвою, якою позначаються в українській
і польській письмовій мові всі українські етнічні групи, не беручи до уваги те, що це слово
так само мало вживане, як і попередньо вказані слова. Відомо також, що це слово деколи
по відношенню до українців використовувалося з образливою метою. Натомість в
українців Буковини повсюдно використовувався прикметниковий термін «руский»,
«руска». Але у німецькій мові його використати не було можливості. Тому перевагу
потрібно дати словам «українець», «український» – «ruthene», «ruthenisen». Останні
терміни, вказує Р.Ф. Кайндль, є давніми, дуже поширеними і перебувають в офіційному
вжитку. Тому немає сенсу в німецькій мові використовувати вживані в українській і
польській письмовій мові вираз «русин» або похідні від нього форми3.
Характерні риси святкового календаря українців-русинів Буковини дослідив
Р.Ф. Кайндль у праці «Святковий календар руснаків і гуцулів»4, де на основі
незаперечного фактологічного матеріалу показує, що гуцульський і український
обрядовий цикл свят є майже ідентичним, за винятком певних окремих місцевих сільських
відмінностей, які завжди присутні у духовній культурі певного народу чи регіону. Такі ж
висновки зроблені Р.Ф. Кайндлем і в праці «Весілля рутенів у Берегометі на Пруті»5. Він
подає детальний опис українського весілля у с. Берегомет, що на Кіцманщині Верхнього
Буковинського Попруття, та робить висновок про подібність весільної обрядовості цього
села з весіллям українців сусідньої Галичини.
Буковинський політолог І. Буркут зазначає: «Події Першої світової війни виявилися
певного роду каталізатором, що прискорив процеси зміни етноніма «русини» на новий
«українці» – в Галичині і Буковині… Ідеалізований образ Росії, який упродовж десятиліть
штучно підтримувався у громадській свідомості галичан і буковинців місцевими
москвофілами (у більшості своїй – священиками) було замінено набагато реальнішим
сприйняттям, заснованим на власному життєвому досвіді місцевих мешканців»6.
Отже, у Галичині і Буковині етнонім «русин» у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. зникає.
На його місце приходить етнонім «українці». Цьому сприяла орієнтація населення на
створення незалежної Української держави, швидке зростання української національної
свідомості.
The article researches ethnic-political processes in Ukraine. Components of social,
political and scientifical aspects of rysinstwa in bukovyna in eate 19th – early 21th centuries.
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Крисаченко В.С. (Київ)
СУТНІСНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ
У статті аналізуються основні чинники консолідації українського суспільства:
природні умови, культура, політико-адміністративні чинники та мова. Крім того,
розглянуто господарсько-культурні типи українців.
Феномен етнополітичної консолідації українського суспільства потребує,
безперечно, насамперед аксіологічної, ціннісної оцінки. Інакше кажучи, з’ясування тієї
обставини, яке місце вона займає в системі суспільних пріоритетів України, чи не є вона
явленням або проявом чогось іншого, більш загального, і підпорядковується цьому
явищу.
У вимірі демократичних цінностей державу створює народ для захисту власних
інтересів і свобод, створення можливостей самореалізації кожного індивіда, і, зрештою, –
забезпечення основного права всіх членів суспільства, а саме: права на сприятливе для
життя, здоров’я і достатку довкілля. Так народ постає суб’єктом державотворення, а сама
держава – простором застосування зусиль народу, об’єктом його політичного творення1.
Отже, мета – людина, суб’єкт державотворення – народ, об’єкт – держава, котра
виступає засобом досягнення мети, яку ставить перед собою суспільство. Водночас у всіх
трьох випадках дієвою особою постає одне і те ж саме суспільство: у першому випадку –
як смисл здійснюваних ним (цим суспільством) зусиль, у другому – як системний
організатор себе самого, котрий продукує певні політичні і владні інституції, і в третьому
– як самі ці інституції, тобто та частина суспільства (держава), якому все суспільство
передає певні повноваження, представляє і захищає його (суспільства) інтереси.
Ефективність реалізації кожної з функцій суспільства залежить зрештою від його
стану, зрілості, демократичності. Стара істина, яку любив повторювати німецький канцлер
Отто Бісмарк, – «Кожен народ заслуговує такого уряду, якого заслуговує» – є зовсім не
тавтологією, а мірилом такої залежності. Слабке, незгуртоване, збурене внутрішніми
суперечностями суспільство може стати легкою здобиччю політичних догматиків та
авантюристів і навзаєм – подібні лідери країни, отримавши владу, про саме суспільство
думають лише як про власний ресурс, а про його потреби – лише у контексті задоволення
власних амбіцій та потреб.
Внаслідок цього, сам стан суспільства фактично реформує власну політичну
іпостась, воно вагітне цілком певною моделлю держави, яку імпліцитно містить у собі;
саме постання такої держави є розгортанням сутнісних сил суспільства. Через це воно є
творцем, але водночас і критерієм постаючих політико-владних структур.
Саме у цьому річищі і постає необхідність консолідації суспільства як шлях
підвищення його державотворчих, креативних потенцій. Історичний досвід засвідчує, що
чинниками такої консолідації, системними організаторами суспільства можуть виступати
різні начала: релігійне, експансіоністське, етнічне, культурне, територіальне, расове тощо,
або їх поєднання в різних варіантах: етнорелігійне, етноекспансіоністське,
расовоекспансіоністське, етнокультурне та ін. Наведемо декілька типових прикладів.
Вирішальним чинником консолідації арабського світу, особливо в перші дні століття
його існування, був ісламський чинник: до цих пір не може не дивувати та обставина, що
за якихось чверть століття від початку пророцтв і діянь пророка Мухаммеда його халіфи
створили нову соціополітичну реальність в обширах від Гібралтару до Тибету. І в основі
1

Сама держава, як відомо, також може виступати суб’єктом, тобто діючим началом – наприклад, у
сфері міжнародних відносин, у яких вона творть світовий політичний простір.
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консолідації людей різного роду-племені був саме релігійний фактор: «вірний-невірний».
В наші дні вельми показовим прикладом визначальної ролі релігійного чинника
консолідації етносу є англо-ірландський конфлікт у Північній Ірландії: попри всі
цивілізаційні хизування обох сторін протистояння чітко пролягає по опозиції – «католикпротестант». А загарбницькі акції у всі віки були знадливою принадою для гуртування
людей, причому як моноетнічних спільнот (наприклад, вікінги-варяги ранніх часів), так і
поліетнічних формувань (численні кочові імперії, згідно з О. Пріцаком). Територіальний
критерій чітко простежується, наприклад, у відносно ізольованих суспільствах – острівних
або гірських – де консолідація, об’єднання зусиль усіх мешканців територій може бути чи
не бути єдиним засобом виживання спільноти. Етнічний чинник консолідації у різних
проявах веде свій початок ще з архаїчних первісних часів, коли опозиція «свій-чужий»
фактично була основою родоплемінної організації суспільства. З новою силою цей чинник
заявив про себе у XX ст., коли хвилі національно-визвольних змагань утвердили на
політичній мапі світу десятки етнічних держав. Повна моноетнічність держави нині є
унікальним явищем. Чи не єдиним прикладом практично повної моноетнічності держави є
Ісландія. Ю. Шевельов, описуючи свої враження від подорожі у цю країну, зазначав:
«Ісландці з гордістю думають і кажуть, що в них нема національних меншин, нема і не
було й не буде національного або расового питання. Статистика каже, що людність країни
– це 99% ісляндці. Той один відсоток, ще лишається, це напевне гості, яких завтра не
буде»1. Такого стану ісландцям вдалося досягти абсолютною забороною імміграції,
включно з виданням навіть символічнго дозволу на постійне проживання. До речі, так
само повна заборона, табу, накладено на продаж ісландської нерухомості (включно із
землею) на теренах Ісландії.
Інакше кажучи, що практично в абсолютній більшості сучасні держави – не
моноетнічні, але саме воля і згуртованість якогось одного етносу, як правило –
титульного, призводила до відповідних політичних трансформацій. Інша справа, що в
багатьох випадках у подальшому нові незалежні держави, починаючи від ПівденноАфриканської Республіки і Конго, закінчуючи Югославією та Великою Британією
стикалися вже із внутрішніми міжетнічними конфліктами і пробували їх (щоправда, не
завжди вдало) якось полагодити.
Потужною консолідуючою силою суспільства є культура. Практично саме за цим
критерієм вичленовували себе у світі античні демократії (опозиція «еллін-варвар»)2.
Власне кажучи, ідейно-культурні чинники стали організуючим началом для багатьох
різноетнічних громадян Індії, які відкинули кастові та деякі інші традиційні (включно з
релігійними) обмеження і згуртувалися у нову спільноту із самоназвою «сікхи» (леви).
Щоправда, сила вихідної ідеї виявилася настільки потужною, що з часом коло вільних
людей перетворилося на окремий етнос, а їхні переконання зафундували нову релігію, яка,
втім, і донині виконує консолідуючу функцію щодо усіх сікхів.
Не менш поширеними є також і комбіновані інтегративні чинники. Класичним
прикладом може бути єврейська спільнота, у якій поняття «єврей» та «іудей» не існують
одне без одного, є взаємодоповнювальними, практично тотожними. Показовою, хоча й
скороминущою, була об’єднавча політика III Рейху: твердження про расову вищість
арійців поєднувались із національно-соціалістичною ідеєю і водночас з гегемоністськими
зазіханнями на «життєвий простір» для німецької нації. На жаль, консолідація суспільства

1

Шерех Ю. Життя у Рейк’явіку (або – незалежність – і що завтра [1979] // Юрій Шерех. Пороги і
запоріжжя. Література. Мистецьво. Ідеології. Три томи. – Харків: Фоліо, 1998. – Т. 2. – С. 325.
2
Громадянами давньогрецьких міст-полісів не завжди були лише елліни; нерідко ними різними
шляхами (головно, за власні чесноти і заслуги перед державою) ставали й особи негрецького походження.
Подібна практика, особливо в епоху еллінізму, була досить поширеною в Північному Причорномор’ї
(Боспор, Ольвія, Херсонес та ін.)
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на зазначеній основі призвела до катастрофічних наслідків як для самої Німеччини, так і
всього світу.
Доречно зауважити, що подекуди визначальним інтегративним чинником
консолідації нації є бажання помсти. Як зауважує Ю. Платонов, «пережиті історичні
несправедливості» викликають бажання відновити справедливість, але це не обов’язково
призводить до виникнення миттєвої реакції [щодо гвалтівників – В.К.]»1. Але те, що
жадання помсти цементує націю – безперечно. Так було, наприклад, із Францією, яка
після поразки у війні з Німеччиною 1870 р. втратила провінції Ельзас і Лотарінгію; так
само сталося із Німеччиною, яка втратила ці ж самі землі (згідно з Версальським миром)
за підсумками Першої світової війни 1914-1918 рр. Саме ідея реваншу виступила чи не
найпотужнішим каталізатором приходу нацистів до влади.
Насамперед мова йде про консолідацію, власне, українського етносу. Історично так
склалося, що єдиний національний організм виявився помереженим чи навіть
почленованим багатьма роздільними смугами, навіть подекуди глибоко поораним
грубими зовнішніми втручаннями. Причиною диференціації українського етносу є як
об’єктивні, викликані внутрішніми (об’єктивними) закономірностями його розвитку, так і
(зовнішніми) суб’єктивними, породженими волею й бажанням окремих соціальних чи
політичних спільнот, або навіть окремих людей. Це – причини первинні і вторинні,
доцентрові і відцентрові.
До внутрішніх (об’єктивних) диференційних явищ належать:
господарчо-культурна варіативність (типи господарювання);
мовно-діалектні групи;
етнографічні (культурні) відмінності субетносів;
антропологічні особливості та варіативність українського народу;
географічне розташування окремих груп автохтонного населення України.
До зовнішніх (суб’єктивних) диференційних явищ належать:
дисперсія етносу (автохтонна людність і діаспора);
конфесійне розмаїття, включно з антагоністичним протистоянням різних церков;
мовна неоднорідність суспільства;
етнічні інвазії на автохтонну територію українського етносу;
політичні стереотипи частини населення.
Природні умови та господарсько-культурні типи українців. Автохтонна територія
етносу включає вельми розмаїті еколого-географічні райони – лісові (Полісся), гірські
(Карпати, Крим), лісостепові (осердьова Україна), степ (з елементами напівпустелі)
(Південь України), літеральні та дельтові екосистеми (Чорне та Азовське моря, гирла
великих рік). Особливості регіону істотно визначають спосіб життя населення, його
етнокультурні риси. В індустріальну добу досить важливим є також ресурсне багатство
регіону (якість грунту, корисні копалини, нафта, газ, ліс тощо). В економічному вимірі це
відіграє істотну роль у поділі регіонів на донорські та дотаційні, що імпліцитно містить у
собі потенцію міжрегіональних суперечок та конфліктів, бажання повністю використати
здобутки багатого регіону на власну користь. Як відомо, найпотужнішими донорськими
регіонами є Київський, Дніпропетровський, Харківський, а також Одеський, Запорізький
та деякі інші. Природно, що були й є політики, які не проти розіграти регіональну «карту».
Безпосередньо пов’язаними з природними особливостями території є ті
господарсько-культурні типи (ГКТ), які в цих умовах є найоптимальнішими щодо
енергетичних і виробничих затрат та отримуваного продукту проекту. ГКТ являють собою
органічну систему виробничих та культурних взаємин між людьми, а також між людьми
та довкіллям по оволодінню сутнісними силами природи у конкретному середовищі
проживання. В традиційному українському суспільстві мав місце досить обширний спектр
1

Платонов Ю.П. Этнический фактор: Геополитика и психология. – СПб.: Речь, 2002. – С. 431.
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ГКТ: землеробів помірної смуги, скотарів, збирачів, морських та річкових рибалок тощо.
У XIX-XX ст. до цього додалися ГКТ індустріального типу, причому як промислового, так
і сільськогосподарського виробництва. Для людності динаміка та перерозподіл
пріоритетів серед ГКТ на початку продукуючого природокористування істотно сприяли
виникненню такої соціально-культурної структури як міста, а в індустріальні часи – до
суттєвого переважання в загальній структурі людності країни частки міського населення
порівняно із сільським. Розшарування українського населення на міське і сільське
призвело до нагромадження деяких змін, на жаль, не завжди позитивних, у відповідних
частинах етносу. Зрештою, склалася відчутна етнокультурна, навіть – етнополітична
відмінність між містом і селом: місто, незважаючи на його лідерство в культурних,
економічних, політичних та інших сферах, в Україні, як правило, постає етнокультурно
біднішим, порівняно із селом, яке є і донині не лише зберігачем, а й творцем питомих
цінностей українського народу. У цьому контексті налагодження взаєморозуміння та
єдності між містом і селом, з яких перше (урбаністичне) другим нині нерідко
сприймається як агресивне, зверхнє, привласнююче начало, є не вельми простою справою.
Український антропологічний тип. Україна: крок у ХХІ ст. Визначний
український антрополог Ф. Вовк, узагальнюючи дослідження антропологічних рис
українського народу, виснував: «Українці є досить одноманітне племя, темноволосе,
темнооке, вище за середній зріст чи високого зросту, брахіцефальне, порівняно
високочоле, вузьколице, з рівним і досить вузьким носом, з порівняно короткими
верхніми та довшими нижніми кінцівками»1. Згідно з існуючою на той час класифікацією,
Ф. Вовк відніс українців до адріатичної (динарської) групи, пізніше виділивши їх як
«український антропологічний тип»2, досить гомогенний, відхилення від якого
спостерігається в нечисленної кількості осіб на пограничних з іншими етносами
територіях.
Однак варіативність всередині єдиного антропологічного типу дійсно існує, що дає
підстави для виділення окремих, відносно обосіблених морфологічних груп. Водночас
зауважимо, що загальноприйнятої класифікації таких груп ще не вироблено, хоча основні
точки зору на проблему досить близькі між собою.
Так, відомий московський антрополог В. Бунак у 1932 р., грунтуючись на
територіальному критерії, в межах України виокремив 4 морфологічні варіанти:
1) волинський (довкола річки Горинь), 2) правобережний, 3) чернігівський та
4) центральноукраїнський (лівобережжя Дніпра)3. Відповідно до порядку групи
збільшується середній зріст (від 168 до 171 см), коливається пігментація та головний
показник (індекс від 82 до 84). Ці відмінності дійсно суто локальні, у межах одного
антропологічного типу.
Також 4 антропологічні групи (групи расових «первнів») виділив львівський
дослідник Р. Єндик. Це такі «первні»: I) динарський, субнордійський, сублапоїдний;
II) динарський з легкою домішкою арменоїдного; III) нордійський з легкою домішкою
динарського; IV) динарський середземноморський, сублапоїдний, субнордійський4. До
першого «первня» відносяться лемки, бойки, буковинські гуцули, східні галичани та
жителі деяких районів Харківщини і Полтавщини; до другого – галицькі та угорські
гуцули, жителі Поділля від Дністра до Західного Бугу, а також Таврії і Північної Кубані;
1

Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу // Студії з української етнографії та
антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – С. 36.
2
У подальшому цей висновок підтвердився: переважна більшість українців дійсно належить до
одного
антропологічного
типу
–
«альпо-адріатського»
(І. Раковський,
С. Руденко),
«центральноукраїнського» (В. Дяченко), «подніпровського» (Т. Алексєєва) та ін.
3
Bunak V. Material zur Ausanderung antropologicher Typen unter der Bevolkerung Osteuropas // Z. Fur
Mophol and Anthropoe 1932. – Bd. XXX. – H. 3. – S. 441-541.
4
Єндик Р. Вступ до расової будови України // Бібліотека українознавства. – Мюнхен: Наук.
товариство ім. Шевченка, 1949. – С. 223-225.
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третю групу складають жителі Волині, Південної Кубані та Курщини; основний масив
четвертої групи – Центральна Україна, Чернігівщина, Вороніжчина та деякі інші дрібніші
райони. Висновки Р. Єндика, таким чином, цікаві ще й тим, що практично жоден із
«первнів» (антропологічних груп) не є територіально монолітним, а характеризується
розірваним ареалом. Це, очевидно, може свідчити про значні внутріміграційні процеси
всередині українського етносу в далекому історичному минулому. А загалом, Р. Єндик
підтвердив переважання серед українців представників класичної середньоєвропейської
раси («динарського» типу), з відчутним тяжінням до атланто-балтійської («нордійської»)
раси.
Поглиблення антропологічних знань про Україну дало змогу київському вченому
В. Дяченку сформулювати п’ятичленну класифікацію українського антропологічного
типу. Це наступні регіональні варіанти, або області: центральноукраїнська, карпатська,
нижньодніпровсько-прутська, валдайська (деснянська) та ільменсько-дніпровська1.
Дослідник звернув увагу також на антропологічні затікання («язики») сусідніх впливів:
фракійського – на карпатську зону, тюркського – на Середнє Подніпров’я, балтського – на
Волинь та Полісся, іранського – на Лівобережжя. Однак ця система, на що неодноразово
звертали увагу дослідники, зазнала відчутного впливу тодішнього ідеологічного тиску, і
вимагала очищення від цього нашарування.
Новітні дослідження, зроблені С. Сегедою, підтверджують як існування окремого
українського антропологічного типу, так і його внутрішню диференціацію на окремі
групи. «За підсумками комплексного аналізу, – підкреслює дослідник, – серед українців
загалом переважає відносно високий зріст, брахікефалія, здебільшого доволі темний колір
волосся і очей, відносно широке обличчя з середнім горизонтальним профілюванням,
переважання прямої спинки носа. Крім того, їм властива помірна редукція зубної системи,
яка поєднується з низькою частотою маркерів «східного» походження»2.
С. Сегеда, аналізуючи варіативність українського антропологічного типу,
повернувся до чотиричленної схеми і виділив такі основні антропологічні зони:
1) Північна (Волинь, Полісся, північ Галичини); це – своєрідний релікт давньої балтослов’янської єдності; 2) Центральна (практично вся Середня Наддніпрянщина, більша
частина Поділля і Слобожанщини) – класичний український тип; 3) Західна (Закарпаття,
гірські райони Карпат, Прикарпаття та захід Буковини) з двома локальними варіантами –
східним та західним; у цій зоні простежуються деякі балканські та альпійські паралелі;
4) Південна (частина Буковини, Північно-Західне Причорномор’я, нижнє Подніпров’я) з
елементами «неопонтійських» рис3. Загалом українці займають проміжне положення між
атланто-балтійською та динарською расами.
Постає закономірне питання: яким чином антропологічна складова може впливати
на стан суспільства? Спираючись на історичний досвід, очевидно, що можна вести мову
про можливі суперечності та конфлікти на расовому грунті (наприклад, таких, які ще
донедавна побутували у США). Для України така оцінка практично дорівнює «нулю»,
тобто неможлива, оскільки істотних расових відмінностей всередині українського
антропологічного типу практично немає4.
Адаптивний тип і українська ментальність. Більш пильної уваги потребують два
інші феномени, які можуть впливати на поведінку, спосіб життя та діяльність людей, а
саме: адаптивний тип етносу та його ментальність. Обидва ці явища закорінені в
1

Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К.: Наукова думка, 1965. – 129 с.
Див.: Сегеда С. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект. – К.: Вид-во
ім. Олени Теліги, 2001. – С. 196.
3
Там само.
4
Расовий склад населення України зазнає певних змін в останні роки, особливо у зв’язку з
поверненням на її територію депортованих етносів та інтенсивною міграцією (у т.ч. і нелегальною)
представників корінних народів Кавказу та багатьох азіатських країн.
2
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генетичну спадковість, а отже, є вродженими. Функція соціокультурного світу при цьому
полягає у створенні оптимальних умов для прояву потенцій етносу. Інакше кажучи,
адаптивний тип та ментальність українського народу загалом та його окремих
антропологічних груп у принципі можуть впливати на його соціальну самореалізацію.
Адаптивний тип являє собою вроджену реакцію організму людини на конкретні
умови довкілля. Оптимальним для життя є таке довкілля, у якому етнос (субетнос або
популяція) неперервно існував принаймні останніх 8-12 поколінь. В українців
сформувався адаптивний тип жителів помірної смуги і тому певні фізіологічні негаразди
(дискомфорт, а з часом – незворотні зміни в метаболізмі) можуть мати (і мають) місце
лише при переселенні і постійному проживанні в інших кліматичних зонах – на Півночі, в
тропічних краях тощо. В межах України подібних коливань довкілля немає; деякий
виняток можуть становити лише питомі популяції гірських країв насамперед Карпат – у
них більша (порівняно з рівнинними жителями) грацільність тіла, більш виступаючий ніс,
відносно менша вага одиниці тіла, а також відносно довші кінцівки стосовно корпусу тіла.
Однак і ці особливості не можуть мати істотного значення для повноцінної діяльності
представників українських гірських популяцій у будь-яких ландшафтно-екологічних
зонах України.
Дещо інша справа з вродженими особливостями мислення, поведінки і діяльності,
тобто своєрідними спадковими архетипами етносу або етнічною ментальністю. Для всього
українського народу дійсно притаманна деяка спільна сукупність ментальних етнічних
рис: романтизм, мрійливість, самозаглиблення, прагнення до свободи, відданість сім’ї
тощо. Однак у різних антропологічних (етнічних) груп їх прояв та співвідношення може
не співпадати. Скажімо, західна (волинська) спільнота характеризується переважанням
таких рис, як терпеливість, толерантність, мрійливість тощо, тоді як південно-західній
(Галичина) більш притаманні яскравий індивідуалізм, наполегливість, тенденція до
лідерства. Так само можна порівнювати певну відмінність ментальності гуцулів та
дніпровсько-таврійських степовиків: у перших типова для гірських мешканців відкритість
і водночас самозаглибленість, звичка покладатися на власні сили, у других – впертість і
наполегливість, гуртовність, бажання здійснити задумане. Ось як, наприклад,
характеризує особливості запорізько-кубанського менталітету відомий етнолог
О. Стрижак: «В обмін на рідне Надчорномор’я, обіцяне чужинцями (пор. Шевченкове:
«На нашій, не своїй, землі»), чорноморці дістали безлюдну й спустошену («запустелую»)
Кубань, яку й почали заселяти, принісши туди згусток войовничої запеклості,
господарської мудрості, працьовитості та нестерпного болю за втраченою
батьківщиною»1.
Втім зрозуміло, що на загальноукраїнському рівні подібні ментальні особливості не
можуть бути перепоною для консолідації суспільства; наразі їх слід враховувати скоріше у
психологічному вимірі, особливо при оцінці здатності людини бути політичним лідером,
виразником інтересів усього народу. Не випадково, до речі, що саме дніпровськотаврійська спільнота висунула низку яскравих діячів на ниві політики, економіки,
управління. В нинішніх умовах розвитку Украни, коли нерідко загострюються регіональні
протистояння, вельми важливо мати регіональними лідерами політиків та управлінців з
відповідними місцевими ментальними рисами для більшого порозуміння з людьми і,
внаслідок цього, здатністю оволодіти політичною ситуацією з конструктивною метою.
Етнографічна диференціація українців. Український етнос, автохтонне буття якого
розгорталося на величезній території – майже 1 млн кв. км (за С. Рудницьким), – не міг не
зазнати групової варіативності, детермінованої багатьма чинниками: природними
умовами, особливостями діяльності, контактними відносинами з сусідніми етносами
тощо. Відповідно, репрезентуючи українство як таке у всіх сутнісних його параметрах,
1

Стрижак О.С. До етногенезу та етномовної
історичний журнал. – 2001. – № 1. – С. 97.
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субетноси або етнографічні групи творять те безмежне розмаїття ознак, які й роблять його
унікальним і неповторним у світовій цивілізації.
Основний перелік праукраїнських субетносів, згідно з «Повістю минулих літ»
Нестора Літописця виглядає наступним чином: поляни, сіверяни, древляни, волиняни,
дреговичі, радимичі, дуліби, білохорвати, уличі, тиверці та деякі інші. Літописні зведення
княжих часів засвідчують практично повну відсутність міжплемінних конфліктів,
ініціаторами яких була б сама тодішня проста людність. Інша справа, що міжусобні
протистояння в давній Україні-Русі були звичним явищем, але причини їх корінилися в
іншому: боротьбі зверхників князівств (земель) за перерозподіл влади, змагання за
великокняжий стіл у Києві та ін. Очевидно, що внутрішньоетнічна злагода (відсутність
істотних міжплемінних конфліктів) могла корінитися у самому способі життя кожного із
племен-субетносів, а саме: питомій осілості, глибокій єдності людності з рідним їхнім
довкіллям, взаємоповазі сусідів. Звідси – небажання зніматися з насиджених предківських
місць і переміщуватися (завойовувати) на терени сусідніх спільнот.
Модерний український етнос зберіг своє внутрішньоетнічне розмаїття. Крім
осердьової київсько-черкаської (придніпровської) етнографічної групи, фахівці
обгрунтовано виділяють і наступні: лемки, бойки, гуцули, русини, волиняни, галичани,
буковинці, подоляни, слобожанці, кубанці, таврійці (степовики), поліщуки та пінчуки.
Існує також нечисленна питома українська етнографічна група на українськобілоруському порубіжжі на Чернігівщині (нині це Ріпкинський район Чернігівської
області, де мешкає менше 0,5% сільських мешканців України), яку називали «будаки».
Понад те, вона має навіть антропологічну своєрідність, що свідчить про її значну
історико-еволюційну осібність, і виділяється в окрему верхньодніпровсько-ільменську
область єдиного українського антропологічного типу1.
Самі етнографічні відмінності різних груп українців практично ніколи не ставали
причиною серйозних конфліктів між ними. Навпаки, у часи визвольних змагань в одних
лавах пліч-о-пліч боролися з ворогом уроженці Придніпров’я і Галичини, Волині і
Поділля, Буковини і Слобожанщини, Таврії і Карпат. Так було в часи Визвольної війни
1648-1657 рр., так було на початку XX ст. Навіть УПА в роки Другої світової війни
збирала під одним визвольним гаслом уроженців найрізноманітніших теренів України.
При цьому, однак, інколи побутувала і побутує своєрідна внутрішня етнічна ієрархія
«елітності» одних субетносів та певної меншовартості – інших. На західних землях
функцію останнього виконує етнонім «гуцул» («гуцул з полонини» – тобто людина,
відірвана від цивілізації); на північних землях таку роль відводять «поліщукам», які,
мовляв, «засіли у болоті». Водночас «галичанин» є «представник» П’ємонту, тобто
елітний українець. Такі стереотипи, звичайно, необхідно долати.
Чи не єдиною серйозною етнополітичною проблемою, що грунтується на феномені
внутріетнічного розмаїття українців, нині є «русинська» проблема. Суть її добре відома:
це теза про окремішність русинів як повноцінного етносу, з відповідними політичними
висновками. Є підстави вважати, що загостренню політичного значення цієї проблеми
сприяли обидві сторони: з одного боку, радикально налаштовані представники деяких
громадських та політичних організацій Закарпаття та діаспори, з другого – не зовсім
продумана політика центральної влади щодо русинського субетносу. Безумовним фактом
є та обставина, що русини – питома гілка українського народу, однак так само очевидною
є її питома своєрідність і досить високий рівень розвитку самосвідомості. Мешкаючи в
обширах Сербії, Словаччини, Румунії, Польщі, маючи добре зорганізовані громадські
організації в США, Канаді, деяких інших країнах Заходу, русини зробили чимало для
збереження власної субетнічної культури, мови, звичаїв, які є водночас своєрідними
архетиповими (реліктовими) для всього українського народу. Але центральна влада,
1

Див.: Сегеда С. Антропологія. – К.: Либідь, 2001. – С. 312.
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замість підтримки політики на визнання і збереження самобутності русинської
етнографічної групи, нерідко обходилася лише беззаперечним твердженням, що вони
українці, причому такі самі, які і всі інші представники етносу. Цим не могли не
скористатися представники радикального «політичного русинства».
Водночас існує проблема вольового, «штучного» включення деяких українських
субетносів у структури інших етносів. Типовими є приклади, пов’язані з
цілеспрямованою, антиукраїнського позицією Білорусі, Польщі, Росії, Румунії та деяких
інших країн. Так, Білорусь величезний масив українства на півдні та заході своєї держави
– а саме Турово-Пінський (басейн Прип’яті) та Берестейський краї – автоматично
зараховує до білорусів, з відповідними подальшими кроками (вірніше, їх відсутністю) –
відсутністю будь-якої підтримки в задоволенні етнокультурних потреб громадян Білорусі
автохтонного українського походження. Республіка Польща, визнаючи своєрідність такої
української етнографічної групи як лемки, водночас в офіційній етнічній мапі країни
включає її до складу польського етносу. Тим самим імпліцитно вводиться думка про те,
що лемки – то зовсім не українці, а отже, ні про які державні заходи щодо збереження їх
національної ідентичності мова йти не може. У Російській Федерації, як відомо, окрім
численних діаспорних українців, є території, одвічно залюднені українською спільнотою –
Курщина, Вороніжчина, Орловщина, Стародубщина, Нижній Дон та ін.1 Про це писали ще
у 1863 р. високі петербурзькі сановники Костянтин Побєдоносцев та Іван Бабет, які
супроводили спадкоємця імператорського трону під час його подорожі по Росії від
Петербурга до Криму: «У нижніх частинах Дону слід шукати істинний, чистий козачий
тип, і горішні станиці до сих пір різняться у цьому відношенні від долішніх бо на низу, в
Роздорах, у старому Черкаську, було перше зерно козацтва…» Людність горішнього Дону
поповнювалася здебільшого великоруськими прибульцями, а на низу головними
поселенцями були люди малоросійського племені. Між тими й іншими до сих пір є
відміна у місцевому надріччі2. І незважаючи на те, що кубанці і нижні донці і до сьогодні
пам’ятають про свої етнічні корені, офіційні російські кола іменують їх як завгодно
(«росіяни», «рускіє», «козаки» тощо, аби лише не українці). Але те, що було очевидним
навіть для людей імператорського двору, стало негідним найменшої уваги для
тоталітарної системи, та й нинішньої офіційної Росії.
Нерідко це подавалось як висновки наукової етнографії. Так, у 1958-1964 рр. у
станиці Платнировська (як і в інших місцях Кубані) працювала комплексна мовноісторико-етнографічна експедиція на предмет «перехода от социализма к коммунизму» в
контексті відомомго прожекту М. Хрущева про недалеке (у 1980 р.) комуністичне
майбутнє. Висновок був однозначний: перехід уже відбувся, місцеві жителі були
кваліфіковані як «русские», а місцева українська говірка була визнана відмираючою і
пережитком минулого3.
Звісно, подібний тиск, подібна внутрішня етнополітика, як і в попередніх випадках,
є важелем денаціоналізації українських субетносів, що, у свою чергу, впливає на
потенціал українського суспільства загалом.
Легітимація нерівномірності та нерівноправності представників різних етносів чи
рас у суспільстві була в історії людства і, на жаль, нерідко є й нині звичним явищем. З
класичних прикладів можна згадати поділ суспільства за кольором шкіри на вільних і
невільних людей (США) – расизм, або практика апартеїду в Південно-Африканський
Республіці, де законодавчо були закріплені різні права в суспільстві представникам різних
1

«Среди верховских казаков было больше русских, среди понизовских преобладали украинцы» (Див.:
Платонов Ю.П. Этнический фактор: геополитика и психология. – СПб.: Речь, 2002. – С. 160).
2
Письма о путешествии Государя наследника Цесаревича по России от Петербурга до Крыма. – М.:
Тип. Грачева и комп., 1864. – 568 с.
3
Див.: Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. – М., 1967. –
С. 29.
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етносів (рас), відповідно зменшуючись у послідовності: африканери (білі) – індійці –
метиси – мулати – негри (місцеві племена). Боротьба з етнічною ієрархією нині набуває
подекуди гротескних форм: так, у США існує громадський рух за заборону тримати книгу
«Гекльберрі Фінна» Марка Твена у шкільних бібліотеках, бо в ній змальований персонаж
на ім’я Ніггер Джо, чорний раб; на суспільну свідомість це подається як прояв расизму,
хоча насправді цей образ – «одна з найгуманніших постатей в американській літературі»1.
Проте етнічна ієрархія може існувати навіть у суспільствах, у яких однакові права
громадян будь-якого етнічного походження утверджені де-юре. Причини такого
становища можуть бути найрізноманітніші. Так, у Бразилії японська меншина ще на
початку XX ст. зуміла зайняти провідні ролі в управлінні сільським господарством: звідси
– явне чи неявне пошанування – заздрість до будь-якого японця, з одного боку, і їхній
відносно більший вплив (порівняно з іншими меншинами) на економіку країни, – з
другого. Так само німецькі переселенці XVIII-XIX ст. у Російській імперії досить швидко
здобули пошанування і досить високе місце в етнічній «драбині» завдяки своєму
працелюбству та ефективному господарюванню.
У сучасній Україні на політико-правовому рівні, звичайно, державою гарантовано
права і свободи усім громадянам, незалежно від їхнього етнічного, расового,
конфесійного, станового та ін. походження. Водночас можна вести мову про своєрідні
релікти етнічної ієрархії, які мають місце у сфері масової свідомості або навіть
підсвідомості. За деякими винятками, подібні випадки закорінені в історичні долі України,
особливо в часи її бездержавності, тобто фактично були їй нав’язані неукраїнськими
силами. Головні причини цього наступні: 1) політико-адміністративні; 2) торговельноекономічні; 3) ментальні; 4) культурні; 5) конфесійні.
Політико-адміністративні чинники пов’язані насамперед з колишніми
політичними реаліями, а саме – примусовим входженням України чи частини її земель до
різних іноземних державних утворів – Золотої Орди, Московського царства, Російської
імперії, СРСР, а також Польщі, Румунії, Австро-Угорщини тощо. Кожна з країнзавойовниць, переслідуючи власні цілі, адміністративно-управлінський апарат на нових
територіях, особливо на його верхніх щаблях, формувала з представників панівного
прийшлого етносу, вряди-годи залучаючи місцевих колабораціоністів до другорядних
посад та прислужництва. Ось яскравий і водночас типовий зразок етнополітики імперій –
лист глави Синоду Російської імперії К. Побєдоносцева естляндському губернатору
С. Шаховському від 19 лютого 1887 р.: мова йде про кандидатуру владики на православну
кафедру в Ревелі (нині – Таллінн). «Я считаю назначение эстонца на архиерейство в этом
крае делом опасним и совсем не политичным в настоящую минуту, – наголошує високий
імперський чиновник. – Непременным последствием такого назначения будет рознь,
которая всего для нас хуже именно в настоящий критический период. Необходима
большая осторожность в отношении к инородческому элементу: горькие опыты у нас на
виду на всех наших окраинах… Верьте: покуда русская власть не стала в этом крае
твердою ногою и русский элемент не приобрел там решительного авторитета,
неблагоразумно пускать эстонцев и латышей в высшие должности, особенно в церкви»2.
В Україні, у час, коли писався цей лист, давно вже забули про куці рештки автономії
XVIII ст.: вона (Україна) вже була вщерть заповнена в усіх адміністративних структурах
російськими (за походженням чи за духом) людьми.
Аналогічна позиція практикувалась і іншими прийшлими володарями: в Галичині,
на Волині та Поділлі, навіть у Києві елітним шаром населення був польський шляхтич чи
урядовець, в аграрній сфері – польський селянин-колоніст; на Буковині та в Бессарабії
1

Див.: Мейс Д.Е. Любити Оклахому // День. – 2003. – № 84. – 20 травня. – С. 4.
Из архива князя С.В. Шаховского. Материалы для истории недавнего прошлого прибалтийской
окраины (1885-1894 гг.). – СПб., 1910. – Т. 3.– С. L.
2
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тотальним зверхником у суспільстві був румун, у гіршому випадку – румунізований
українець; відповідні явища мали місце і в Закарпатті, де в ті чи інші часи, на тих чи
інших територіях елітним етносом були мадяри чи чехи, інколи – словаки; на теренах
Австрійської (згодом – Австро-Угорської) імперії відповідні посадові та економічні
пріоритети утверджувалися за австрійцями та німцями.
Українська мова та її консолідуючі функції. Як відомо, мова – це система мовних
знаків і правил їх сполучення для передачі інформації в мовному спілкуванні (комунікації)
людей. У семантиці також виділяють феномен мовлення – оречевлення (звукове, знакове,
зорове тощо) мови, надання знакам певних смислів. При цьому, що докладно обгрунтував
О. Потебня, мова і мовлення є феноменологічним буттям мислення. Таким чином, мова
постає атрибутацією людської сутності як субстанції, яка виокремлює себе зі світу (часу і
простору) самодіяльним чином, з усвідомленням самої цієї обставини.
Усім означеним критеріям відповідає українська мова – одна з майже семи тисяч
існуючих у світі мов, яка є рідною й якою користується чимала людська спільнота (майже
півсотні мільйонів чоловік в Україні та представники діаспори за її межами), і яка є
однією з найпоширеніших мов у світі. Слід при цьому мати на увазі, що існує як
літературна українська мова, так і жива народна мова у розмаїтті її варіативності
(діалектах).
У цьому контексті постає питання, чи є українська мова чинником, об’єднуючим
народ або, можливо, її особливості, зокрема регіональні, можуть виконувати протилежну
функцію?
Безперечним є той факт, про в усіх українських землях, а також у діаспорі діє і нею
користуються у всіх сферах життя спільна українська літературна мова – мова «книжок і
інтелігенції» (І. Огієнко), і вона виконує (або може виконати) всі функції, які покладають
на літературну мову. Як зазначав великий знавець мови І. Огієнко, «кожна літературна
мова ставить собі завдання бути мовою загальною для всього народу-нації, і, як така, вона
є мовою науки, викладів, проповідей, школи, театру, уряду і т. ін., цебто вона є мовою
публічного вжитку для нації»1. Сформувавшись на основі живої народної наддніпрянської
мови, переважно київсько-полтавського діалекту, українська літературна мова довела
свою здатність бути повноцінною «мовою публічного вжитку». Леся Українка якось
писала до своїх друзів: «Приїздіть на Полтавщину! Більш української України ви ніде не
побачите».
Початки української літературної мови закладено насамперед І. Котляревським та
його сучасниками з полтавсько-харківського літературно-наукового кола. Вже творці
«Русалки Дністрової» враховували цю обставину і в їхніх творах виразно відчутні
наддніпрянські впливи на галицьку основу. Синтетичне значення для лексичного та
ідіоматичного наповнення літературної мови мала творчість Т. Шевченка, наддніпрянця за
народженням, у родоводі якого були представники як центральних, так і західних регіонів
України. І, нарешті, на думку А. Білецького, «творча діяльність Лесі Українки мала велике
значення для нормування української літературної мови»2. (Нагадаємо, що Леся Українка,
завдяки своїй родині та етнокультурному довкіллю всотала в себе український говір і
Волині, і Черкащини, і Київщини, і Галичини).
Таким чином, протягом XIX ст. літературна українська мова стала вживаною у всіх
регіонах України і засвідчила свої можливості задовольняти потреби нації повною мірою.
Інша справа, що опір цій її функції з боку зовнішніх сил був надто потужним, щоб
повноцінно реалізувати цю здатність в імперських умовах.
Отже, теза про те, що українська мова є нерозвиненою, недосконалою, нездатною
повноцінно задовольняти комунікативні потреби суспільства тощо, немає жодних підстав
і використовується для нав’язування населенню чужорідних систем спілкування. Доречно
1
2

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995. – С. 48.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕк, 1996. – С. 208.

42

Україна – етнос

нагадати, що перша у світі «Енциклопедія кібернетики» була створена в Україні під
керівництвом академіка В. Глушкова і вона побачила світ українською мовою.
Наразі може постати інше питання: чи не може бути внутрішня варіативність
української мови на діалекти та говірки чинником, утруднюючим взаєморозуміння між їх
носіями? І на це запитання відповідь має бути негативна: ні, не обмежує.
Так, в Україні дійсно існує чимала кількість діалектів та говірок, що свідчить про
виняткове багатство української мови. «У межах сучасної України поряд із
загальнонародною державною та літературною мовою існують місцеві говірки, як,
наприклад, говірки Прикарпаття і Східної (Лівобережної, Слобожанської) України,
говірки Львівщини та Полтавщини тощо, але літературна мова об’єднує всіх освічених
українців і має значний вплив на всі місцеві говірки…»1 При цьому, на думку фахівців,
різниця між діалектом та говіркою досить умовна: вона визначається площею поширення
та кількістю людності – носіїв діалекту (говірки).
Згідно з «Енциклопедією українознавства», існують наступні українські діалектні
групи: 1) північна, 2) західна, 3) південна, а також декілька перехідних зон; у свою чергу,
південна діалектична група розпадається на дві головні підгрупи: 3 а) східну (південносхідну) і 3 б) західну (південно-західну). До північної групи відносять діалекти
надбужанський (у басейні Західного Бугу), польський (надприп’ятський і наддеснянський)
та волинський; до західної – лемківський, бойківський, надсянський, подільський,
гуцульський, надпрутський та наддніпрянський; до східної підгрупи південної групи
відносять діалекти полтавський, наддонецький (слобожанський) та наддніпрянський, а до
західної підгрупи цієї групи – кубанський та приморський2.
Попри те, усім діалектам (говіркам) української мови властиві спільні для всієї мови
атрибутивні ознаки. У лексиці – це практична відсутність елементів церковнослов’янської
мови, що свідчить про її давніший вік порівняно із староболгарською – основою
церковнослов’янської мови. У фонетиці – відсутність послаблення ненаголошених
голосних, перехід голосних «е» і «о» в закритих складах у голосний «ї», присутність
дзвінких африкатів і серед приголосних – палаталізованої африкати «ць» та
непалаталізованої глухої африкати «ч»; у вокалізмі діє основний закон переходу «о» та
«є» невипадних в «і» перед глухими та м’якими алітераціями; характерна також наявність
білабіального «в», що може чергуватися з голосним «у». У морфології має місце
закінчення давального відмінка іменників чоловічого ряду в однині, наявність особливої
кличної форми іменників, наявність у майбутньому часі синтетичних і аналітичних форм
тощо3. Безперечною при цьому є та обставина, що означені риси української мови
представлені у всіх територіальних діалектах. Це свідчить як про єдність української
мови, так і про відсутність суттєвих мовних перепон для спілкування між собою носіїв
різних діалектів.
Main factors of Ukrainian society consolidation: natural conditions, culture, politicaladministrative factors and language. Except that economical and cultural types of Ukrainians
are viewed.
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УКРАЇНА – НАЦІЯ

Газізова О.О. (Київ)
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
У статті досліджено особливості формування національної ідентичності
українського суспільства в умовах незалежності України, розкрито роль та
співвідношення етнічної і національної ідентичності у формування єдиної політичної
нації. Зроблено аналіз ролі української культури і мови у процесі самоідентифікації
громадян України.
Найпоширенішою і найстабільнішою формою ідентичності є ідентичність етнічна,
яка базується на спільності походження мови, культури, релігії, історичної пам’яті та
історичної долі. Не менш важливою є національна ідентичність – це почуття спільності
минулого та сучасного у громадянському суспільстві кожної конкретної держави1.
В Україні після здобуття державної незалежності відбуваються зміни у системі
ідентичностей суспільства, у якій національна ідентичність разом з етнічною належать до
найбільш стійких типів ідентичностей. Ці типи ідентичності, як правило, супроводжують
людину протягом усього життя, дають можливість знаходити своє місце в спільноті.
Процес формування української політичної нації відбувається через визрівання
системного зв’язку, що перетворює суспільство на цілісну національну та громадянськополітичну спільноту. Цей процес має два ключові вектори спрямування: внутрішній
(самоусвідомлення українських громадян як спільноти саме через активізацію
самоідентифікації, через національну і громадянську консолідацію) та зовнішній (пошук
місця національною спільнотою у світі)2.
Проблема специфіки збереження національної ідентичності українського суспільства
набула особливого значення в останні десятиріччя в Україні. В умовах глобалізаційних
процесів практично жодна держава вже не має можливості ізолюватися від зовнішнього
світу, а національні суспільства можуть досить легко втрачати свій специфічний
менталітет і потрапляти під вплив інших культур. Оскільки глобалізаційні процеси вже
стали загальновизнаним фактом, збереження культурних традицій, національного
1

Україна: етнонаціональна палітра сучасного
Ю.І. Римаренко. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – С. 89.
2
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менталітету та національно-культурної цілісності стають першочерговими завданнями у
підсиленні консолідації суспільства та збереження його національно-культурної
самобутності.
Національна ідентичність – складне, органічне й історично зумовлене та сформоване
явище, яке слід розглядати в єдності внутрішніх і зовнішніх зв’язків, спираючись на його
витоки, традиції та особливості втілення. Базисною основою цієї єдності є ідея
державотворення, яка передбачає реалізацію та взаємодію принципів: національної
ідентифікації, історичності, етнічності та духовності.
На основі аналізу концепцій структури етнічної ідентичності Т. Сенюшкіна виділяє
компоненти ідентичності: усвідомлення культурної й психологічної своєрідності своєї
етнічної групи, усвідомлення тотожності зі своєю етнічною спільнотою, відчуття себе
суб’єктом свого етносу; етнічна толерантність1.
У понятті етнічної / національної / ідентичності (вона є лише однією з форм
ідентичності взагалі) містяться параметри об’єктивні, тобто те, про що можна довідатися
(об’єктивний культурний зміст) і суб’єктивні – те, що є емотивним (відчуття належності
та лояльності). Ці параметри постійно взаємодіють і змінюються. Їм завжди притаманне
лише те, що у них вірять, як в основу спільноти.
Оскільки поняття етнічної / національної ідентичності містить у собі показники
спільного й однакового («ми») та показники відмінного («вони»), воно водночас є
комунікативним та розпізнавальним засобом окремих особистостей чи груп. Таким чином,
ідентичність пов’язана водночас з подібностями та відмінностями.
Етнічна ідентичність – це поняття вікове. Навіть нація або держава можуть
зникнути, а етнічність залишиться. І не всі етнічності, або етнічні групи врешті-решт
будують націю, національну державу. Але самоідентифікація культурою, мовою,
традиціями нікуди не дівається і людина вже апріорі, народившись, є певним носієм
етнічних ознак. Інша справа чи людина це усвідомлює, чи вона просто живе за принципом
відкриття в собі належності до тієї чи іншої групи. Стосовно особливостей
етносамоідентифікації на рівні особистості і на рівні колективу використовують термін
флюїдність. Вона може бути в спокійному стані і не актуалізуватися до того часу, поки не
настане певний переломний момент. Таке трапляється не лише під впливом глобалізації
чи уніфікації, а й у переломні етапи в розвитку країни або коли народ переживає соціальні
труднощі. Тоді найчастіше людина біжить до своєї родини, тобто до спільноти, яка
спілкується її мовою.
Сучасний світ вносить корективи і в тлумачення ідентичності. С. Хантінгтон у книзі
«Хто ми? Виклики американській національній ідентичності» (2004 р.) зазначав, що
останнім часом свідомість американця піддавалася впливам «таких концепцій, як
глобалізація, мультикультуралізм, космополітизм, імміграція, субнаціоналізм та
антинаціоналізм», і що «на перший план вийшли інші ідентичності – расові, «кровні»,
гендерні»2. Певний перелом, за твердженням С. Хантінгтона, настав після трагедії
11 вересня 2001 р. Як доказ, науковець наводить приклад із американським прапором,
який є символом національної ідентичності. Так після 11 вересня американці масово (за
соцопитуванням, 80%) почали вивішувати прапори на будинках, машинах, в офісах, на
фасадах будівель, навіть на одягові. Попит на прапори перевищив у десять разів той, який
був під час війни у Затоці в 1991 р. Але С. Хантінгтон припускає, що це стало свідченням
«не стільки зростаючого усвідомлення національної ідентичності, скільки ознакою
невпевненості у власній суті, ознакою вагань у відповідь на запитання, хто ми». Своє
1

Сенюшкіна Т.О. Попередження та врегулювання етнічних конфліктів: державно-управлінський
вимір (проблеми). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 18.
2
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припущення він обґрунтовує наступним чином: «Відчуття національної ідентичності
може наростати та послаблюватися під впливом зовнішньої загрози, а ось сутність цієї
ідентичності підвладна ваганням значно меншою мірою; вона формується набагато
повільніше, ніж характерні особливості того чи іншого народу, складається з багатьох,
часто конфліктуючих між собою соціальних, економічних та політичних трендів»1.
Натомість Ю. Габермас стверджує, що «нація громадян виводить свою ідентичність
не із спільних етнічних і культурних особливостей, а радше з практики громадян, які
активно реалізують свої громадянські права. За таких обставин республіканська частина
«громадянства» цілковито відокремлюється від ідеї належності до певної дополітичної
спільноти, інтегрованої на основі походження, спільних традицій і мови»2.
У свідомості громадян України поступово утверджується розуміння того, що
етнонаціональні (традиційні) системи культурних цінностей відіграють важливу роль у
суспільному розвитку. Кожна людина має подвійну ідентичність – етнічну та
громадянську самосвідомість. З одного боку, люди прагнуть зберігати мову, традиції,
інституціоналізуватися як етнічна група в певний рух за збереження своїх традицій.
Водночас у всіх людей, які живуть у певній країні, чітко виражена ідентичність за
громадянством, за територією проживання. Під «нацією політичною» розуміємо спільноту
громадянсько-територіальну. Вона об’єднує всіх громадян, що живуть на цій території за
ознакою державного суверенітету, належності до громадянства українського. За цим
критерієм – усі українці, незалежно від етнічного походження.
Зруйнованість етнокультурних та національних ідентифікаційних пластів свідомості
українського суспільства призвело до штучного утворення у значної групи населення
варіанту системи соціальних ідентичностей, у якій превалюють цінності й настанови
політико-ідеологічного та соціально-економічного порядку. Те, що Україна не мала
власної держави, ускладнило формування сталих національних ідентифікаційних
чинників українського суспільства, гранично обмежило природний розвиток міжетнічних
і міждержавних відносин та їх вплив на творення нації. На амбівалентність у етнічній і
національній ідентичностях як на прояв «розколотої свідомості», «подвійної
ідентичності» поміж українською та російською (або російсько-радянською) вказують як
вітчизняні, так і зарубіжні дослідники3.
За дослідженнями «Українського демократичного кола», проведеного на замовлення
Інституту політики, у 2002 р. 49 % опитаних людей пишалися тим, що вони громадяни
України, у 2007 р. таких було 65 %. Гордість за належність до статусу громадянина
України була понад 50 % у всіх регіонах країни. На запитання: чи відчуваєте ви свою
близькість швидше з Радянським Союзом, ніж з Україною, у 2002 р. «так» сказали 39 %, а
у 2007 – 34 %4. Отже, більшість громадян вважають Україну своєю власною державою.
Досить слушно сутність і зміст національної ідентичності визначає програма партії
«За єдину Україну»: «Українська національна ідентичність є головним фактором єдності
країни, її успішного соціально-гуманітарного й економічного розвитку. Ключовим
гальмом на шляху до індивідуальної й національної свободи є той факт, що мільйони
українців позбавлені національної пам’яті, втратили власну мову і відірвані від надбань
національної культури. Внаслідок цього громадяни України не мають спільного бачення
майбутнього навіть з фундаментальних питань. Шлях подолання такого стану – не у
закріпленні існуючого статус кво з роз’єднаністю країни за геополітичною і мовнокультурною орієнтацією, а у природному усвідомленні українським народом свого
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власного «я», своєї історії і ролі в сучасному світі, формуванні українцями спільного
бачення майбутнього»1.
У східних регіонах України та Криму бракує етнічної свідомості, відповідно це тісно
корелюється з відсутністю громадянської свідомості, тобто належності до етносу
українського, а отже – до спільного громадянства спільної держави. І цього бракує не
просто в свідомості етнічних росіян. Це результат сильнішої і більш вкоріненої радянської
спадщини. У людини, яку ми називали «совком», відсутні, як правило, були обидва
компоненти. Ці поняття не просто протистоять одне одному, тобто або етнічна
ідентичність, або – громадянська, або етнічна нація – або громадянська. Насправді вони,
принаймні теоретично, гармонійно поєднують різні аспекти суспільної, індивідуальної і
державної ідентичності. Безумовно, вони могли б посилювати одне одного і давати міцне
підґрунтя для розвитку тих процесів, які б відповідали європейському баченню відносин:
всі різні – всі рівні. Зберегти всі мови, культури, ідентичності – це найбільше надбання
для Європи, й Україна могла б безболісно йти цим шляхом, демонструючи решті Європи,
що це є наші власні цінності, наше власне бачення.
В Україні дедалі помітнішою стає тенденція до утвердження не етнічного, а саме
громадянського розуміння української нації як поліетнічної політичної спільноти
громадян.
Щодо формування єдиної політичної нації має проводитися цілеспрямована
державна гуманітарна політика – мовна, освітня, культурна. Дослідження, які проводяться
авторитетними соціологічними організаціями, засвідчують, що таке бажання є. І рівень
толерантності в країні досить високий. Хоча, з іншого боку, існують певні проблеми і
труднощі. Коли розпався Радянський Союз, деякі національні меншини, які почувалися в
тій країні досить комфортно з огляду на збереження етнокультурної самобутності,
перейшли в інший статус, насамперед росіяни. Прийняття нового статусу сприймалося
ними досить болісно, чітко простежувалося прагнення практично зберегти всю раніше
існуючу інфраструктуру. Але такого бути вже не могло, оскільки змінився статус держави
– вона стала незалежною, відповідно змінився статус меншин. А крім того, у багатьох
країнах є політичні сили, не зацікавлені в тому, щоб в Україні була міжнаціональна
злагода, міжнаціональний мир, а міжетнічні відносини розвивалися цивілізовано. І то не
лише на північному сході, а й на заході. Вплив ззовні, підігрівання відповідних настроїв
впливає на динаміку й темпи формування української політичної нації, на формування
нової національно-державної ідентичності, а саме така формується у державах, що
здійснювали інтеграційну модель. Тобто коли держава створює умови для збереження
самобутності етнічних меншин, а меншини усвідомлюють себе патріотами цієї держави.
Для формування політичної нації потрібне нормальне співвідношення етнічної і
національної ідентичності. Етнічна ідентичність визначається голосом крові, біологічними
чинниками, а в національну вкладаємо більше загальногромадянський зміст. Тому
бажання для розвитку цього процесу мало, тут мають бути створені умови – правові,
організаційні, проводитися практична реальна державна політика щодо формування
політичної нації. А ще одна складність полягає в тому, що, на жаль, серед політичної еліти
немає єдності та єдиних підходів щодо змісту української політичної нації. Політикуму
варто визначитися щодо базових цінностей, на основі яких треба динамізувати процес
формування української політичної нації.
Отже, формування політичної нації в Україні передбачає взаємодію двох ключових
процесів – становлення єдиної національної ідентичності та забезпечення максимально
сприятливих умов для залучення громадян, які є представниками різних етнічних,
регіональних, мовних груп до суспільно-політичного життя.
9 грудня 2009 р. на парламентських слуханнях Верховної Ради України розглядалася
проблема «Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних викликів:
проблеми та шляхи збереження». У доповіді зазначалося: «Українці є домінантним
титульним етносом в Україні, становлячи 78 % українського суспільства. Корінний
український народ (нація) – об’єднуючий чинник для всіх прийшлих людей,
представників інших народів. На засадах культурної традиції корінного українського
1
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народу й на загальнолюдській моральній основі формується соціально-політично-правова
спільнота – українське суспільство»1.
У доповіді водночас наголошувалося, що українське суспільство – різноетнічне,
соціально-політично-правове самоутворення з громадянською й етнічною ідентичністю
(кожна національна меншина має, крім громадянської ідентичності, й свою етнічну
ідентичність)2, а український народ (нація) – моноетнічне етнокультурно-духовне ядро
цілісного українського суспільства з національною й громадянською ідентичністю3.
Розкриваючи сутність української національної ідентичності було відзначено, що це
духовний тип української людини з первинністю серця як провідним чинником
морального життя. Моральність і духовність – основний зміст життя українців на засаді
питомої природно-культурної традиції. Бо саме духовність наповнює вищим сенсом
індивідуальне життя людини й весь життєвий простір народу. Абстрагування від
моральності й духовності призводить до винародовлення. Причиною нинішньої суспільної
кризи в Україні стала відірваність людей від духовної традиції культури й імітація
фінансової цивілізації. Фінансова цивілізація, заснована на первинності меркантильного
розуму, зосереджується на зовнішній формі буття й призводить до руйнування духовної
традиції культури, заснованої на первинності серця. Передусім зазнає руйнівних
цивілізаторських впливів система традиційної етнопедагогіки й освіти – джерельна основа
самоідентифікації народу (руйнівна дія Болонського процесу на українську освіту стала
вже очевидною). Національна ідентичність в Україні перебуває не тільки під
уніфікаційним натиском ліберальної космополітичної фінансової цивілізації, а й під
нівеляційним тиском агресивної російської імперської «православної цивілізації»4.
На думку учасників парламентських слухань, з метою вироблення стратегії,
спрямованої на збереження національної ідентичності в умовах глобалізаційних викликів,
Українська держава й суспільство мають зосередити свою увагу на створенні єдиного
культурного простору як одного з найважливіших консолідуючих чинників у справі
формування національної ідеї та розбудови української державності. Наголошувалося
також на збереженні й подальшому розвитку культурної інфраструктури українського
суспільства, його творчого потенціалу, забезпеченні активного функціонування
української мови у всіх сферах життя суспільства, поверненні Україні її національного
інформаційного суверенітету, формуванні системи розповсюдження і пропаганди
наукових історичних знань як основи відродження та збереження історичної пам’яті.
Питання національної ідентичності складне та багатовимірне і потребує серйозної як
державної, так і громадської, інформаційної та інших видів діяльності. Одним з головних
інструментів, який визначає національну ідентичність, є українська мова та культура.
За всіма соціологічними опитуваннями мовне питання посідає далеко не перше місце
серед нагальних потреб, але під час виборчих перегонів воно виникає і перетворюється на
пріоритетне.
Українці так само мають право на збереження традиційного етнокультурного
середовища з мовним включно, особливо в регіонах, де склалася несприятлива для
української мови ситуація. Що ж до статусу української мови як державної – цей статус є
відповіддю на потребу державного самовизначення й державної ідентичності України, а
також громадянського самовизначення й громадянської ідентичності особи. Незалежно
від етнічного походження цієї особи та її особистісних мовних переваг, у тому числі в
родинному, груповому або публічному спілкуванні.
Свобода культурної ідентифікації є важливим моментом у житті сучасного українця.
Цікаво, що право кожної людини самостійно визначати свою національну належність з
1
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1523 респондентів (99,54 % вибірки) 58,37 % вважають обов’язковим; 14,77 % –
важливим; 18,45 % – не в змозі були визначитися (відповідь: «Важко сказати»); і лише
8,40 % вважали це право неважливим, причому з них тільки 3,15 % позначили це право як
зовсім неважливе1. Тобто значна частка громадян (більше половини) дотримується
обов’язковості права на національне самовизначення (особливо якщо взяти до уваги
незначний процент тих, хто з цим відверто не згоден), а це засвідчує, що українське
суспільство більш схильне до конституційно-правового підходу до питання культурної
ідентичності і вважає адекватним обрання національної належності за розсудом індивіда.
Право на культурну ідентичність мають усі національні меншини. Тому що «кожна
національна меншина має право суверенно розпоряджатися центральним елементом
власної ідентичності, а саме власною культурою. Ця сфера включає мову, освіту,
культурні традиції і релігію, яка часто буває вирішальним фактором такої ідентичності»2.
Великий розрив у відповідях про громадянство і національність обумовлений тим,
що національність розуміється саме в культурному, а не в соціально-політичному
контексті. Слід зазначити, що мовний фактор є досить впливовим, навіть – домінуючим,
але не єдиним. На запитання «Що визначає націю?» відповіді розподілилися так: з 1722
респондентів (95,72 вибірки) 51,10 % визначили мову; 45,59 % – спільну історію; 41,06 %
– культуру; 33,28 % – територію; 18,41 % – державний суверенітет; 15,85 % – релігію;
13,30 % – економіку; 10,10 % – спільні особливості характеру; лише 2,09 % – інше3.
Проте певний вплив соціально-політичного фактора на визначення національної
належності все ж вже відчувається. Про це свідчить порівняння опитування про те, ким
вважає себе респондент за національністю, з опитуванням про те, яка у нього рідна мова. З
10219 (99,82 % вибірки) респондентів українцями себе визначили 75,40 %; росіянами –
14,94 %; і українцями, і росіянами – 4,71 %; іншу відповідь дали 4,95 %. А з 1799
респондентів (100 % вибірки) 60,64 % рідною мовою вважають українську; 36,63 % –
російську; 2, 72 % – іншу4.
Для молодшого і середнього поколінь нашої країни властиві високі показники
української етнічної ідентифікації, підтримки незалежності України, сприйняття себе як
громадянина України, готовності захищати Україну у випадку війни, поважне ставлення
до державних символів; підтримки демократії, підтримки ринкової економіки,
поглиблення процесу інтеграції в європейському напрямку5.
Поділяємо точку зору Г. Палій, що «для частини українських громадян саме
регіональний чинник за впливом на специфіку ідентичності виявляється одним із
ключових. Поряд із етнічною та національною ідентичностями регіональна належність
може виступати як стійка та навіть головна складова ідентичності»6. За даними
соціологічного моніторингу «Українське суспільство 1994–2004» регіональні ідентичності
відіграють вагому роль у системі соціальних ідентичностей українських громадян.
У 2004 р. сукупна частка громадян, у яких переважала локальна ідентифікація (на рівні
регіону чи району, міста, селища) – 37,2 %, співмірна з часткою тих, для кого головною є
самоідентифікація «громадянином України» – 44,2 %, частка тих, хто вважає себе
1
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громадянином колишнього СРСР – 10,7 %, представником свого етносу, нації – 3,1 %,
громадянином Європи – 0,7 %, громадянином світу – 2,4 %, інше – 1,4 %, не відповіли
0,2 %1. Це свідчить про пріоритетність та відповідний вибір між ідентичностями різних
рівнів: локального, національного, наднаціонального.
Найпоширенішою у країні є місцева ідентичність: 44% опитаних ототожнюють себе
насамперед зі своїм містом/селом, лише 31% – насамперед з Україною2.
З метою вироблення стратегії, спрямованої на збереження національної ідентичності
в умовах глобалізаційних викликів, Українська держава і суспільство мають зосередити
свою увагу на створенні єдиного культурного простору як одного з найважливіших
консолідуючих чинників у справі формування національної ідеї та розбудови української
державності.
Єдина національна ідентичність створює лише ідентифікаційні рамки, тоді як набір
етнічних, культурних, регіональних ідентичностей є оригінальним для кожного індивіда
та окремої спільноти. Таким чином, українська національна ідентичність є «ідеальним
типом», до якого, на підставі спільних інтересів і цінностей, мають тяжіти індивідуальні
та спільнотні ідентичності в суспільстві. Національні інтереси, що полягають у збереженні
цілісності держави та її зміцненні, консолідації суспільства, зумовлюють необхідність
єдиної для більшості суспільства комунікативної основи.
Визрівання цілісної національної ідентичності, яка б об’єднувала більшість громадян
України, не заперечує існування окремих етнічних, культурних, регіональних
ідентичностей, які, відповідно до національних інтересів України, мали б бути
інтегрованими у загальноукраїнський ідентифікаційний контекст. При цьому українська
національна ідентичність не є тотожною українській етнічній ідентичності, оскільки є
результатом взаємодії водночас громадянсько-політичних та етнокультурних чинників, а
також через те, що українська національна ідентичність акцентує насамперед на
державно-політичному та громадянському, а не етнічному чинникові. Однак з
поширенням української національної ідентичності не мають дискримінуватися етнічні
культури й мови етнічних спільнот, для яких мають бути гарантовані всі умови їхнього
збереження й відтворення. Через асиміляцію (яка сутнісно відмінна від міжетнічної
інтеграції у межах політичної нації) збіднюється етнокультурна структура України, що
може викликати міжетнічне напруження; також відбувається звуження унікального
культурного, історичного досвіду, який здатні надавати українському суспільству
представники етнічних спільнот України.
Усвідомлення своєї національної ідентичності й реалізація її у різних видах
культурно-історичної творчості є необхідною передумовою розвитку української
спільноти, успішності українського державотворення. Непростий, а часто й трагічний
поступ України, складні процеси становлення державності та національного буття
свідчать про необхідність національної ідентифікації і творення загальнонаціональної
моделі ідентичності.
Peculiarities of national identity formation of Ukrainian society in the conditions of
Ukrainian independence are researched in the article. The role and correlation of ethnic and
national identity in the formation of one political nation is revealed. The analysis of Ukrainian
culture and language role in the process of self-identification of Ukrainian citizens is made.

1

Українське суспільство 1994–2004. (Соціологічний моніторинг) / За ред. Н. Паніної. – К.: Заповіт,
2004. – С. 24.
2
Шимченко Л. Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української політичної
нації: Автореф. дис. … канд. екон. наук. – К., 2007. – С. 8.
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УКРАЇНОЗНАВЧІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ:
ДО ПИТАННЯ РОДИННИХ ВІДНОСИН
У cтатті висвітлюються актуальні філософсько-українознавчі тенденції розвитку
української нації. Розглядаються проблеми родинних відносин у молодіжному середовищі.
Обґрунтовується необхідність вивчення уявлень сучасної молоді України про родину,
родинне виховання, значення родинних стосунків у їх особистому житті. Аналізуються
сучасні уявлення українців про родину. Автор подає частину результатів емпіричного
дослідження етнонаціональних ознак сучасної молоді України віком від 18 до 30 років,
проведеного у 2006 та у 2009 роках. Пропонуються рекомендації щодо виховання
української молоді з урахуванням отриманих результатів дослідження. Подаються
подальші перспективи розгляду досліджуваної проблеми в системі наукового
українознавства.
На сучасному етапі розвитку української нації питання родинних відносин є одним із
найсуттєвіших та найголовніших. Гуманітарна політика Української держави спрямована
на створення умов для виявлення, формування й розвитку творчого потенціалу
особистості та суспільства загалом1. Створенню саме таких умов для особистості
насамперед сприяють родинні відносини. Родина має бути джерелом формування
патріотизму і національного духу дитини. У першу чергу, саме батьки мають бути
патріотами рідної землі. Слід прищепити любов до народної пісні, науки, повагу до
материнської мови, пропагувати національні звичаї, обряди, віру в Бога, дотримуватися
Божих заповідей. А ще необхідно знати героїчне минуле нашого народу, відважних носіїв
національної ідеї, справжніх патріотів, які, не шкодуючи свого життя, віддали його в ім’я
майбутньої незалежної держави2. Звернення до джерел родинності – це пізнання
орієнтирів розвитку етносу нації3. В основу теоретичних, методологічних та педагогічних
засад концепції українознавства покладено філософію родинності (як цілісність «дитина –
родина – Україна – Вселюдство»)4.
Питання родинних відносин в науковому українознавстві було висвітлено багатьма
науковцями. В цій царині проводять дослідження такі вчені: О. Амеліна («Цінності
життєдіяльності української національної школи-родини в умовах експерименту і нових
освітніх змін», 2007 р.); Л. Вдовика («Українська національна школа-родина – основа
розвитку особистості», 2003 р.); Т. Вечерок («Зміст і технологія використання сімейних
традицій у моральному вихованні старшокласників», 2005 р.); М. Дзюнь («Козацька
педагогіка у практиці виховної роботи», 2008 р.); Ю. Єлісовенко («Українознавчий підхід
до виховання», 2005 р.); М. Кононенко («Національне виховання в сучасній українській
родині», 2001 р.); П. Кононенко («Шлях один – філософія гуманістичної родинності»,
2001 р.); П. Кононенко, Т. Кононенко («Освіта ХХІ століття: філософія родинності»,
2001 р., «Концепційні основи програми національно-державницького виховання», 2007 р.,
1

Гуманітарна політика Української держави в новітній період / За ред. С.І. Здіорука. – К.: НІСД, 2006.

– С. 13.
2

Хмуровська С. Джерело духовності – родинне виховання // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 130.
Вдовика Л. Українська національна школа-родина – основа розвитку особистості // Українознавство.
– 2003. – Число 2-3 (7-8). – С. 137.
4
Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Міленіум, 2006. –
С. 44.
3
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«Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості», 2001 р.); П. Кононенко,
Л. Касян, О. Семенюченко («Програма виховання дітей дошкільного віку
«Українотворець»», 2008 р., «Програма для ЗНЗ «Українознавство» (5 – 12 класи)»,
2008 р.); П. Кононенко, Т. Присяжна («Програма для ЗНЗ «Українознавство» (1 – 4
класи)», 2008 р.); П. Кононенко, А. Пономаренко («Програма навчальної дисципліни
«Українознавство» для ВНЗ», 2008 р.), Т. Коць («Національно-мовне виховання в родині і
школі», 2007 р.), Л. Найденко («Використання інноваційних методів у галузі виховання
молоді на кращих традиціях українського народу», 2006 р.), С. Новосад («Розвиток
творчих здібностей, самопізнання та самотворення у філософській концепції Григорія
Сковороди: філософські особливості творчості українців»); Т. Усатенко («Роль і значення
проекту «Школа – родина» в розвитку української національної освіти», 2001 р.,
«Українознавчі засади національної школи-родини», 2003 р., «Школа – родина:
архетипно-символічні смисли», 2003 р.); О. Фєсік («Взаємодія сім’ї та освітніх закладів як
необхідна умова продуктивності навчально-виховного процесу, виховання підростаючого
покоління», 2008 р.); Г. Філіпчук («Національні і європейські виміри української
педагогіки», 2005 р.); С. Хмуровська («Джерело духовності – родинне виховання»,
2006 р.).
Автор статті намагається доповнити українознавчі розвідки, присвячені вивченню
питання родинних відносин, застосовуючи емпіричний підхід. Цей підхід дав можливість
автору прослідкувати тенденції розвитку родинних відносин та на їх основі розробити
рекомендації щодо виховання української молоді.
У статті «Емпіричний підхід до вивчення феномену особистості в системі
українознавства» було описано методику проведення емпіричного дослідження та подано
зразки розроблених автором анкет для двох вікових груп (молоді віком від 18 до 30 років
та середнього віку від 31 до 45 років)1. В статті «Проблеми становлення етнонаціональних
ознак в добу оновлення українського суспільства» обґрунтовувалася вікова вибірка та
було показано результати отриманих даних емпіричного дослідження молодіжного
середовища, проведеного у 2006 та у 2009 роках, що дало можливість виявити динаміку
змін етнонаціональних ознак сучасного населення України2. У цій статті автор проводить
філософсько-українознавчий аналіз отриманих даних емпіричного дослідження відносин
сучасної молоді у родині та з близькими людьми.
Результати анкетування молоді (18 – 30 рр.), проведені протягом 2006 р. щодо
відносин у родині та з близькими людьми, представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Відносини у родині та з близькими людьми.
Результати анкетування молоді 2006 р. (18 – 30 рр.)3
Всього
661

Ж
418

Ч
243

14
Який варіант проведення вільного часу для вас є найприйнятнішим:
у родинному оточенні
13,2
16,5
7,4
у спілкуванні з близькими друзями
60,7
61,5
59,3

1

Київ
348

Регіони
313

8,9
65,2

17,9
55,6

Новосад С.О. Емпіричний підхід до вивчення феномену особистості в системі українознавства //
Мультиверсум: Філософський альманах: Зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 1 (89). – С. 51-66.
2
Новосад С. Проблеми становлення етнонаціональних ознак в добу оновлення українського
суспільства // Українознавство. – 2010. – № 1 (34). – С. 132-138.
3
Всі показники в таблиці надані в процентному співвідношенні.
4
Нумерація запитань в таблиці № 1 вказана відповідно до нумерації запитань в розробленій автором
анкеті, що була надрукована в статті: Новосад С.О. Емпіричний підхід до вивчення феномену особистості в
системі українознавства // Мультиверсум: Філософський альманах: Зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 1 (89).
– С. 51-66.
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на дискотеці, у великій компанії тощо
наодинці – слухання музики, читання тощо
інше

9,8
8,9
11,5
10,7
8,6
14,4
5,6
4,5
7,4
5
Коли у вас виникають проблеми, до кого ви звертаєтеся за допомогою:
до батьків
45,2
53,6
30,9
до друзів
26,5
24,2
30,5
ні до кого, справляюся самостійно
24,7
18,7
35,0
до інших членів родини
2,8
3,3
2,0
до випадкових знайомих
0,8
36,4
1,6
18
Під час випадкової конфліктної ситуації з близькою людиною ви:
щиро шукаєте шляхи до примирення
11,3
8,8
14,4
навіть не допускаєте думки, що конфлікт
призведе до розриву стосунків
свідомо нагнітаєте ситуацію, прагнучи
вплинути на її почуття
намагаєтеся відсторонено проаналізувати
стосунки і з’ясувати, хто винен

7,2
12,4
6,3

12,8
8,9
4,8

44,5
27,4
25,6
1,7
0,8

46,0
25,6
23,6
4,2
0,6

54,6

48,3

51,6

46,5

52,7

11,2

16,5

13,8

13,3

12,3

6,6

4,8

5,7

5,0

6,2

27,6

30,4

Як бачимо, найбільший відсоток досліджуваних, 60,7%, найбільш комфортним
вважають проведення вільного часу в колі близьких друзів. Така тенденція зберігається у
респондентів, які проживають в регіонах – 55,6%, у Києві – 65,2%, серед представників
чоловічої статі – 59,3%, жіночої статі – 61,5%. Цей факт можна пояснити особливостями
розвитку другої сигнальної системи. У віці 18–30 років зростає потреба в комунікації,
особистість намагається максимально розширити межі свого спілкування, оскільки
інтелектуальний розвиток цього вікового періоду найактивніший, безперервний і охоплює
межі всіх сфер життя людини.
Другу позицію у проведенні вільного часу займає родинне оточення. Що можна
пояснити наявністю досить сильних родинних зв’язків українців, зокрема, інститут сім’ї
та родини у 2006 році викликав високий рівень інтересу представників наук, що вивчають
людину та суспільні взаємостосунки. Прийнято ряд нормативних документів, соціальнопсихологічних заходів з метою збільшення впливу на особистість родинного та сімейного
оточення. Посилений інтерес до звичаєвої культури України також сприяв зміні
поведінкових реакцій українців.
Третю позицію у проведенні вільного часу займає перебування особистості у
відокремленому, індивідуалізованому просторі. Що можна пояснити зростаючою
потребою сучасної молодої людини у самовивченні, самозаглибленні, роботою над
самовдосконаленням. Це базова потреба досліджуваної нами вікової групи. Проте молоді
люди, які проживають у регіонах, більшою мірою проводять час у шумних компаніях та у
сфері сучасних розваг – 12,8%, а на самоті любить відпочивати 8,9% осіб, що проживають
у регіонах. В той час як у Києві це співвідношення таке: наодинці вільний час люблять
проводити 12,4% респондентів, а в компаніях – 7,2%. Можливо, таке співвідношення
можна пояснити впливом на особистість мегаполісу, який вимагає досить високого темпу
життя від особистості, тому індивідуальний спокій – більш виражена потреба. На менш
урбанізованих територіях особистість прагне високого рівня спілкування, оскільки в
процесі життєдіяльності менше піддається впливам науково-технічного стресу, темп
життя може бути теж повільнішим.
У критичних ситуаціях молодий українець шукає підтримки та поради в сімейному
оточенні: 45,2%, як уже говорилося, в цьому віці ще досить сильні родинні зв’язки, а
також звичаєва культура сприяє довготривалому функціонуванню т.зв. «родинної
пуповини», яка пов’язує молоду людину та материнську сім’ю. Достатньо
передбачуваним було отримання більш високого відсотка в регіонах: 46%, у Києві батьків,
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як основних порадників, обирають 44,5% респондентів. На периферії родинні зв’язки
виявилися найсильнішими. Цікавим є той факт, що жінки надзвичайно сильно довіряють
свої проблеми власним родинам – 50,6%, тоді як чоловіки майже рівною мірою йдуть за
порадою до батьків – 30,6% та до друзів – 30,5%. Отримані результати дають підстави
стверджувати, що емоційні родинні зв’язки у жінок більш міцні та довготривалі.
Можливо, цей факт пов’язаний із звичаєвою українською культурою, яка передбачає
надання дівчинці, а надалі жінці більшої родинної опіки, а хлопцеві з малих літ батьки
дають більше самостійності. З психологічної точки зору науковці відзначають більш
високий рівень емоційної жіночої залежності. Проте сучасне суспільство все більше надає
жінці самостійності, можливості на рівні із сильною статтю займати активну життєву
позицію. Тому дослідження 2009 року ймовірно продемонструють інше процентне
співвідношення. Цікавим є той факт, що жінки схильні звертатися за порадами у складних
ситуаціях до випадкових знайомих – 36,4%, тоді як до самостійних рішень схильні 18,7%
жінок. Для чоловіків виявлене зворотне співвідношення: до випадкових знайомих
звертається 1,6% чоловіків, схильні до самостійних рішень 35% чоловіків. Цей факт
можна пояснити наявністю постійної потреби жінок у підтвердженні власної самооцінки,
причому джерело такого підтвердження може бути будь-яке, навіть малознайомі люди.
Для чоловіків така потреба характерна меншою мірою. У регіонах та Києві аналізована
ситуація статистично значимо не відрізняється.
При аналізі кількісних даних сприйняття особистістю конфліктної ситуації з
близькою людиною, ми отримали наступні результати. Найбільше досліджуваних, при
чому і серед чоловіків, і серед жінок, цей показник варіює в межах 50%, вважає, що
конфліктна ситуація не призведе до погіршення стосунків. Знову, як бачимо, позначається
вплив надзвичайно сильних родинних стосунків. Всі інші результати дослідження
проблематики конфліктності можна пояснити наявністю індивідуальних особистісних
характеристик, які позначаються при виборі виходу з конфліктної ситуації. Типологія
поведінки в конфлікті формується здебільшого в процесі особистісної соціалізації та
онтогенетичного розвитку.
Результати анкетування молоді (18 – 30 рр.), проведені протягом 2009 р. щодо
відносин у родині та з близькими людьми, представлені в таблиці 2.
Таблиця 2.
Відносини у родині та з близькими людьми.
Результати анкетування молоді 2009 р. (18 – 30 рр.)1
Всього
692

Ж
496

Ч
196

Київ
314

Регіони
378

18,4
57,3
4,5
12,2

44,4
37,3
2,4
11,1

7,6

4,8

5
Коли у вас виникають проблеми, до кого ви звертаєтеся за допомогою:
до батьків
34,5
36,7
30,2
45,6
до друзів
23,0
19,9
31,1
17,2

26,2
27,8

12 Який варіант проведення вільного часу для вас є найприйнятнішим:
у родинному оточенні
32,6
36,5
23,0
у спілкуванні з близькими друзями
46,4
42,8
55,6
на дискотеці, у великій компанії тощо
3,5
2,2
6,1
наодинці – слухання музики, читання тощо
11,5
11,8
10,7
інше
6,0
6,7
4,6

1

Всі показники в таблиці надані в процентному співвідношенні.
Нумерація запитань в таблиці № 2 вказана відповідно до нумерації запитань в розробленій автором
анкеті, що була надрукована в статті: Новосад С.О. Емпіричний підхід до вивчення феномену особистості в
системі українознавства // Мультиверсум: Філософський альманах: Зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 1 (89).
– С. 51-66.
2
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ні до кого, справляюся самостійно
29,0
27,4
32,1
до інших членів родини
12,5
15,0
6,6
до випадкових знайомих
1,0
1,0
18
Під час випадкової конфліктної ситуації з близькою людиною ви:
щиро шукаєте шляхи до примирення
46,7
47,1
45,4
навіть не допускаєте думки, що конфлікт
призведе до розриву стосунків
свідомо нагнітаєте ситуацію, прагнучи
вплинути на її почуття
намагаєтеся відсторонено проаналізувати
стосунки і з’ясувати, хто винен

29,2
7,3
0,7

28,6
16,6
0,8

50,3

43,6

18,8

19,0

18,4

12,7

23,8

6,8

6,0

8,7

6,4

7,2

27,7

27,9

27,5

30,6

25,4

Як бачимо, тенденції стосовно проведення вільного часу збереглися на рівні 2006
року. Українці так само цінують оточення близьких друзів, другу позицію займає родина,
далі самотнє проведення вільного часу. Не спостерігається статистично значимих змін
поглядів з приводу досліджуваної проблеми ні в регіонах, ні в Києві. Чоловіки та жінки
також статистично значимо не змінили своїх уподобань. Тому зроблені нами попередні
висновки можемо вважати такими, які впливають на формування психотипу особистості
українця, причому суспільні зміни не справили значного впливу на досліджувану
проблематику.
У критичних ситуаціях молодий українець продовжує шукати підтримки та поради
в сімейному оточенні, проте таку точку зору висловив менший відсоток респондентів. Як
бачимо, родина та батьки продовжують втрачати значимість у житті молодої людини, і
вона все частіше звертається до самостійного особистісно-зорієнтованого вибору. Цікавим
є отриманий процентний розподіл між регіонами та Києвом. Сучасні молоді кияни почали
більше довіряти родинним порадам – 45,6%. А в регіонах навпаки, відсоток таких
відповідей порівняно з попереднім результатом 2006 р. знизився – 26,2%. На периферії
родинні зв’язки із урахуванням сучасних впливів послабилися, а в столиці, можливо, під
впливом великої кількості реклами та пропаганди вагомості родини, навпаки збільшилися.
Відомо, що таку мету переслідувала сучасна влада, реалізуючи намічені соціальні
проекти. Проте прикро, що найбільший їх вплив був спрямований все ж на столицю, а в
регіонах ми на сьогодні помічаємо т.зв. інформаційний голод, тому й тенденції втрати
родинної значимості посилилися. Необхідно головною метою формування сучасного
суспільства обрати об’єднання України та надання рівнозначності всім її територіальним
одиницям. Розподіл процентного статевого співвідношення залишився статистично
незмінним порівняно з попередніми результатами 2006 р. Тому можемо вважати, що
статева ідентифікація сучасної молоді залишилася на тому ж рівні і пояснюється
психологічно обґрунтованими причинами, які були описані нами раніше. Жіноча
емансипація і бажання займати активну життєву позицію не позначилася на їхніх виборах.
Бажання звертатися за порадами до випадкових осіб зменшилося у жінок та
абсолютно не виявилося у чоловіків. Цей факт можна пояснити зниженням рівня довіри
до оточуючих загалом. Українці все більше схильні до уособлення, обмеження власного
світу та високого рівня індивідуалізації. Традиційна думка про те, що для українців
надзвичайно важлива громада – втрачає свою актуальність. Наше дослідження свідчить,
що українець все більше стає індивідуалістом та зменшує доступ оточуючих у свій
внутрішній світ. У регіонах та Києві аналізована ситуація знову ж статистично значимо не
відрізняється.
Аналізуючи кількісні дані сприйняття особистістю конфліктної ситуації з близькою
людиною, ми отримали статистично подібні результати до попередніх. Тому розуміємо,
що вихід із конфліктної ситуації українці шукають залежно від особистісного розвитку та
формування. Але цікавим виявився факт меншої тривожності жителів регіонів стосовно
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негативного впливу конфліктної ситуації. Можливо, це можна пояснити наявністю
меншої політичної та загальної суспільної напруги в регіонах. Жителі більшою мірою
сконцентровані на отриманні прибутків, можливості прогодувати власну родину, а не на
конфліктності і пошуках виходу з нього.
Зважаючи на отримані результати емпіричного дослідження автор статті робить такі
висновки. Проведене дослідження виявляє загалом зменшення значимості родини та
батьків у житті молодої людини, і вона все частіше звертається до самостійного
особистісно-зорієнтованого вибору. Родинне оточення займає другу позицію у проведенні
вільного часу. На периферії родинні зв’язки із урахуванням сучасних впливів
послабилися, а в столиці, можливо, під впливом великої кількості реклами та пропаганди
вагомості родини, навпаки збільшились. Сучасні молоді кияни почали більше довіряти
родинним порадам, а в регіонах – навпаки. Емоційні родинні зв’язки у жінок більш міцні
та довготривалі, ніж у чоловіків. Наше дослідження свідчить, що українець все більше
стає індивідуалістом та зменшує доступ оточуючих у свій внутрішній світ.
Таким чином, ми можемо спостерігати дві найбільш значущі тенденції розвитку
сучасної української нації – це поступове втрачання ролі родини, родинних зв’язків у
житті молодої людини та збільшення рівня уособлення. Ці тенденції можуть призвести до
занепаду нації. Українська нація, як така, стоїть під загрозою знищення. Людина,
зорієнтована тільки на задоволення особистих інтересів, не цінує культурних традицій,
своїх коренів, її не цікавлять духовні орієнтири. Продовження роду та плекання
національних інтересів стають неактуальними. В зв’язку з зазначеними тенденціями
цінним на сучасному етапі є виховання вагомості родини та розуміння важливої ролі
родинних цінностей у житті молодої людини.
Подальше дослідження зазначених тенденцій у розвитку українського суспільства
мають підтвердити або спростувати отримані результати. Але важливою є потреба
продовжувати вивчати та аналізувати виявлені зміни.
The actual philosophical and ukrainoznavstvo progress trends of modern Ukrainian nation
are lighted in the article. The problems of native relations are examined in a youth surroundings.
The necessity of research of presentations of modern youth of Ukraine is grounded about family,
native education value of native relations in their personal life. The modern pictures of
Ukrainians about family are analysed. An author gives part of results of the empiric research of
ethnical and nationalistically signs of modern youth of Ukraine, in age from 18 to 30 years
conducted in 2006 and in 2009 years. Recommendations are offered in relation to education of
the Ukrainian young people taking into account the got results of research. The subsequent
prospects of consideration of the explored problem are given in the system of scientific
ukrainoznavstvo.
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УКРАЇНА – СУСПІЛЬСТВО

Пахольчук І.С. (Умань)
ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ
ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті аналізуються історичні обставини формування українського та інших
етносів на території України, акцентується увага на важливості збереження та
відтворення української ідентичності в процесі побудови демократичної держави.
Сьогодні етнічна структура України перебуває в динамічному стані, зумовленому
конкретними історичними обставинами, істотно впливає на суспільні процеси загалом –
політичні, культурні,
економічні, демографічні тощо. У цьому контексті перед
Українською державою, її системою освіти постає завдання вирішення фундаментальної
політичної проблеми: як із різноетнічного, розділеного за мовною, конфесійною та
іншими регіональними і ментальними ознаками населення сформувати певну системну
цілісність, для якої національні інтереси країни, пріоритети та цілі її розвитку були б
атрибутивними складовими, мірилом мислення і діяльності кожного з членів суспільства.
Ефективність зусиль, спрямованих на вирішення цих проблем чи вирішення їх взагалі,
можлива лише за умови, якщо вони спиратимуться на теоретико-методологічну основу, на
знання того, як в Україні виникли, постали певні етноси, яким чином склалася сучасна
етнонаціональна картина.
За безперечної важливості багатьох історичних чинників формування етносу,
зосередимось лише на антропологічних, політичних та релігійних чинниках формування
саме українського етносу, який упродовж багатьох століть був і залишається ядром
формування модерної української нації.
Стосовно українців, як антропологічної спільноти, важливою є обставина, з’ясована
наукою ХХ ст. Це певна антропологічна спадкоємність між племенами українського
терену, починаючи з епохи бронзи аж до нашого часу. Особливе місце серед наукового
загалу посідає факт антропологічної неперервності людності Середнього Подніпров’я
57

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

протягом щонайменше останніх 10 тис. років1. У расово-антропологічних ознаках
населення, що проживало на цьому терені, у визначений період не зафіксовано суттєвих
змін.
Щодо політичних чинників етнічної консолідації, чл.-кор. НАН України В. Баран
вважає доведеним те, що корінні мешканці лісостепової зони України, починаючи з
рубежа І тис. н.е. пережили всі інвазії і не були витіснені повністю з історичних місць
свого проживання або знищені подібно до багатьох інших народів2.
Українському народові є чим пишатися стосовно свого минулого. Небагато на
земній кулі є націй, які б, з точки зору державності, мали такий зразок, як Київська Русь; з
точки зору духовності – такий приклад, як масове хрещення народу; з точки зору
національної гідності – багатовікову героїчну боротьбу за свою незалежність та
ідентичність.
Саме ця героїчна історія українського народу, вірність заповіту «славних прадідів
великих» зобов’язує нинішніх очільників влади, всіх, хто пов’язав свою долю з Україною,
активно діяти у різних сферах суспільного життя, забезпечуючи тим самим оптимальні
умови для консолідації української нації.
Аналізуючи сприяння в активізації цих процесів з боку сучасної Української
держави, варто зауважити, що її роль у збереженні та відтворенні української ідентичності
має і може бути більш вагомою й результативнішою. Блискучим прикладом досягнення
максимального результату у цій справі є держава Ізраїль. Саме їй вдалося повернути у
повсякденне життя мову священних книг – іврит, а репатріантам єврейського походження
– відчути себе частинкою цілісного етнополітичного тіла планети.
Неймовірно, як може здатися на перший погляд, але привнесене з Візантії на наші
землі християнство зумовило і мовну консолідацію народу. «Кожна віра, – писав
І. Огієнко, – найміцніше зв’язана з рідною мовою народу, бо рідна мова – то основний
родючий грунт кожної віри. Рідна мова – шлях до Бога»3. Щоб процес сприйняття нової
віри в язичників проходив легше, візантійські місіонери застосовували у богослужбовій
практиці їхні місцеві мови, не нав’язуючи канонічну грецьку, як це робили католики з
латинською. Так жива слов’янська (майбутня українська) мова потрапила в церкву, де в
суміші зі староболгарською згодом трансформувалася у церковнослов’янську. То вже з
часом церковнослов’янська перетворилася на консервативну «канонічну мову»
православ’я, все більше несхожу на живу розмовну мову.
Починаючи з кінця ХVІ ст., наступна політико-конфесійна роз’єднаність спричинила
появу у християнстві в Україні дезінтегративної функції, що й досі живить деетнізаційні і
денаціональноконсолідаційні процеси в українському суспільстві.
Таким чином, саме при взаємодії зазначених та інших чинників об’єктивноісторично формується фономен української духовності, носієм якої є український етнос. У
концентрованому вигляді вона проявляється в українській ментальності, коли «мільйони
розбіжних людських воль єднають в одно – спільні тріумфи в минулім», «слава предків»,
дальше – спільна воля в теперішнім і «готовність до дальших великих діл, одна велика
ціль для всіх в майбутнім»4.
Як і генеза, власне, українського етносу, суперечливим і складним був процес
постання на нашій землі інших етнічних спільнот. Уже в середині І тисячоліття до н.е. на
теренах сучасної України з’явилися численні давньогрецькі міста-поліси. Давні греки у
більшості випадків не переслідували експансіоністські цілі, а селилися у Північному
Причорномор’ї за домовленістю з автохтонним населенням для взаємовигідної торгівлі.

1

Алексеева Т.И. Этногенез восточных словян. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – С. 273.
Баран В.Д. Давні слов’яни. – К.: Альтернатива, 1998. – С. 245.
3
Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів, 1995. – С. 23.
4
Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич: Відродження, 1991. – С. 255.
2
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Таким чином, протягом століть на землях України сформувалася чи не найдавніша і
найтолерантніша етнічна меншина.
Ще з дохристиянських часів через торговельно-економічні причини відомі були
єврейські та вірменські громади. Особливо потужний наплив євреїв розпочався після
відомих трагічних подій ХV ст. на Піренейському півострові, коли під проводом королеви
Ізабелли розпочалася етнічна «чистка» регіону насамперед від маврів та євреїв. Протягом
століть євреї становили істотний прошарок українського суспільства, впливаючи на
діяльність у сфері торгівлі, ремесел, фінансів, науки та освіти. Голокост у роки Другої
світової війни, а також повернення значної частини громадян України єврейського
походження на свою історичну Батьківщину призвели до суттєвого зменшення цієї
етнічної меншини.
Із прийшлих кочівників, по суті, лише кримські татари зуміли, хоча й з великими
втратами, зберегтися в українському суспільстві. Асимілюючи місцеву культуру,
вбираючи генетичні особливості місцевого люду, кримські татари стали важливою
ланкою, через яку в Україну входила культура мусульманського світу, а українська – до
східних народів.
Формування етнічних меншин в українському середовищі пов’язане також із
воєнно-політичними подіями минулого. В різний час певні українські регіони входили до
складу Польщі, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Румунії, Росії. Так на теренах
України з’явилися численні спільноти з числа титульних етносів названих держав і навіть
етнічні меншини з представників віддалених від неї народів: сербів, чорногорців, німців
тощо. При цьому важливо усвідомити, що за кожним із завойовників тягнувся потужний
асиміляційний шлейф.
Розширенню етнічної строкатості сучасної України, значною мірою завдяки її
прозорим кордонам, сприяють міграційні потоки з Кавказу, Центральної Азії та інших
східних регіонів. Легалізація цих мігрантів вимагає від держави забезпечення їм
визначених міжнародними конвенціями прав людини. На практиці такі люди фактично
вливаються в російськомовний сегмент українського суспільства, що знову ж сприяє його
збільшенню, а отже, і поглибленню наявних проблем.
Таким чином, сучасне українське суспільство складається з двох взаємопов’язаних
компонентів: автохтонного титульного українського етносу і представників багатьох
етнічних меншин. У своїй сукупності вони становлять спільноту громадян України,
рівних у правах і обов’язках, які є повноправними учасниками і творцями сучасного
історичного процесу.
Незалежна Україна прагне до демократичної правової держави, з розвиненою
соціально орієнтованою економікою та громадянським суспільством. Творцем такої
держави покликана стати українська політична нація, всі громадяни країни, незалежно від
етнічного походження, яких об’єднали б національні інтереси країни. Про таку Україну
ще у 1917 р. мріяв наш знаний історик Д. Багалій, чиї слова і сьогодні не втратили
актуальності: «Нехай усім народам живеться вільно на Україні, але нехай нові поселенці
на Україні пам’ятають, що не може бути зневажений на своїй рідній землі (як се було
раніше) той український нарід, котрий заселив її, захистив од ворогів і довгі часи поливав
своїм трудовим потом»1.
Historical circumstances of the formation of Ukrainian and other nationalities on the
territory of Ukraine are analyzed, attention is focused on the importance of preservation and
recreation of Ukrainian identity in the process of the democratic state development.

1

Цит. за: Діяк І.В. Українське відродження чи нова русифікація? – К.: Гранослов, 2000. – С. 142.
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Сугробова Ю.Ю. (Сімферополь)
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІУМУ:
НОВІ ЦІННОСТІ МОЛОДІЖНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті розглядаються питання зміни соціального ціннісного архетипу молодого
покоління України, які не асимілюють норми старших поколінь, а сповідають принцип
індивідуального виживання, що й стало основою їх нормативної системи на сучасному
етапі.
Корінні соціально-економічні й соціально-політичні зміни, що відбуваються в
Україні сьогодні, дуже впливають на сферу духовного життя, породжуючи, зокрема, такі
масштабні і небезпечні явища, як «ціннісний розлом», розпад суспільства на окремі
соціальні простори, втрату самоідентичності й конфлікт поколінь.
Стан культурного середовища сьогодні вкрай суперечливий. З одного боку,
безперечні прояви культурної кризи, особливо в молодіжному середовищі. Можна
об єктивно констатувати деформацію процесу спадкоємності національно-культурних
традицій, культурну стагнацію і навіть певний культурний регрес. Молодь виявилася
категорією населення, менш захищеною в культурному відношенні, і значною мірою
потрапила в своєрідний духовний вакуум, що заповнюється різного роду впливами, які
руйнують традиційні цінності української національної культури.
Значний інтерес представляють дослідження українських учених В. Василенко,
А. Ручки, В. Сагатовського, Ф. Лазарєва, Д. Берестовської тощо, присвячених осмисленню
стратегії й цінності культури в сучасній світовій спільноті1.
Соціальні перетворення в Україні викликали істотні зміни об’єкта аксіологічних
досліджень. В. Бобахо, Н. Багдасарьян, Е. Бистрицький тощо досліджують феномен
особистості молодої людини, її світогляд, ціннісні орієнтації, сучасні тенденції
молодіжної культури2.
Загальнометодологічним проблемам соціокультурних орієнтацій присвячений
значний обсяг наукової літератури, серед авторів якої виділяються філософи, соціологи,
культурологи, юнологи: В. Андрущенко, І. Надольний, М. Зелінський, В. Цибульник,
В. Черноволенко, В. Оссовський, В. Паніотто тощо3.
Вони аналізують світогляд молоді, суперечності її духовного становлення, моральні
й естетичні цінності, проблеми професійної орієнтації молоді, що обумовлюють
специфіку молодіжної субкультури.

1

Василенко В.А. Ценности и оценка. – К., 1964. – 21 с.; Лазарев Ф.В., Брюс А. Литтл. Вселенная
культуры: стратегемы и ценности. – Симферополь: СОНАТ, 2005. – 192 с.; Лазарев Ф.В., Тарасов В.И. Разум
в новом столетии: глобальная переориентация. – Симферополь, 2000. – 64 с.; Сагатовский В.Н. Ценность и
смысл // Философия науки. – 1987. – № 10. – 15 с.; Ручка А.А. Ценностный подход в системе
социологического знания. – К.: Наукова думка, 1987. – 154 с.; Берестовская Д.С. Культурология. –
Симферополь, 2003. – 392 с.
2
Багдасарьян Н.Г., Кансузян Л.В., Немцов А.А. Инновации в ценностных ориентациях студентов //
Социс. – 1995. – № 4. – С. 125-129; Бобахо В.А. Современные тенденции молодежной культуры: Конфликт
или преемственность поколений? // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3; Быстрицкий Е.К.
Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наукова думка, 1991. – 200 с.
3
Духовные ориентации молодежи: динамика и формирование. – К., 1994. – 188 с.; Цыбульник В.В.
Молодежь и общество. Социолог. очерки. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 175 с.; Черноволенко В.Ф.,
Оссовский В.Л., Паниотто В.И. Престиж профессии и проблемы профессиональной ориентации молодежи.
– К., 1979. – 160 с.
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Група дослідників: В. Антоненко, М. Горак, В. Пазенок та ін. аналізують специфіку
духовного життя молоді, проблеми моральної, політичної, художньої культури в контексті
духовного життя суспільства «доперебудівного» і «перебудівного» періодів1.
Сучасні вітчизняні учені, такі як О. Вишняк, Н. Чурилов, Ю. Сугробова, Е. Головаха,
О. Донченко, І. Мартинюк, В. Пилипенко тощо досліджують ціннісні орієнтації молоді в
контексті культурних, політичних, соціальних традицій, які домінують у суспільстві2.
Ми вважаємо важливими публікації вчених – співробітників інститутів філософії та
соціології НАН України: Е. Андроса, Е. Бистрицького, М. Мокляка, Л. Сохань,
В. Тихоновича, В. Шинкарука та ін.3 Вони звертаються до проблем світосприйняття і
світовідчуття, аналізують світоглядно-філософську тематику.
Таким чином, до проблем формування цінностей у вітчизняній і зарубіжній науковій
думці зверталася і звертається значна кількість дослідників, але феномен ціннісного світу
молоді настільки складний і суперечливий, що вимагає подальшого звернення до цієї
проблематики та її філософсько-культурологічного аналізу.
Відбувається не тільки розпад системи норм соціальних зв’язків, але дуже поволі й
суперечливо формується інша система цінностей. Проблема ідентифікації для значної
частини молоді полягає не в тому, «ким бути» в системі суспільного розподілу праці, а
скоріше – «яким бути». Спроба задовольнити потреби без практично корисної діяльності
породжує ілюзорні можливості.
Дослідження свідчать, що в процесі реформування суспільства відбулася переоцінка
цінностей. Повага до таких якостей, як «дисципліна», «слухняність», «виконання
обов’язку», «підпорядкування», «скромність», «самовладання», «безкорисливість»,
«самовідповідальність», «поступливість» значно ослабла і, навпаки, таких, як «свобода»
(від авторитетів), «визнання» (особи), «автономія» (окремої людини), «задоволення
потреб», «розкутість», «самостійність» і «особиста недоторканність» – зросла.
Вивчаючи цілеспрямованість молоді України, можна стверджувати, що пріоритети
гедонізму (життєві задоволення, радощі життя, споживацтво) значно домінують над
традиційними (відповідальність, авторитет, сім’я), альтруїстичними (суспільне благо,
допомога тим, хто має потребу), самореалізації (знайти сенс життя, реалізувати себе).
Пасивність молоді в політичній, суспільній, цивільно-творчій діяльності
підтверджують останні позиції цих пріоритетів. Проте можна сміливо говорити про
типову для України достатньо високу економічну активність молоді, про сталі установки
на індивідуальні схеми виживання. Досить сильна філософська для літератури традиція
розглядає індивідуалістичне самоствердження, особисту незалежність як вищу цінність і
основу сучасного західного суспільства.
З другого боку, якщо розглядати цю категорію як об’єкт негативної моральної
думки, розвиток індивідуалізму об’єктивно веде до ослаблення соціальної інтеграції і до
зростання егоїзму. Не вдаючись до дискусії з приводу моральної оцінки цього феномену,
1

Антоненко В.Г., Зелинский М.Ю. Социальная политика партии как фактор воспитания нового
человека. – К., 1984. – 48 с.; Молодежная субкультура. – Одесса: АстроПринт, 1999. – 282 с.; Горак А.И. От
дьявола до ангела? Прогрессирует ли человеческая духовность. – К., 1991. – 48 с.; Культура, мировоззрение,
гуманизм / Отв. ред. М.Ф. Тарасенко. – К.: Лыбидь, 1991. – 135 с.; Пазенок В.С. Социальная культура и
социальное творчество. – К., 1990. – 120 с.
2
Ручка А.А. Ценностный подход в системе социологического знания. – К.: Наукова думка, 1987. –
154 с.; Макеев С.А., Оксамитная С.Н., Швачко Е.В. Социальные идентификации и идентичности. – К., 1996.
– 156 с.; Сугробова Ю.Ю. Цінності молоді в контексті аналізу соціально-культурних реалій сучасного
суспільства України // Prjblemy jazika, literatury / Ukraina III. Suchasna ukrajinistika. – 2008. – 2 cost. – C. 687693.
3
Андрос Е.И. Перестройка мышления и научное познание. – К.: Наукова думка, 1992. – 228 с.;
Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наукова думка, 1991. – 200 с.;
Ручка А.А. Межгрупповая и внутригрупповая дифференциация ценностных приоритетов граждан Украины.
Мониторинг Института социологии Украины. – К., 2003. – 250 с.
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можна сміливо констатувати, що ідеологія індивідуалізму стала не тільки поширеною, а й
надзвичайно модною серед молоді пострадянського простору й, зокрема, України.
Після краху державного патерналізму, коли підтримувані ним «колективістські»
цінності та практика перестали слугувати індивідам психологічною й моральною опорою,
індивідуалізм остаточно перетворився наче на неминучу життєву стратегію.
Пострадянське суспільство створило умови для розвитку декількох форм цієї
стратегії. З одного боку, воно відкрило перед людьми небачені в радянські часи
можливості для індивідуального успіху, збагачення, соціального просування, а іноді й
самореалізації особистості, з другого – прирекло широкі маси населення на економічну і
соціальну деградацію.
У молодшого покоління, чий вік не перевищує нині 30 років, сформувався новий
індивідуалізм, що має мало загального з тим, який можна було спостерігати у homo
sovieticus. Цей новий індивідуалізм може бути виявлений на глибинному рівні особистої
психології. Сьогодні сформований тип молодого українця, для якого характерний вельми
високий рівень автономії по відношенню до соціуму і соціальних інститутів. На відміну
від радянського індивідуаліста, він не апелює до суспільства та його норм; змушений
зважати на них, він протиставляє їм свої власні правила; у нього немає глибоких емоційно
насичених соціальних зв’язків за межами сім’ї і кола друзів.
Соціалізація сучасної української молоді відбувається в умовах інституційної
системи, що розпадається. Якщо суспільство не в змозі запропонувати індивідам стійкі
образи дії, відчуття, правила і нормативні системи, їм доводиться самим виробляти
необхідні для життя в соціумі стереотипи поведінки.
Саме це й відбувається з багатьма молодими людьми, які, адаптуючись до умов
постсоціалістичної реальності, не асимілюють норми старших поколінь, а сповідають
принцип індивідуального виживання, який і став основою їх нормативної системи.
Виходячи з вищесказаного, можна описати соціологічний портрет сучасної молодої
людини:
споживацьке ставлення до життя;
орієнтація на розваги, відсутність старанності, інертність;
нестриманість бажань, нерозбірливість у засобах їх задоволення;
життєва короткозорість, невміння та небажання планувати свої дії наперед;
інтелектуальна байдужість;
невиправдана висока самооцінка;
життєва орієнтація на розваги.
Проаналізувавши ціннісний світ сучасної молоді, необхідно визначити соціальний
аспект її проблем.
Зміна ціннісної структури сучасної української молоді свідчить не тільки про
соціальну кризу, а також і про те, що в процесі еволюції українського суспільства
гуманістичні установки, універсальні, загальнолюдські, архетипічні, національні цінності
зберігаються на периферії свідомості молоді, а не як базові.
Загальноприйняті цінності, властиві радянським часам: наприклад, інтереси
суспільства мають превалювати над інтересами індивіда, вони еволюціонували в процесі
радикальних економічних реформ і перемістилися на останні щаблі пріоритетів, проте
гедонізм цілеустремління сьогодні очолює ціннісну ієрархію молоді.
Це дає змогу зробити висновок про те, що відбувається зміна соціального
ціннісного архетипу молодого покоління України. І ми солідарні з ученими, що
пропонують проект нової парадигми як нового відродження українського суспільства. В
цьому напрямі необхідно: повернення до універсальних культурних цінностей, традицій і
духовних коренів; утвердження пріоритетів самоцінності життя, здоров’я, духовної
творчості; переорієнтація розуму, раціональне й ірраціональне на шляху до мудрості, яке
гармонійно поєднується; полілог культур як шлях до взаєморозуміння і духовної злагоди.
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Молодіжна культура, її перспективи розвитку, структура і динаміка цінностей
молодого покоління – це складний об’єкт наукового дослідження й виховної роботи, що
представляє особливий інтерес для філософії, культурології, педагогіки, українознавства.
The questions of changes of social value archetype of the young generation of Ukraine
assimilating no norms of older generations, but worship of individual survival principles being
the basis of normative system in the modern period are considered in this article.
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УКРАЇНА – ЛЮДИНА

Фігурний Ю.С. (Київ)
ЕТНОДЕРЖАВОНАЦІЄТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО
В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ
У статті досліджується етнодержавонацієтворча діяльність Петра КонашевичаСагайдачного в українознавчому вимірі. В умовах посилення етнічного, релігійного,
соціального, економічного тиску польської влади в Україні, козаки під керівництвом
П. Сагайдачного виступили гарантом збереження традиційної культури, ідентичності й
звичаїв українців, їхньої рідної мови та православної віри.
Перша половина XVII ст. – це ціла доленосна епоха в поступальному розвитку
України й українців. Вона розпочалася з гіркоти поразок перших козацьких повстань
90-х рр. XVI ст. під проводом К. Косинського і С. Наливайка, а завершилася успішним
початком Національно-визвольної війни та соціальної революції українського народу під
керівництвом Б. Хмельницького (Хмельниччини). У цей хронологічний період Україна з
географічного поняття, далекої окраїни Речі Посполитої (її «всходніх кресів») поступово
перетворюється на геополітичну реальність, а саме на самодостатній етноспільнотний
протодержавницький організм, який дуже швидко розвивається й самоорганізується, а
тодішні українці («руські», «русини») розпочинають усвідомлювати свою самобутність,
окремішність, самодостатність і право на самостійне існування, що зрештою і посприяло
формуванню в їхньому середовищі домодерної європейської «козацької нації». Зрозуміло,
що ці важливі українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси відбулися не зразу,
а тривали з кінця XVI ст. усю першу половину XVII ст. і, нарешті їхні кількісні показники
трансформувалися в якісно-новаційні зміни доби Хмельниччини. На нашу думку, вагому
роль в активізації цих процесів відіграв Петро Конашевич-Сагайдачний (П. Сагайдачний).
В умовах посилення етнічного, релігійного, соціального, економічного тиску польської
влади в Україні, козаки під керівництвом П. Сагайдачного виступили надійним гарантом
збереження традиційної культури і звичаїв українців, їхньої рідної мови, православної
віри й самобутності.
Актуальність дослідження заявленої нами проблематики полягає у тому, що
вивчаючи етнодержавонацієтворчу діяльність П. Сагайдачного в українознавчому вимірі,
ми не тільки намагаємося фахово осягнути важливі події минувшини нашої Батьківщини,
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а й професійно переосмислюємо їх з висоти сьогодення та надбань, втрат і перспектив
України, українців і світового українства. Новизна наукової праці виявляється в тому, що
попри значну наявну кількість напрацювань, присвячених П. Сагайдачному, на жаль,
майже відсутні узагальнені концептуальні праці, у яких на достатньому теоретичному
рівні, а головне комплексно, аналізується позитивна роль козацького очільника у
тогочасних вітчизняних етнічних, державотворчих і націєтворчих процесах. Об’єктом
дослідження є Україна, українці в їхньому поступальному часопросторовому розвитку;
предметом – осягнення етнодержавонацієтворчої діяльності П. Сагайдачного в
українознавчому вимірі. Хронологічні межі праці пов’язані, передусім, із сучасною
територією Української держави та місцями перебування і життєдіяльності гетьмана
(терени теперішньої Польщі, Туреччини, Болгарії, Росії тощо).
Це дослідження реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що
фінансується з державного бюджету «Україна і світове українство в системі
українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», керівником якої є професор
П. Кононенко. Вона виконується в ННДІУ та ВІ відповідно до напряму планової роботи
відділу української етнології.
Вивчення та опанування поставленої мети передбачає виконання таких головних
завдань: 1) проаналізувати стан фахової розробки теми, її джерельну базу та визначити
теоретико-методологічну основу дослідження; 2) здійснити неупереджений аналіз
концептуальних понять дотичних до проблем українського етнодержавонацієтворення;
3) простежити основні етапи становлення особистості й головні віхи життєдіяльності
П. Сагайдачного; 4) охарактеризувати найважливіші здобутки й недоопрацювання
козацького гетьмана.
Проведений фаховий комплексний аналіз джерел, досліджень і публікацій, у яких
було започатковано і продовжено дослідження цієї наукової проблеми, і на які мав змогу
опиратися автор, засвідчив, що заявлена ним проблематика потребує подальшого
професійного вивчення. Ми оприлюднюємо лише найвагоміші, на наш погляд, праці, які
безпосередньо й опосередковано дотичні до цієї вагомої українознавчої теми1.
Необхідно наголосити, що в цьому комплексному українознавчому аналізі ми
задіяли один із головних наукових методів пошуку верифікованої (перевіреної) істини –
принцип
історизму,
тобто
неупереджене
висвітлення
й
характеристика
етнодержавонацієтворчої діяльності П. Сагайдачного в українознавчому вимірі. Також ми
активно послуговувалися порівняльно-історичним методом, коли вивчали позитивний
вплив особистості П. Сагайдачного на процес становлення українського етносу,
поступальний розвиток вітчизняного козацтва (запорожців, реєстровців і нереєстровців) і
1

Конисский Г. История Русов или Малой России. – М., 1846; Каманин И.М. Очерк гетманства Петра
Сагайдачного. – К., 1901; Чайковський О. Початки гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного //
Науковий збірник, присвячений професорові Михайлові Грушевському учениками й прихильниками з
нагоди його десятилітньої праці в Галичині (1894-1904). – Львів, 1906. – С. 249-256; Алекберли М.А.
Хотинская война (1621 г.). – Черновцы, 1957; Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991; Петро
Сагайдачний. – К., 1992; Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993;
Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 1993; Бантыш-Каменский Д.Н.
История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – К., 1993;
Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т. (12 кн.). – К., 1991-1992. – Т. 7; Козацькі часи до року 1625. –
К., 1995; Винар Л. Козацька Україна: Вибрані праці. – К.; Львів; Нью-Йорк; Лондон, 2003; Фігурний Ю.С.
Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної
культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. – К., 2004; Яковенко Н. Нарис
історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е вид. перероблене та розшир. – К., 2005; Плохій С.
Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – 2-е вид., випр. – К., 2006; Історія
українського козацтва: Нариси: У 2 т. – К., 2006. – Т. 1; К., 2007. – Т. 2; Сас П.М. Запорожці у польськомосковській війні наприкінці смути (1617-1618). – Біла Церква, 2010; Камінський-Сулима А. Історія Речі
Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Пер. з
поль. – К., 2011 тощо.
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Запорозькї Січі як військово-політичного об’єднання козаків і прообразу Української
козацько-гетьманської держави (Гетьманщини) та зародження домодерної козацької
(української) нації в контексті тогочасних важливих міжнародних європейських світових
подій. Таким чином, фахово опрацювавши заявлену нами проблематику, ми намагалися
шляхом аналізу й синтезу, зіставлення і порівняння визначити, де головне, а де
другорядне, де особливе, а де пересічне, де закономірне, а де випадкове у прогресивній і
поступальній етнодержавонацієтворчій діяльності П. Сагайдачного.
Розпочинаючи вивчення цієї важливої наукової теми, ми зразу ж хочемо
охарактеризувати базові засадничі поняття, на яких ґрунтується наше дослідження. Так,
дефініцію «українське етнонацієдержавотворення», ми трактуємо як неперервний у часі й
просторі поступальний розвиток українців від етносу (бездержавного народу) до нації
(державницький народ), здобуття ним власної національної держави й послідовної
розбудови головних її підвалин. Під терміном «українознавчий вимір» ми розуміємо
визначення й осягнення концептуальної сутності, історичної величини і наукового
значення досліджуваної проблеми (у нашому випадку – українських етнічних,
державотворчих і націєтворчих процесів у першій половині XVIІ ст.) у цілісному й
неперервному взаємозв’язку з Україною, українцями і світовим українством у
цивілізаційному часопросторі.
Хто він такий – цей звитяжний український лицар, полководець, державотворець? З
перших вітчизняних істориків першої половини ХІХ ст. Д. Бантиш-Каменський у своїй
праці «Історія Малої Росії…» під роком 1606 так характеризує цю визначну постать
української минувшини: «Тоді ж козаками вибраний гетьманом Петро Конашевич, за
прізвиськом Сагайдачний, низького походження, проте великий духом, розуму
надзвичайного, хоробрий, бадьорий, спритний, неговіркий, ворог розкошів, норову
жорстокого, несамовитого, готовий пролити кров за найменший злочин, непомірний у
чуттєвих насолодах, які й пришвидшили його смерть. Він зброєю своєю навів страх і
запустіння майже у всіх турецьких і татарських містах, які розташовані на узбережжі
Чорного моря, переслідував турків навіть до стін самого Стамбула; перемогами своїми
озброїв поляків супроти себе і Порту Оттоманську проти Польщі»1 (переклад – Ю.Ф.).
У свою чергу, інший український учений другої половини ХІХ ст. В. Антонович
наголошував: «На початку XVII на чолі Запорожжя ми зустрічаємо чоловіка вельми
талановитого, з великим політичним хистом, – який був, здається, кошовим мало не
двадцять літ. Чоловік цей Петро Конашевич-Сагайдачний, родом із Галичини, із Самбора,
з околичної шляхти. Того часу, як і тепер, були цілі села, де сиділи вільні селяни, що
вважали себе шляхтою, хоч і не користувалися жодними шляхетськими правами. Це так
звана околична шляхта. Конашевич і належав до таких околичних шляхтичів, що за якусь
там заслугу гуртом одержали шляхетські права. Конашевич – це по-батькові, після
номенклатури XVI і XVII ст., син Конона, а родова його назва Сагайдачний»2.
А тепер ми стисло проаналізуємо деякі принципові положення з наведених вище
цитат: по-перше, шляхетського походження П. Сагайдачний чи низького. Якщо його
сучасники дискутували з цього приводу, а потім і дослідники згодом не могли прийти до
спільної думки, то, на нашу думку, найбільш ближче до розв’язання цієї історичної
загадки підійшов В. Антонович, з його тезою, що П. Сагайдачний – околичний шляхтич.
Тоді де-юре він – аристократ, а де-факто – простолюдин. Проте за великим рахунком для
П. Сагайдачного це не мало великого значення, тому що він належав, без сумніву, до
категорії тих людей чину (дії), які самі себе зробили. І навіть якщо козацький отаман і не
був благородного роду, то він фактично долучився до нього, отримавши з рук королевича

1

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян всей стране до уничтожения
гетманства. – К., 1993. – С. 106.
2
Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. – С. 71.

66

Україна – людина

Владислава нагородний меч за успішні дії під Хотинською фортецею у 1621 році1 (більш
докладніше про це згодом). По-друге, щодо прізвища видатного державотворця. У цьому
випадку ближче до істини, мабуть, Д. Бантиш-Каменський, який стверджував, що родове
ймення Петра – Конашевич, а Сагайдачний – це прізвисько. Ми переконані, що він
отримав його згідно з неписаними козацькими традиціями, коли вступив до Запорізької
Січі, українського козацько-лицарського ордену, можливо, за вміння влучно стріляти з
лука, і наявність у нього всіх необхідних аксесуарів (приналежностей) лучника, у тому
числі й сагайдака (комплекту озброєння, що складався з лука, який вкладався в налуччя та
голчана для стріл).
Тепер знову надамо слово В. Антоновичу: «Про молодість його ми мало знаємо –
всього два-три факти. Як здається, він учився в Острозькій школі, в одній із найкращих
православних шкіл того часу. Потім ми зустрічаємо його на службі в одного київського
магната Яна Яксака. Покинувши цю службу, через якийсь час він опинився на Запоріжжі.
Не можна напевне сказати, що примусило його піти на Запоріжжя, але вже в перші часи
свого перебування там він виявив велику політичну здібність. Добре розуміючи стан
речей і потреби свого часу, він до того ж був чоловіком великої ініціативи, талановитим
полководцем і добрим організатором. Ще не бувши гетьманом ані старшим на Запоріжжі,
Сагайдачний уславив себе цілим рядом добре обміркованих, удачних походів на
Туреччину і Крим. Року 1616-го він рушив на чолі січового товариства чайками на море,
узяв кріпості Варну, Синоп, нарешті пробрався у Крим і взяв Кафу (тепер Феодосія, місто
на південному березі Криму), здобувши собі тим широку славу та величезну популярність
на Україні»2.
Досліджуючи вітчизняне етнонацієдержавотворення та одного з його найвидатніших
представників у першій половині XVII ст. – П. Сагайдачного, ми не можемо залишити
поза нашою увагою ще дві важливі речі. По-перше, це рік його народження. На
превеликий жаль, поява на Божий світ цього немовляти не була зафіксована в тогочасних
активних документах (чи поки, можливо, що науковці не віднайшли їх), тому це викликає
дискусію в середовищі науковців. Перші дослідники життєдіяльності П. Сагайдачного
взагалі не переймалися цією проблемою (М. Максимович, В. Антонович, Д. Яворницький
та ін.). Лише згодом вчені розпочали це питання досліджувати. Так, сучасний історик
П. Сас вважає, що майбутній гетьман народився близько 1577-1578 рр., на початку 90-х
рр. він завершує навчання в Острозькій академії, а близько 1595-1596 рр. опиняється серед
запорожців і швидко стає загартованим воїном3. Іншої думки дотримувалася знана
дослідниця українського козацтва О. Апанович: «Петро Сагайдачний з’явився на Січі в
останні роки XVI ст. Докладніше розповісти про попередній період його життя не має
можливості, оскільки документальних даних обмаль. Місце народження Петра
Сагайдачного називає його сучасник Йоахим Єрлич у своєму творі «Літописець – або
хроничка». Це село Кульчиці поблизу Самбора (нині Львівської області). Тут у сім’ї
дрібного українського шляхтича приблизно у 1570 р. народився хлопчик, якого нарекли
Петром. Церковний пам’ятник Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря
доніс до нас ім’я батька майбутнього гетьмана – Конон, за українською вимовою –
Конаш»4. На нашу думку, щодо вирішення питання про рік народження П. Сагайдачного,
датування О. Апанович найбільш правдоподібне, оскільки коли роздивляєшся гравюру
невідомого художника з похвальної хоругви Петра Конашевича-Сагайдачного, яка була
надрукована у книзі К. Саковича (К., 1622), то перед нами постає образ звитяжного
1

Чухліб Т. Доля золотого меча Сагайдачного // Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози
української історії. Козацька доба. – К., 2004. – С. 24.
2
Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. – С. 71-72.
3
Сас. П. Петро Конашевич-Сагайдачний // Історія України в особах ІХ-XVIII ст. – К., 1993. – С. 240241.
4
Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.– С. 9-10.
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українського державотворця, якому аж ніяк не 44-45 (навіть враховуючи ефект старіння, у
ті важкі часи люди швидше мужніли і старіли), а під 60 років, і навіть більше.
По-друге, коли П. Сагайдачний вперше став гетьманом. Переважна більшість інших
вчених вважає, що вперше гетьманом він був обраний у 1606 р. М. Грушевський писав:
«Гетьманом називає його Сакович у поході на Кафу 1616 р. Чи тодї в перше дістав ся він
на гетьманство, розумієть ся не можна сказати, але судячи з того, що Сакович не називав
якогось ранїйшого походу, можна думати, що се таки й не дуже давно перед 1616 р.»1.
Отже, проаналізувавши вищенаведений великий фактографічний матеріал, який
пояснює т.зв. «неісторичний» (невідображений чи дуже мало висвітлений в історичних
джерелах) період життєдіяльності П. Сагайдачного, ми прийшли до таких висновків:
1) Він народився близько 1570 р. (а не 1577 чи 1578 рр. як стверджують деякі вчені), не
тільки навчався в Острозькій академії, а й деякий час навіть працював у ній; 2) Саме тому
П. Конашевич (родове прізвище), за нез’ясованих вповні обставин, можливо, десь на
рубежі XVI-XVII ст. потрапляє на Запорозьку Січ уже зрілим (30-35-річним) чоловіком, де
отримує від запорожців прізвисько – Сагайдачний; 3) Великий життєвий досвід, дуже
гарна освіта, знання мов, високорозвинений інтелект, військовий талант і фортуна,
державницький хист тощо, дали змогу П. Сагайдачному за короткий часовий період –
приблизно 1600-1616 рр. не тільки опанувати козацьким ремеслом, і здобути повагу серед
козаків, а й невдовзі увійти до його найвищого керівництва; 4) Питання, коли і скільки
гетьманував П. Сагайдачний, є досить цікавим, але, на нашу думку, другорядним, тому що
здобувши повагу і пошанування (як вмілий організатор морських і військових походів,
державний діяч, флотоводець й полководець) і в середовищі друзів, і в стані ворогів, він
міг перебрати на себе всю повноту влади і відповідальності (був першим номером), проте,
коли козацька охлократія через ті чи інші причини позбавляла його гетьманської булави,
П. Конашевич продовжував і надалі послідовно проводити свою державницьку політику,
працюючи другим номером. Разом з тим, коли форс-мажорні обставини потребували
концентрації владних і військових повноважень у його власних руках, він діяв агресивно,
вивірено, швидко й безжалісно (усунення в 1621 р. від гетьманства Якова Нероду
(Бородавку)). Всі ці вищеперераховані фактори сприяли становленню Петра КонашевичаСагайдачного як успішного флотоводця і полководця, мудрого державного діяча й одного
з перших творців базових засад Української козацько-гетьманської держави, яка невдовзі,
через чверть століття, постане на теренах України під керівництвом Богдана
Хмельницького!
Чи маємо ми право на таке досить-таки сміливе твердження, якщо в першій чверті
XVII ст. українським козацтвом (реєстровцями, нереєстровцями, запорожцями) керував не
один П. Сагайдачний, а десь з десяток-півтора козацьких ватажків. Зокрема,
В. Антонович, зазначаючи, що з 1596 р., коли було придушене козацьке повстання
С. Наливайка і до 1618 р., коли польський уряд визнав козацьким гетьманом
П. Сагайдачного, наголошує, що гетьманів козацьких у цей час ми всіх не знаємо,
оскільки вони змінювалися доволі часто і, можливо, вибиралися лише на річний термін,
але вісім-десять прізвищ ми можемо назвати, базуючись на джерелах, які не викликають
сумнівів: Христофор Нечковський (1596), Тихон Байбуза (1597-1598), Полоус (1598),
Самійло Кішка (1600-1602), Гаврило Крутневич чи Кортневич (1602), Іван Куцкович
(1602-1603), Іван Косий (1603), Григорій Ізапович (1606), Григорій Тискиневич (1610) і
Дмитро Богданович Барабаш (1617)2.
Усі ці т.зв. «гетьмани», а реально лише «старші» над козаками, швидко промайнули і
згасли на небосхилі тих буремних літ (за винятком лише С. Кішки – героя народної думи і
козацького керівника під час молдовської і шведської військових кампаній), залишивши
1

Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VII: Козацькі часи – до р. 1625. – С. 372.
Антонович В. Неизвестный доселе гетман и его приказ // Антонович В.Б. Моя сповідь. – К., 1995. –
С. 187-189.
2
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після себе мінімум історичних згадок і важливих діянь. На відміну від них, П. КонашевичСагайдачний діяв послідовно, виважено, переконливо і змістовно. Розпочавши свій шлях
воїна спочатку як пересічний козак, потім – отаман (організатор морських походів на
чорноморські володіння Османської імперії та Кримського ханства), надалі – старший над
Військом Запорозьким, і, врешті-решт, загальновизнаний лідер української етнічної
спільноти. Вдала організація морських походів, дала золотий шанс, щасливий квиток
П. Конашевичу-Сагайдачному, ймовірно, завдяки їм, він дуже швидко з простого і вже
немолодого козака Сагайдака (на нашу думку, саме таким було перше козацьке прізвище
Петра на Січі) став успішним везучим отаманом Сагайдачним. Заслуговує на увагу те, що
ні до нього, ні після – козацькі морські походи не набували такого розмаху й активності
(тактико-стратегічного планування), і насамперед це було пов’язано як із нагальною
оперативною тактикою україно-польських, україно-турецьких, україно-татарських і
внутрішньоукраїнських взаємин, так і тогочасною геополітичною та геостратегічною
ситуацією у взаємовідносинах Речі Посполитої, Османської Порти, Московського царства,
Кримського ханства, Молдови, Валахії та України в особі Війська Запорозького, а згодом і
Української козацько-гетьманської держави. Проте саме тому геній відрізняється від
посередності (середньостатистичної людини), що вміє не тільки підпорядковувати різні
(позитивні і негативні) обставини виключно на свою користь, а й перетворювати ці
другорядні обставини у найважливіші й найвагоміші аргументи як у
внутрішньополітичному житті, так і в міжнародних відносинах. Якщо ж бути об’єктивним
і неупередженим, то чорноморські акції під орудою П. Сагайдачного (і де-факто, і де-юре)
були типовими піратськими набігами. Головна мета яких – велика здобич і військова
слава, а визволення невільників-християн з бусурманського полону – лише гарна
«легенда» і ймовірний матеріал для українських історичних пісень і дум, реально вдалий
тогочасний піар-технологічний супровід резонансних флібустьєрських акцій-десантів. Але
надзвичайно швидко козацькі чорноморські виправи (походи) набули такого розголосу в
Центральній, Східній, Південній Європі й у Передній Азії (ми переконані –
П. Сагайдачний на це і розраховував), що перетворилися зі звичайнісінького піратства на
загальновизнану в Європі «богоугодну» прогресивну боротьбу козаків-християн з
реакційним мусульманським світом (це казкове перевтілення можна порівняти,
наприклад, як би сучасні сомалійські пірати з якогось дива в очах світової спільноти
здобули славу борців з глобалізацією й імперіалізмом). А особисто П. Сагайдачному
морські набіги дали можливість спочатку здобути визнання у козацькому середовищі, а
потім, очоливши Військо Запорозьке, стати потужним політичним гравцем як на теренах
Речі Посполитої, так і за її межами. Він уміло й цілеспрямовано використовував
чорноморські походи (навіть тоді, коли ними не керував, як наприклад, літній козацький
набіг 1620 р. на Порту) проти Стамбула і для дестабілізації міждержавних стосунків між
Річчю Посполитою й Османською Портою, з метою здійснення власних тактикостратегічних планів і задумів.
Інший аспект державотворчих прагнень П. Сагайдачного на ниві розбудови
Українських Збройних сил, після чорноморської флотилії чайок, це – творення ним
боєздатної наземної (сухопутної) армії. Ці амбітні плани йому вдалося реалізувати. Це
авторське твердження ґрунтується, передусім, на Московській (1618 р.) і Хотинській
(1621 р.) військових кампаніях. У них козацьке військо під керівництвом П. Сагайдачного
показало свої найкращі якості та продемонструвало потужний мілітарний вишкіл, що
досягав рівня найбільш боєздатних європейських і світових армій, а їхній очільник, у свою
чергу, проявив себе видатним полководцем. Якщо бути об’єктивним, то для
П. Сагайдачного Московський похід був лише тактичним засобом для вирішення й
утвердження в Україні власних стратегічних задумів і проектів. В. Антонович з цього
приводу писав: «Королівський посланець поспішив на Січ, зробив умову із Сагайдачним,
який згодився рушити із козаками під Москву. Текст цієї умови не дійшов до нас, пункти
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не зовсім ясні; можна тільки допустити, що Сагайдачного стверджено кошовим на
Запоріжжі. Сагайдачний пообіцяв визволити королевича із біди, а йому дано за те владу і
над Київською Україною. Справді, Конашевичеві пощастило визволити Владислава. Так
він справив свій обов’язок. Після того він вернувся з походу вже не на Січ, а до Києва і
став уже зватися гетьманом Запорозького війська»1. Дещо деталізує польсько-українські
домовленості Д. Яворницький: «Сагайдачний, вислухавши поляків, не одразу погодився.
Він висунув такі вимоги: 1) розширення козацької території; 2) свобода на Україні
православній вірі; 3) збільшення кількості козацького війська; 4) визнання з боку Польщі
судової та адміністративної автономії України. Потрапивши в критичне становище,
польський король і сенат зголосилися на усі ці вимоги Сагайдачного і прислали для його
війська так звані військові клейноди, тобто булаву, бунчук, печатку, знамено. Потрібна
була для скріплення обіцянки короля й сенату ще й згода загальнодержавного сейму, але
угоду уклали нашвидку, з огляду термінової справи, і тоді Сагайдачний зібрав двадцять
тисяч козацького війська і на початку серпня 1618 року рушив з ним на землі
Московського царства»2. Загалом, якщо аналізувати Московську кампанію як військову
операцію та її керівника як полководця, можна прийти до таких висновків: 1) швидким
наступальним кидком-маршем козацькі війська під орудою П. Сагайдачного стрімко
пройшли ворожу територію й успішно з’єдналися з вояками принца Владислава,
порятувавши його від ганебного полону, чи навіть від смерті; 2) під час цього стрімкого
рейду вони захопили цілу низку міст – Путивль, Лівни, Єлець, Лебедин, Данков, Скопин,
Ряжськ. Не вдалося «взяти на спис» Переяслав-Залєський і Михайлов; 3) облога і взяття
Москви були доручені Сагайдачному, але після першого ж приступу він віддав наказ про
зупинення штурму й відступ; 4) після невдалої облоги козаки ще успішно повоювали,
захопивши остроги в Серпухові й Калузі; 5) зрештою, саме завдяки вдалим військовим
діям козацького війська під орудою П. Сагайдачного в січні 1619 р. було підписано
Деулінське перемир’я на 14 років і 6 місяців на дуже вигідних умовах, за якими
Московське царство поступається Речі Посполитій Смоленщиною, Чернігівщиною і
Сіверщиною та такими містами як: Смоленськ, Чернігів, Новгород-Сіверський, Стародуб,
Почеп, Трубчевськ тощо.
Проте саме головне, стратегічне питання Московського походу 1618 р., а саме
поновлення на царському престолі королевича Владислава так і не було вирішене. Чому
П. Сагайдачний, який мав можливість захопити «стольний град» і цим самим посприяти
польському принцу в отриманні царської корони, цього, врешті-решт, не зробив?
Українські ура-патріотично налаштовані політики і вчені дорікали, дорікають і будуть
дорікати П. Сагайдачному його т.зв., на їхній погляд, «пропольськість»,
«проросійськість», компромісність, елітарність тощо, а головне те, що він міг, але не
захопив Москви, і тим самим не знищив, ще в зародку її імперські амбіції.
По-перше, війна – це не партія в шахи, а облога і штурм Москви – це не турецький
гамбіт, де пожертвував фігурою і – швидко здобув перемогу. До речі, гетьман під час цієї
кампанії не зумів оволодіти містами Михайлов, Переяслав-Залєський, а Москва була
укріплена в рази сильніше і мала більш боєздатних захисників, тому її облога і взяття
коштувала українським козакам сотень, якщо не тисяч загиблих і поранених, і те, що
польське керівництво хотіло здобути перемогу ціною українців, не викликає в нас ні
найменшого сумніву, але П. Сагайдачний на противагу Владиславу і Ходкевичу важив
життям своїх воїнів і не бажав даремних втрат. По-друге, навіть якщо б Москву козаки
захопили, то це ще не свідчення того, що польський принц автоматично став би
московським царем, зовсім ні! «Смута» вже завершилася, п’ятий рік успішно царював
Михайло Федорович Романов (1613-1645), а авторитет його супротивника Владислава
1

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. – С. 77.
Яворницький Д. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Історичні постаті України. – Одеса, 1993.
– С. 41-42.
2
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Вази – мінімальний, настрій суспільства досить таки бадьорий і бойовий. Якщо в 1612 р.
патріотично налаштоване ополчення перемогло поляків і їхніх спільників, то вже в 1618 р.
– цей здвиг був ще численнішим і енергійнішим. По-третє, у самому польському
суспільстві – проект «Владислав – цар Московії» мав дуже малу підтримку, фінансувався
(грошові виплати найманцям і воякам) погано і невчасно й тому максимум за рік мав бути
завершений. По-четверте, мудрий і передбачливий політик і державний діяч
П. Сагайдачний розумів, що повна перемога над Московією дуже небезпечно посилить Річ
Посполиту й ослабить позиції насамперед українського козацтва у його виборюванні
власних прав і автономії для козацької України.
На превеликий жаль, ні польський король і його найближче оточення, ні польська
магнатерія (й сполонізована українська) і шляхта (середньозаможне і дрібне панство) не
визнавали в принципі як права українського козацтва на власну юридичну,
адміністративну й мілітарну юрисдикцію й автономію, так і загалом існуючого вже дефакто, але не зафіксованого де-юре у державно-правових актах Речі Посполитої
військового лицарсько-шляхетського козацького стану. Тільки війна змушувала їх
згадувати про козацтво і закликати козаків стати на захист «Ойчизни», тоді як під час
тривалого миру «здрайців і своєвольців» всіляко намагалися винищити, щоб і згадки про
них не було. Така нерозумна політика стосовно українського козацтва, українців і України
спочатку призвела до Хмельниччини, а зрештою, і до остаточної загибелі Першої Речі
Посполитої у 1795 р. Але все це ще буде, а поки над Центрально-Східною Європою знову
нависли грозові хмари і невдовзі загуркотіли блискавиці Тора і Перуна, які стали
зловісними провісниками чергової турецько-польської війни 1620-1621 рр. Як свідчить
вчений Ю. Мицик, її причиною стали суперечності між двома державами у ПівнічноЗахідному Причорномор’ї, а особливо в Молдові, зрештою агресивні дії Османської
імперії та її васалів – Кримського ханства й особливо ногайських кочових орд, викликали
посилення визвольної боротьби з боку запорозького козацтва, що, у свою чергу,
загострило протистояння цих двох суперників і призвело до збройної конфронтації.
Загалом серед науковців вона отримала назву Хотинська війна 1621 р.1 Разом з тим ми
вважаємо, що і сам термін, і хронологія подій не є адекватними і не відображають їх
сутності. На нашу думку, найбільш відповідною дефініцією є турецько-польська війна
1620-1621 рр., а її найважливішими подіями є битви під Цецорою (1620 р.) і Хотином
(1621 р.). Ось так стисло охарактеризував цю війну сучасний польський дослідник
А. Сулима-Камінський: «Зухвалі козацькі напади на турецьке узбережжя Чорного моря й
оборона Відня силами найнятих у Речі Посполитій загонів (т.зв. «лісовиків»), які діяли
проти турецького ленника, князя Трансільванії Бетлена Габора, ускладнили стосунки з
Османською імперією. Султан вимагав ліквідації козацтва до ноги, погрожуючи війною, а
тим часом козаки, ніби у відповідь на ці вимоги, здійснили черговий великий напад на
Варну [його організував і здійснив тогочасний старший Війська Запорозького – Я. Нерода
(Бородавка) – Ю.Ф.]. Тож у 1620 р. султанська армія рушила походом на територію
Корони Польської. Дорогу їй перегородив у Молдові досвідчений воєначальник, великий
коронний гетьман Станіслав Жулкевський, однак він зазнав поразки під Цецорою, де
загинув і сам. За рік турецька армія під проводом самого султана Османа ІІ перейшла
Дунай, погрожуючи знищити цілу країну. Стривожений сейм запровадив великий
податок, а військо Речі Посполитої, зміцнене полками Війська Запорозького під проводом
гетьмана Петра Сагайдачного, витримало у вересні-жовтні 1621 р. тривалі позиційні бої

1

Мицик Ю.А. Хотинська війна 1621 // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.; Запоріжжя,
2002. – С. 516.
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під Хотином. Це протистояння завершилося укладеною там же, а згодом підтвердженою
мирною угодою»1.
Не в змозі детально проаналізувати перебіг турецько-польської війни 1620-1621 рр.,
ми лише зупинимося на її українському вимірі, пов’язаному насамперед з діяльністю
П. Сагайдачного як національного державного діяча і досвідченого полководця: Поперше, військова кампанія 1620 р., яка завершилася нищівною поразкою польської армії
7 жовтня (за новим літочисленням) на Цецорських полях, наглядно продемонструвала, що
без залучення всього Війська Запорозького поляки не в змозі перемогти. По-друге, після
цецорської поразки й урядові кола, й польська шляхта швидко протверезіли, зрозумівши,
що без порозуміння з українськими козаками майбутнє Речі Посполитої як самостійної і
суверенної держави під великим запитанням. Тому зневага і ненависть до козацтва,
яскравим репрезентантом яких і був уже покійний великий коронний гетьман
С. Жолкевський, коронна фраза якого «не хочу я з Грицями воювати, нехай ідуть до ріллі
або свині пасти»2, і стала йому посмертною епітафією, поступилася місцем тимчасовій
політиці пошуку компромісів і запрошенням останніх до військової співпраці в ім’я
порятунку спільної держави. Саме тому, вже восени 1620 р. у Варшаві на сеймових
засіданнях були озвучені пропозиції проекту оборони, які підтримувала посольська
палата, головними постулатами якої було взяти на службу Речі Посполитої 20 тис.
українських козаків, з платнею в 100 тис. золотих на рік. По-третє, на превеликий жаль,
надзвичайно скрутне становище, в якому перебувала у 1621 р. Річ Посполита, не було
використане повною мірою українським козацтвом і його очільниками. Козацькі
зверхники мали повне право диктувати польським можновладцям, нажаханим
небезпечною турецькою навалою, свої вимоги і щодо узаконення християнської
православної конфесії в Україні (аж до повної ліквідації унії), і стосовно юридичного
оформлення власних судових і адміністративних прав, і навіть вимагати автономії
(обмеженої чи широкої) для тих українських земель, де будуть розташовані військові
підрозділи (полки, сотні) Війська Запорозького з обов’язковим перепідпорядкуванням
Києва владі козацького гетьмана (старшого) та його адміністрації, вже не кажучи про
реєстр чисельністю 40-60 тис. з відповідною щорічною платнею. Все це могло стати
політичною реальністю за умов єдності в середовищі козацтва і його провідників та
існуванні в тогочасному суспільстві державницько-національної ідеї, а саме відновлення
Української суверенної держави, яка припинила своє існування в середині XIV ст. Почетверте, власне саме підготовка, проведення і наслідки Хотинської кампанії 1621 р.,
вкотре підтвердили тезу про надзвичайно важливу роль особистості в цивілізаційному
розвитку людства (а саме – П. Сагайдачного в українському етнонацієдержавотворенні).
Пролог козацького походу під Хотин уже міг стати дуже швидко його ганебним епілогом.
На жаль, багато фахових учених, описуючи переддень Хотинської битви, а саме, похід
козацького війська під орудою Я. Бородавки обежується загальними фразами і не
конкретизують оперативно-тактичних помилок, допущених цим гетьманом. Так,
В. Борисенко пише: «Коронний гетьман Карл Ходкевич з нетерпінням чекав прибуття
війська Бородавки, яке вело виснажливі бої з турками в Молдавії. Зазнаючи великих
втрат, воно повільно наближалося до Хотина»3, а В. Щербак зазначає: «Нез’ясованість
важливого для козацтва питання, напевне, стала однією з причин самостійних дій
гетьмана Якова Бородавки, який противився з’єднанню з коронним військом»4. У свою
1

Камінський-Сулима А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни,
їхня держава, суспільство, культура / Пер. з поль. – К., 2011. – С. 109-110.
2
Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – С. 165.
3
Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. – 2-е вид. – К., 1998. –
С. 173-174.
4
Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина
XVII ст. – К., 2000. – С. 214.
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чергу знаний український письменник А. Чайковський у своєму історичному нарисі
«Петро Конашевич-Сагайдачний», дещо емоційно, але переконливо стверджує: «Без
приготування рушило сорок тисяч козаків під булавою Бородавки під Хотин. У козаків
була звичайно добре зорганізована інтендантська служба. Йдучи в похід вони брали з
собою подостатком припасів для себе і коней, також досить амуніцій. Тепер того всього
не було. Коли б лише скоріше вийти та пуститися грабувати. До такого поважного походу
на довгий час Бородавка не надавався. Військо було здеморалізоване, неслухняне. Ціле
змагання в тім, щоб якнайбільше захопити здобичі. Як лише перейшли Дністер, Бородавка
розпустив загони грабувати молдаван. Ті чети без найменшої тактичної злуки робили на
свою руку, попадали на сильніші відділи турецькі і гинули марно. До того ще не стало
сіна для коней. Військо, бачачи невдалий провід, ще більше деморалізувалося. З поляками
не хотіли злучитися, поки ті не перейдуть Дністра. Козаки боялися зради. Поляки мусили
на те пристати»1. Ось у такій критичній ситуації перебувало козацьке військо під
керівництвом гетьмана Я. Бородавки, і лише повернення до його лав полковника
П. Сагайдачного докорінно змінило катастрофічне становище військ. Ось так описує
перебіг тих подій відомий український історик Д. Дорошенко: «По дорозі Сагайдачний
натрапив на турків, трохи не попав у полон, був тяжко поранений в руку (ця рана згодом
звела його в могилу), але щасливо врятувався й знайшов козаків коло Могилева. Приїзд
Сагайдачного викликав зміни в проводі козацькою армією. З Бородавки були незадоволені
за те, що необачно порозсилав малі козацькі чати, які були побиті турками. Сагайдачного
зустріли з радістю, вислухали його звіт з подорожі до Варшави і його побачення з
королевичем під Хотином (Володислав дуже добре ставився до козаків і мав серед них
великі симпатії) і, як це часто бувало в історії козаччини, зараз же скинули попереднього
гетьмана Бородавку, закули його в кайдани, а натомість обрали Сагайдачного. Бородавку
судили, признали винним в необережнім вигубленні козаків і стратили. За кілька днів
Сагайдачний привів свою армію під Хотин – саме впору, бо вже на другий день турки
почали наступати. Вони вдарили зразу на козаків, які були стомлені походом і ще не
встигли укріпити свій табір. Одначе козаки відбили наступ. Два слідуючі дні зряду ціла
турецька армія кидалась штурмувати козацький табір, але всі її шалені атаки розбились,
мов о кам’яну скелю, о козацьке завзяття. Відбивши третю атаку, козаки самі перейшли в
наступ, і піддержані поляками, збили турків з позицій, понищили їхні гармати й вдерлись
в турецький табір. Якби вони не почали його грабувати, а продовжували наступ, погром
турків був би повний. Турки, зібравши свої сили, вибили козаків з табору, але все-таки
Сагайдачний взяв у полон одного пашу і кілька ще значних персон. Султан плакав від
злості. Кілька днів обидві армії відпочивали. Потім турки поновили атаки. Знову головно
на козацький табір. Татари обійшли польсько-козацький табір і відрізали сполучення з
Кам’янцем. Почав відчуватися брак запасів і амуніції. Але обидві сторони зазнали вже
великих втрат й були виснажені. Після ще кількох спроб зламати польсько-козацький
табір султан згодився почати мирні переговори. 8 жовтня на полі бою під турецькою
фортецею Хотином було складено мир. Одним із головних пунктів миру була заборона
козакам виходити В море й плюндрувати турецькі володіння. Козаки зараз після
заключення миру почали свій відворот на Україну. Перед тим вони вислали до короля
делегацію, яка мала домагатися підтвердження прав і вольностей козацьких, щорічної
платні в сто тисяч золотих і окремої винагороди за хотинський похід, а опріч того
заспокоєння потреб православної церкви. Королевич Володислав обсипав Сагайдачного –
головного спасителя в даних обставинах цілої Польської держави – нагородами й знаками
своєї ласки й уваги»2. Знаний сучасний козакознавець Т. Чухліб стверджує, що серед
1

Чайковський А.Я. Петро Конашевич-Сагайдачний // Сагайдачний: Іст. роман у 3 кн. – К., 1989. –

С. 514.

2

Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів, 1991. – С. 212-213.
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численних подарунків був і дорогоцінний меч, який гетьман отримав з рук королевича у
1621 р. у нагороду за успішні дії під Хотинською фортецею: «Цей нагородний меч був
інкрустований золотом та діамантами із зображенням алегоричних сцен суду над
Соломоном та бою античних воїнів. На ньому напис латинською мовою: «Владислав [у
дар] Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа». Таким чином, один із
найповажніших на той час монарших дворів Центральної Європи, нарешті, визнав
неабиякі заслуги українського козацтва в обороні України, Речі Посполитої та інших країн
від турецької загрози. Вручення Сагайдачному меча майбутнім королем Польщі згідно з
тогочасними звичаями означало не що інше, як визнання високого суспільно-правового
становища козацького гетьмана та очолюваного ним Війська Запорозького. Віднині за
останнім визнавалися права рицарського люду українських воєводств Речі Посполитої.
Вручена зброя як найголовніший рицарський символ на довгі роки стала своєрідною
охоронною грамотою для українського козацтва. Нагадаємо, що польськими урядовими
колами, починаючи з кінця XVI ст., козацтво трактувалося не інакше, як «свавільне»
збіговисько розбійників. А тепер золотий меч Сагайдачного відкрив дорогу для
поновлення Київської православної митрополії, посилення Київського братства та
започаткування першого вищого навчального закладу в Україні – Києво-Могилянської
академії»1. Від себе додамо, що меч, як і шабля – істинно лицарська зброя, один із
важливих компонентів атрибутики належності як до середньовічного лицарського стану,
так і до козацько-шляхетської лицарської верстви. А та шана, яку мав меч у середовищі
індоєвропейських воїнів, бере свої початки ще від прадавнього військового культу меча і
бойового пояса як прояву бога війни, символу воїнської звитяги і хоробрості. Знаково, що
французькою мовою вираз «оперезати мечем» був еквівалентним у середньовічній Європі
вислову «зробити лицарем», а будь-який лицар на полі бою мав право за допомогою меча
за мужність і героїзм посвятити іншого воїна у лицарський сан2. Ймовірно, на нашу
думку, саме цю мілітарно-сакральну процедуру, посвяту-ініціацію у лицарі
П. Сагайдачного і здійснив королевич Владислав у 1621 р. під Хотином. Сприятливе
завершення для урядових кіл Речі Посполитої важливої турецько-польської війни 16201621 рр. вкотре продемонструвало полякам вагомість і важливість для них боєздатного і
керованого П. Сагайдачним українського козацького війська. Це дало змогу
М. Грушевському стверджувати, що Хотинська війна була апогеєм козацької слави в
польському суспільстві, і поляки-учасники, і сучасники військових дій не знаходили слів
для визнання й відзначення бойових заслуг, принесених козаками на вівтар спільної
Вітчизни та для їхніх воєнних подвигів, відваги і мужності. Їх порівнювали з класичними
взірцями відваги й патріотизму, ставили навіть вище тих античних героїв, що навіть
більше понад того вже не можливо було додати в тих псевдокласичних часах. Їх вважали
головними рятівниками Польщі від страшної турецької навали. Саме тому, тогочасний
український мемуарист, шляхтич І. Єрлич, далеко не прихильник козаччини, передаючи
погляди і настрої шляхти як польської, так і руської (української), визнавав головні
заслуги у цій кровопролитній війні за Сагайдачним: «Він тримав на собі весь тягар війни, і
давав їй раду, а що радив, то приймали панове гетьмани і королевич й. милість»3. У свою
чергу В. Антонович наголошував: «Всі історики признають, що тільки за допомогою
Сагайдачного пощастило полякам з невеликими силами подужати вельми численну

1

Чухліб Т. Доля золотого меча Сагайдачного // Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози
української історії. Козацька доба. – К., 2004. – С. 24.
2
Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: нариси про зародження і розвиток
козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. – К., 2004. –
С. 61-72.
3
Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VII: Козацькі часи – до р. 1625. – С. 480.
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турецьку армію 1621 р. Сагайдачний зазнав тепер ще більшої слави, та, на нещастя, його
було поранено, і він, вернувшись до Києва, незабаром помер 1622 р.»1
Підсумовуючи фаховий українознавчий аналіз етнодержавонацієтворчої діяльності
П. Конашевича-Сагайдачного, ми прийшли до таких висновків: 1) Петро Сагайдачний –
видатна особистість не тільки в українській, а й у світовій історії; 2) Саме П. Сагайдачний
створив міцне підґрунтя ранньомодерної (пізньосередньовічної) Української державності
(Гетьманщини) реформувавши роз’єднані загони козаків у високобоєздатне 20–40-тисячне
регулярне військо, яке у своєму складі мало найкращу на той час козацьку піхоту і
чорноморську флотилію; 3) Гетьман здійснював активну міжнародну політику як
дипломатичними, так і воєнними засобами, тим самим створивши у тогочасному
європейському і світовому співтоваристві стійке уявлення, що Україна – це не окраїна
цивілізації, а геополітична реальність, з якою вже треба рахуватися, а українці (тодішні
руські, русини) не ляхи (поляки), не литвини (білоруси), не московіти (росіяни), а окрема
самодостатня етнічна спільнота (народ, етнос); 4) П. Сагайдачний також проводив
цілеспрямовану внутрішню політику, спрямовану, на нашу думку, на перетворення
українських земель (Гетьманщини), спочатку на автономне утворення у складі Речі
Посполитої зі своїм військом, судоустроєм, адміністративним поділом тощо, а в
перспективі – у третього рівноправного суб’єкта федерації, поряд з Короною Польською і
Великим Князівством Литовським; з цією метою, розуміючи безперспективність
тогочасної руської аристократії (магнатерії і шляхти), він вивів на історичну арену
українське козацтво, з’єднавши його військову потугу з інтелектуальним потенціалом
освіченого православного духовенства та мобільного, зорганізованого в братства
міщанства, і тим самим розпочав консолідацію роз’єднаного становими бар’єрами
українського суспільства (руських), щоб з часом перетворити українців у козацьку
(українську) домодерну націю; 5) Передчасна смерть П. Сагайдачного виявилася
надзвичайно болючою втратою як для України й українців, так і для вітчизняного
етнодержавонацієтворення, тому що в його особі український етнос втратив
загальнонародного лідера, визнаного і друзями, і ворогами.
In the article etnoderzhavonacietvorcha activity of Petro Konashevicha-Sagaydachnogo is
probed in the ukrainoznavchemu measuring. In the conditions of strengthening of ethnic,
religious, social, economic pressure of Polish power in Ukraine, cossacks under the direction of
P. Sagaydachnogo came forward the guarantor of maintainance of traditional culture, identity
and consuetudes of Ukrainians, them the mother tongue and orthodox faith.

1

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. – С. 82-83.
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Беззуб Ю.В. (Київ)
ВОЛОДИМИР МІЯКОВСЬКИЙ –
ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
РУХУ 40–80-х РОКІВ ХІХ ст.
У статті аналізується науковий доробок авторитетного, але донедавна забутого
дослідника українського національного руху 40–80-х років ХІХ ст. Володимира
Міяковського, постать якого об’єднує два осередки становлення українознавства у
ХХ ст. – Всеукраїнську Академію наук 1920-х та закордонні українознавчі установи 1930–
1980-х років. Наголошується на введені істориком до наукового обігу значного масиву
архівних джерел та започаткуванні концепції тогочасного українського руху, в основу
якої покладено ідейний зв’язок між основними етапами національного відродження
українців у ХІХ ст.
Сучасні дослідники українського національного руху ХІХ ст. значною мірою
спираються на джерелознавчу та аналітичну спадщину двох «історичних шкіл» –
дослідників 1920-х рр., згуртованих М. Грушевським навколо Всеукраїнської академії
наук, та істориків-емігрантів, які працювали в закордонних українознавчих установах у
1930–1980-х рр. Ці осередки об’єднує постать історика, архівознавця, культуролога
Володимира Варламовича Міяковського (1888-1972), у житті й діяльності якого
відобразився тернистий шлях становлення українознавства в ХХ ст.
Донедавна В. Міяковський як знавець українського руху був відомий здебільшого на
Заході. Проте й у зарубіжній україністиці опубліковані лише підготовчі матеріали для
вивчення його наукового спадку. Так, В. Верига в журналі «Український історик»
опублікував вибрану бібліографію друкованих праць В. Міяковського1 (у повному вигляді
надрукована 1984 р.)2. У цьому ж часописі М. Антонович двічі подав короткі нариси про
свого колегу, справедливо відзначивши, що найбільш плідним періодом у вивченні
українського руху стали роки роботи В. Міяковського в Києві в 1918-1929 рр.3 З початку
1920 р. і до його розформування (1925) В. Міяковський завідував Київським губернським
архівним управлінням (київською філією Головарху), а з 1922 і до арешту 1929 р.
очолював Центральний історичний архів імені В. Антоновича в Києві. Активну діяльність
у ВУАН дослідник поєднував з планомірними розшуками, систематичним вивченням та
публікацією документальних матеріалів з історії українства. М. Антонович першим
(щоправда без детального аналізу праць В. Міяковського) високо оцінив його як
джерелознавця та дослідника українського руху ХІХ ст. і обґрунтував потребу вивчення
та популяризації його наукового доробку.
У 1929 р. В. Міяковського було репресовано за звинуваченням у причетності до
«Спілки визволення України» і до 1933 р. він перебував на засланні в Карелії. Після
повернення до Києва вчений не мав можливостей для наукової праці, тому до війни був
змушений працювати статистиком. Переживши німецьку окупацію в Києві, де працював
директором Історичного архіву, 1943 р. виїхав до Праги; 1945 р. перебрався до Аугсбурга
(Німеччина), а 1950 р. – до Нью-Йорка (CША). В еміграції став одним із засновників
1

Верига В. Вибрана бібліографія праць В. Міяковського // Український історик. – 1969. – № 1-3. –
С. 144-148.
2
Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 21-33.
3
Антонович М. Володимир Міяковський // Український історик. – 1969. – № 1-3. – С. 95-101; 1972. –
№ 1-2. – С. 116-119.
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Української вільної академії наук (УВАН), керівником її Музею-архіву. Співробітничав з
Українським історичним товариством. Дійсний член Наукового товариства
ім. Т. Шевченка (з 1947) і УВАН (з 1948)1.
У 1984 р. заходами УВАН у США видано збірник праць В. Міяковського
«Недруковане й забуте» під редакцією М. Антоновича2. На жаль, до видання не включено
найважливіших праць про український рух, надрукованих у 1920-х рр. у збірниках «За сто
літ», журналі «Україна» та інших раритетних на той час виданнях. Цей недолік у рецензії
на збірник відзначив Л. Винар, підкресливши, що праці В. Міяковського про КирилоМефодіївське товариство та українське шістдесятництво ХІХ ст. досі не втратили
наукового значення і заслуговують на окрему увагу3. Окрему статтю присвятила
В. Міяковському Л. Залеська-Окиншевич4.
В Україні постать В. Міяковського досліджується з початку 1990-х років. З поміж
новітніх досліджень особливу увагу привертають розвідки історика С. Білоконя, який увів
до наукового обігу значну кількість документальних матеріалів до біографії та творчості
вченого5. Ґрунтовну роботу про співпрацю В. Модзалевського та В. Міяковського в період
Української революції опублікувала І. Борщ6.
Однак доробок В. Міяковського про українство 40–80-х рр. ХІХ ст. досі залишається
малодослідженим, відсутні спеціальні розвідки, присвячені авторській концепції
тогочасного українського руху, внеску дослідника в історіографію проблеми. З огляду на
це, метою цієї статті є історіографічний огляд та аналіз наукової спадщини історика про
український рух 40–80-х рр. ХІХ ст.
Вагомий внесок зробив В. Міяковський в історіографію Кирило-Мефодіївського
товариства, створивши більше десятка праць, присвячених братству чи його окремим
діячам. З 1917 р. він почав вивчати архівні матеріали слідчих справ про кириломефодіївців із фондів ІІІ відділення імператорської канцелярії, а розшукані матеріали
широко використав у статтях, опублікованих у 1920-х рр., власне, започаткувавши
документальне студіювання історії братства. Зокрема, він першим надрукував низку
джерел, де відображені програмні засади товариства7. В окремій розлогій статті
В. Міяковський розкрив провідну роль у товаристві одного з його засновників та лідерів
Миколи Гулака8, а також вперше опублікував найважливіші документи до історії його
арешту, перебігу слідчого процесу, ув’язнення й заслання зі слідчої справи ІІІ відділення

1

Див.: Білокінь С. Володимир Міяковський. 1888-1972 // Вісті УВАН. – Нью-Йорк, 2000. – Ч. 2. –
С. 201-267.
2
Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – 509 с.
3
Винар Л. В. Міяковський. Недруковане й забуте // Український історик. – 1987. – № 1-4. – С. 186187.
4
Залеська-Онишкевич Л. Володимир Міяковський // 125 років київської української академічної
традиції, 1861-1986: Збірник. – Нью-Йорк: УВАН, 1993. – С. 518-523.
5
Білокінь С. Архівіст Володимир Міяковський // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби
Визвольних Змагань. 1917-1921 рр.: Збірник наукових праць. – К., 1998. – С. 213-222; Білокінь С. Володимир
Міяковський – діяч української книги // Вісник Книжкової палати. – К., 1998. – № 2 (20). – С. 39-43;
Білокінь С. Володимир Міяковський. 1888-1972 // Вісті УВАН. – Нью-Йорк, 2000. – Ч. 2. – С. 201-267;
Білокінь С. Таємниці архівів не вічні... (Володимир Міяковський. 1888-1972) // Сучасність. – 1998. – Ч. 10
(450). – С. 57-81.
6
Борщ І. Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира Міяковського в галузі архівного
будівництва доби Української революції (1918–1920) // Архіви України. – 2008. – № 1-2. – С. 107-124.
7
Міяковський В. З нових матеріалів до історії Кирило-Мефодіївського братства // Україна. – 1924. –
№ 1-2. – С. 121-134.
8
Міяковський В. Микола Гулак // Шевченко та його доба. – К., 1926. – Кн. 2. – С. 114-153.
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«О колежском секретаре Гулаке»1. У ще одній ґрунтовній розвідці В. Міяковський
висвітлив участь у Кирило-Мефодіївському товаристві Опанаса Марковича2. Для
відтворення історії братства велике значення мала праця В. Міяковського «Люди
сорокових років. (Кирило-методіївці в їх листуванні)»3, у якій до наукового обігу
вводилася епістолярна спадщина членів товариства. Цим суттєво розширено відомості про
передумови виникнення, програму, діяльність гуртка та світогляд його членів. Соціальноекономічні умови, в яких формувалися національні переконання інтелігенції 40-х рр. та
зароджувалися ідеї майбутнього братства, розкриті В. Міяковським у статті «Костомаров
у Рівному»4. Через листи історика до К. Сементовського з 1844-1845 рр. В. Міяковський
висвітлив важкі враження М. Костомарова від знайомства з кріпацьким побутом
українського селянства, що стало важливою причиною заснування товариства.
Громадсько-політична ситуація 1840-х рр. в Україні переконливо відтворена
В. Міяковським у статті «Кирило-методіївці в Археографічній комісії»5.
У 1920-х роках В. Міяковський здобув репутацію авторитетного шевченкознавця.
Він досліджував не лише літературну спадщину поета, а й вплив його особистості та
творчості на формування ідеології українського національного руху другої половини
ХІХ ст. Дослідник узяв безпосередню участь в академічному виданні 1920-х рр. творів
Т. Шевченка під редакцією С. Єфремова, склавши наукові коментарі до двох томів з
листуванням та щоденником поета6. В еміграції зусиллями і заходами вченого та під його
редакцією в 1947 р. у Аугсбурзі було видано програмний документ братства «Книги буття
українського народу»7. Крім того, історик опублікував статтю «Шевченко і Костомаров»8,
розвідку «Шевченко в колі кирило-методіївців»9 та низку науково-популярних статей про
братство у різноманітних закордонних виданнях10.
Дослідження історії братства привело В. Міяковського до висновку про ідейну
спадкоємність українського руху ХІХ ст. На його думку, народницькі ідеї, відображені у
діяльності кирило-мефодіївців, без сумніву, були тією ланкою, яка з’єднувала устремління
українських декабристів, зокрема членів товариства «З’єднаних слов’ян» (1823-1825 рр.),
з принципами українофілів і хлопоманів 60-х рр. та українських федералістів 80-х рр.
ХІХ ст.
В. Міяковський плідно досліджував український рух кінця 1850–1860-х років. Над
сюжетами з його історії молодий вчений почав працювати за матеріалами фонду
Управління у справах друку (цензури). У 1917 р. з’явилися його перші публікації на цю
тему11. Дослідник, зокрема, започаткував об’єктивне вивчення діяльності одного з
ідеологів українського шістдесятництва ХІХ ст. П. Куліша (через Кулішеві ідейні хитання,
1

Міяковський В. Нові документи до біографії М.І. Гулака // Шевченко. – К., 1928. – Річник І. – С. 175199; Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 106-131.
2
Міяковський В. Опанас Маркович у Кирило-Мефодіївському братстві // За сто літ. – К., 1927. – Кн. 1.
– С. 20-47.
3
Міяковський В. Люди сорокових років (Кирило-методіївці в їх листуванні) // За сто літ. – К., 1928. –
Кн. 2. – С. 33-98.
4
Міяковський В. Костомаров у Рівному // Україна. – 1924. – № 3. – С. 28-66.
5
Міяковський В. Кирило-методіївці в Археографічній комісії // Ювілейний збірник на пошану
академіка М.С. Грушевського. – К., 1928. – С. 312-324.
6
Міяковський В. Коментарі до: Повне зібрання творів Т. Шевченка / Ред. С. Єфремов. – К., 1927. –
Т. ІV (Журнал) – 174 с.; К., 1929. – Т. ІІІ (Листування). – 219 с.
7
Костомаров М. Книги битія українського народу. – Аугсбург, 1947. – 60 с. (Підпис: Б. Янівський).
8
Міяковський В. Шевченко і Костомаров // Шевченко. – 1958. – Річник 7-й. – С. 16-30.
9
Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 132-155.
10
Там само. – С. 27-33.
11
Міяковський В. Дві рукописи 60-х років, заборонені цензурою // Україна. – 1917. – Кн. 3-4. – С. 8388; Його ж. До історії «Чернігівського листка» // Україна. – 1917. – Кн. 3-4. – С. 88-90.
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войовничу натуру, особисті амбіції в громадських стосунках вона упереджено
оцінювалася сучасниками та мемуарною літературою). З цього погляду заслуговує уваги
стаття «З просвітньої діяльності П.О. Куліша», в якій безсторонньо оцінена його
видавнича праця в 50–60-х рр. ХІХ ст., провідна роль в українському просвітньому русі та
з’ясована проблема тодішніх напружених стосунків П. Куліша з національно свідомим
громадянством1. На думку В. Міяковського, саме Кулішеві «метелики» (невеликі
українські букварі, «граматки» (читанки) та твори сучасних йому українських
письменників), видані в петербурзькій друкарні, відкрили молодому поколінню
шістдесятників практичні можливості для освітньої роботи в селянському середовищі.
В. Міяковський першим розпочав публікацію документальної бази для дослідження
українського «хлопоманства». Зокрема, надрукував матеріали рукописного сатиричного
часопису «Помийниця», який видавали учасники Київської громади в 1863-1864 рр.2 У
цьому джерелі через дружню, дотепну, часом гостру критику недоліків національної
діяльності висвітлювалися напрями й подробиці майже невідомої тоді щоденної
діяльності громади, «оживлювалися» постаті її окремих членів, з’ясовувався
персональний склад осередку.
Окремим збірником В. Міяковський видрукував «Революційні відозви до
українського народу 1850–1870-х рр.»3, які розкривали намагання представників
польського
національно-патріотичного
та
загальноросійського
революційнонародницького рухів залучити українців до їхніх політичних планів. З іншого боку,
прокламації стали свідченнями перших практичних спроб різних політичних сил в Україні
поєднати вузькі інтелігентські конспірації з народними виступами4.
В. Міяковському належить першість у відкритті та публікації раніше невідомого
масиву слідчих справ про український рух з архівних фондів державних та поліцейських
установ. На основі цих джерел, а також української та польської мемуаристики, дослідник
опублікував цикл статей про «шістдесятництво», в яких докладно «переказав» відкриті
документи. У статті «В.Б. Антонович перед слідчою комісією» він висвітлив склад,
головні напрямки, конкретні прояви роботи представників хлопоманської течії
(В. Антоновича, братів Тадея та Йосипа Рильських, І. Загурського, студента Ілляша,
Г. Василевського, Л. Совінського, Моргульця, Л. Сорочинського, Т. Далькевича тощо)
влітку 1860 – на початку 1861 р.5 Показово, що в офіційних паперах діяльність цієї
«партії» стала «Делом ... об образовавшемся между студентами обществе коммунистов»,
яке, за офіційними даними, на кінець 1860 р. складалося більше, ніж зі 100 осіб. В уяві
урядовців ідеї хлопоманства переплуталися з ідеями комунізму, а українська справа – з
польською пропагандою у Варшаві. Історик започаткував з’ясування делікатного питання
про політичні позиції В. Антоновича в добу назрівання польського повстання 1863 р.,
зокрема його роль і місце в польському політичному русі кінця 50-х – початку 60-х рр. та
виникненні хлопоманської течії. В цьому ракурсі важливе значення мали опубліковані
В. Міяковським невідомі сторінки мемуарів В. Антоновича, в яких описаний суд
польського дворянства над «зрадником» шляхетського класу В. Антоновичем та його
однодумцями, політичні справи, до яких притягалися хлопомани, нагляд поліції над
1

Міяковський В. З просвітньої діяльності П.О. Куліша // Літературно-науковий вісник. – 1919. –
Кн. VІІ-ІХ. – С. 93-107.
2
Марковський М., Міяковський В. «Помийниця». Українська гумористична часопись 1863 р. // Наше
минуле. – 1919. – № 1-2. – С. 73-122.
3
Міяковський В. Революційні відозви до українського народу 1850–1870-х років. З матеріалів
«Нашого минулого». – К., 1920. – 76 с.
4
Міяковський В. Друкування революційних відозв у друкарні Києво-Печерської лаври 1862 р. // Голос
друку. – Харків, 1922. – Ч. 1. – С. 102-119.
5
Міяковський В. В.Б. Антонович перед слідчою комісією // Червоний шлях. – 1923. – № 3. – С. 234244; Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 310-322.
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В. Антоновичем і Т. Рильським у 1860-1861 рр. тощо1. Вони стали важливим доповненням
до автобіографії В. Антоновича, опублікованої М. Грушевським2.
У статті «З молодих років К. Михальчука» з’ясоване складне питання переходу
частини польської хлопоманської молоді до українського національного табору, адже для
багатьох «українців польської культури» це означало зречення звичного соціального
стану, національності, релігійної конфесії та перехід на цілком протилежні національні
позиції3. На підставі офіційних матеріалів прослідковано типову життєву школу тодішніх
шістдесятників, які потрапляли під слідство і таємний поліцейський нагляд як за
поширенням українських книжок (Кулішевих «метеликів») серед селян, так і за підозрою
у причетності до польського повстання 1863 р.
Цінною є стаття В. Міяковського «Б.С. Познанський (Народник 60-х рр.)», у якій
відтворено історію зародження українського національного руху на Правобережжі4.
Дослідник справедливо вважав, що демократичне хлопоманство, як суспільна течія серед
польської демократичної молоді, спершу мало одностайне «народницьке» спрямування.
Остаточне розмежування хлопоманів на ідейно ворогуючі фракції – українську
(народницьку) та польську (політичну), яка присвятила себе боротьбі за відродження
«Історичної Польщі», відбулося з початком активної стадії підготовки польського
повстання в 1860 р. Дослідник зробив поширений потім у літературі 1920-х рр. висновок
про те, що хлопоманська діяльність на теренах України була предтечею революційнонародницького «ходіння в народ» 1870-х рр. (підставою для цього став характерний епізод
в історії шістдесятництва – спроба Познанського на практиці втілити ідейну програму
українських «народників» у с. Дударі Канівського повіту).
Окрему розвідку В. Міяковський присвятив діяльності «шістдесятника»
П. Чубинського, опублікувавши його записку 1862 р. «История моей ссылки» (в листопаді
того року П. Чубинського адміністративним порядком було заслано до м. Пінеги
Архангельської губернії)5. Справжні причини заслання П. Чубинського полягали в
сепаратистській, на думку властей, діяльності хлопоманів. Такому трактуванню
хлопоманство було значною мірою «зобов’язане» спершу правобережному, а потім і
лівобережному дворянству, яке в зближенні молоді з народом побачило соціальну
пропаганду та бажання спровокувати «нову гайдамаччину».
Стаття В. Міяковського «Київська громада» була однією з перших спроб
аналітичного підходу до визначення сутності українського шістдесятництва в контексті
розвитку суспільно-політичного руху в Україні в ХІХ ст.6 Головна думка автора зводиться
до того, що «громадський рух 1860-х рр. був продовженням того, про що мріяли і чого не
зробили члени Кирило-Мефодіївського товариства». За дослідником, заслуга
шістдесятників полягає в тому, що вони з утопічних проектів братчиків «вилущили»
життєвий зміст і мрійний ідеалізм діячів сорокових років, їхнє слов’янофільство і
месіанізм перетворилися на ясну народницьку ідеологію. Однак попри такий
справедливий погляд дослідник обережно допускав існування в шістдесятників політичної
1

160.

Міяковський В. Нові сторінки з автобіографії В.Б. Антоновича // Україна. – 1924. – № 1-2. – С. 151-

2

Автобіографія В.Б. Антоновича // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1908. – Кн. VІІ. – С. 1-17;
Кн. VІІІ. – С. 193-204; Кн. ІХ. – С. 387-407.
3
Міяковський В. З молодих років К. Михальчука // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 98-107.
4
Міяковський В. Б.С. Познанський (Народник 60-х рр.) // Україна. – 1926. – Кн. 1. – С. 72-93.
5
Міяковський В. Історія заслання П. Чубинського // Архівна справа. – Харків, 1927. – Кн. 4. – С. 6-13;
Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 335-342.
6
Мияковский В. Киевская громада (Из истории украинского общественного движения 60-х гг.) //
Летопись революции. – 1924. – № 4. – С. 127-150; Володимир Міяковський. Недруковане й забуте.
Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк:
УВАН у США, 1984. – С. 264-286.
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програми, основний зміст якої полягав у забезпеченні довготривалого існування
української етнічної і національної ідентичності шляхом федералізму. З точки зору
сучасних знань про Київську громаду, потребує перегляду оцінка дослідником її
програмних засад, зроблена на основі аналізу відомого «Отзыва из Киева» 1862 р. У цьому
випадку В. Міяковський відстоював тезу про повний аполітизм тодішнього українського
руху. «Лібералізм» і «мрійливе народництво» громадівців дослідник трактував як
свідчення ідеологічної слабкості й неспроможності української інтелігенції, порівняно з
міцніючими революційними настроями у польській та загальноросійській політичних
течіях. На нашу думку, стосовно 60-х рр. подібний присуд виглядає несправедливим. У
такому трактуванні не враховується, що українські шістдесятники свідомо обрали
стратегічною програмою діяльності культурно-освітній напрямок і навмисне відкинули
будь-яке ситуативне втручання в «політику». Необхідність політизації національних
домагань принципово не відкидалася шістдесятниками, а лише вважалася передчасною в
конкретних умовах політичної незрілості української селянської нації. «Культурницький
підхід» шістдесятників являв собою одну з ранніх спроб втілення ідеї «коренізації»:
сприяючи підвищенню грамотності українського селянства, він забезпечував добрі шанси
на збільшення кількості етнічно й національно свідомих українців. Зауважимо, що не
зміст статті, а її дещо заідеологізована тональність, якої більше не зустрічаємо в жодній
роботі В. Міяковського, посилюють враження її суперечливості. Очевидно в ній
відобразилися суспільно-політичні умови розвитку української історіографії у 1920-х рр.,
коли наростаюче протистояння між національною та офіційною комуністичною
ідеологією відбивалося в тогочасній науковій літературі спробою поєднати
об’єктивістський та марксистський методологічні підходи (стаття опублікована в журналі
«Летопись революции», який послуговувався марксистською методологією).
Найпомітнішою пізньою роботою В. Міяковського з історії українського руху
60-х рр. ХІХ ст. є розвідка «Володимир Антонович», написана у 1964 р. (вперше
опублікована в збірнику «Недруковане й забуте»)1. У ній історик повернувся до питання
про зв’язок В. Антоновича з польськими конспіративними колами в 1857-1859 рр.
Ретельно дослідивши процес переходу молодого хлопомана на українські позиції, В.
Міяковський спростував звинувачення В. Антоновича польською мемуарною літературою
в зраді повстанській справі 1863 р. та співпраці з російським урядом. Стаття, здається, й
нині залишається «останнім словом» у з’ясуванні цього дражливого питання.
В. Міяковському належить першість у з’ясуванні за документальними джерелами
конкретних обставини та причин появи антиукраїнського Емського указу 18 травня
1876 р., який майже цілковито заборонив українське друковане слово. У статтях «Ювілей
цензурного акту 1876 р.»2 та «Записка 1874 р. про український рух»3 він, зокрема,
висвітлив непривабливу роль в урядових заборонах М. Юзефовича. Дослідник
опублікував знайдену в архівах ІІІ відділення доповідну записку М. Юзефовича про
український рух, подану до Петербурга наприкінці 1874 р., яка мала на меті довести
політичну неблагонадійність українофільства і стала прологом до появи указу. За
В. Міяковським, Емський акт може бути усвідомлений у контексті урядової реакції на
розвиток революційно-народницької діяльності, яка 1874 р. зазнала жорстких урядових
переслідувань. Слідчі комісії викрили широкі зв’язки соціально-революційної пропаганди
1

Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 322-334.
2
Міяковський В. Ювілей цензурного акту 1876 р. // Бібліологічні вісті. – 1926. – № 3. – С. 62-73;
Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 355-371.
3
Міяковський В. Записка 1874 р. про український рух // Архівна справа. – 1927. – Кн. 2-3. – С. 21-29;
Володимир Міяковський. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня
українська література / Ред. М. Антонович. – Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. – С. 345-354.
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з українофільством. На думку уряду, літературний «сепаратизм» української інтелігенції,
особливо видання й поширення українських книжок серед селян, ставав небезпечним з
політичного боку, оскільки створення «особой простонародной литературы на украинском
наречи» означало б закладання міцної основи для формування переконання про
можливість, хай навіть у віддаленому майбутньому, здійснити «отчуждение Украины от
России»1. Саме з цього висновувалася необхідність цензурних обмежень щодо української
літератури та заборона українофільської діяльності, яка ставала «легальним знаряддям для
нелегальної соціальної пропаганди».
У статті «Звільнення Драгоманова з Київського університету» на тлі суспільнополітичної ситуації у Києві середини 1870-х рр. досліджено обставини, що спричинили
еміграцію М. Драгоманова й започаткували цілу епоху в розвитку українського руху,
пов’язаною з його закордонною діяльністю2.
З-поміж статей В. Міяковського еміграційного періоду, присвячених історії
українського руху 70–80-х рр., варто згадати запис дослідником спогадів Ореста
Левицького про Київську стару громаду, які висвітлювали її працю з точки зору молодого
тоді ще студента-прихильника однієї з фракцій і цікаві своїм суб’єктивізмом3.
На перший погляд може видатися, що в згаданих роботах В. Міяковського порівняно
мало синтетичних узагальнень, однак це цілком зрозуміло. Сталі оцінки потребували
попереднього накопичення джерел. Саме заповненню цієї порожнечі історик насамперед і
присвятив свою наукову діяльність.
Таким чином, В. Міяковський став одним із перших істориків-документалістів
українського руху 40–80-х рр. ХІХ ст. М. Антонович з цього приводу відзначав: «Трудно
сьогодні без подиву читати те багатство архівних матеріалів, яке свого часу витяг наш
скрупуляторно точний і докладний дослідник з небуття і, опублікувавши, зберіг для
майбутніх поколінь…»4 Одночасно В. Міяковський започаткував створення концепції
українського національного руху ХІХ ст., в основі якого лежав ідейний зв’язок між
основними етапами українського національного відродження ХІХ ст. Часом дискусійні
висновки історика стимулювали поглиблене студіювання історії українського руху
іншими дослідниками. Для сучасних фахівців науковий доробок В. Міяковського слугує
відправним моментом до поглибленого дослідження означеної проблематики, адже
чимало питань, вперше порушених дослідником, і нині залишаються до кінця
нез’ясованими. Слід погодитися з висновком С. Білоконя про те, що в Україні вивчення
могутньої культурної спадщини В. Міяковського щойно розпочато5, отже, чекає на свого
вдумливого дослідника.
This article analyzes scientific contributions of the authoritative, but recently forgotten
researcher of the Ukrainian national movement in 40-80s of the nineteenth century. Vladimir
Mijakovskyj, which figure combines two cells of the formation of the Ukrainian Studies in the
twentieth century, Ukrainian Academy of Sciences 1920s and foreign Ukrainian Studies
institutions 1930-1980s. The historian’s introduction to the scientific treatment of significant
array of archival sources and deployment of the concepts of contemporary Ukrainian movement,
grounded in the ideological link between the main stages of Ukrainian national revival in the
XIX century.
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Левітас Ф.Л. (Київ)
ІСТОРИЧНІ ЕТЮДИ
ДО ЮВІЛЕЮ В. ВИННИЧЕНКА
(за матеріалами епістолярних джерел)
У статті йдеться про політичну й державотворчу діяльність видатного
українського діяча ХХ століття Володимира Кириловича Винниченка. Публікація містить
маловідомі факти й документи з епістолярних джерел Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України.
18 липня 2010 р. виповнилося 130 років від дня народження видатного українського
письменника, громадського і державного діяча В. Винниченка. Без цієї потужної постаті
неможливо уявити собі українську історію ХХ століття. Державотворець і літератор, він
став знаковою постаттю і в російській літературі. У лютому 1917 р. В. Винниченко був
нагороджений Грибоєдовською премією Товариства російських драматичних
письменників і оперних композиторів за п’єсу «Ложь»1.
Так склалася доля, що він не тільки прожив своє життя як визнаний і талановитий
літератор, він стояв у витоків українського соціал-демократичного руху, а в переломний
час революційних подій 1917 р. очолив перший український уряд – Генеральний
секретаріат. На його долю випав непростий час надій і сподівань на оновлену українську
державність. В. Винниченко – провідний учасник усіх українських військових з’їздів,
з’їздів селян і робітників, співавтор чотирьох історичних Універсалів, автор
найважливіших відозв, декларацій і заяв, творець і перший керівник Директорії УНР. В
архівних фондах збереглися запрошення його до участі в роботі української Академії
мистецтв (ХІ, 1917), Українських військових з’їздів та Національного конгресу,
Московської сіоністської організації тощо2.
Суспільно-політичні погляди В. Винниченка пройшли за короткий час значну
генезу. В ейфорії він зустрів Лютневу 1917 року революцію і повалення самодержавства, з
головою занурився в роботу. Як і на початку ХХ століття, українська соціал-демократія
вимагала в своїх програмах широкої автономії для українців і забезпечення правами
національних меншостей. При всій критиці за свою політичну орієнтацію В. Винниченко
стояв біля витоків української соціал-демократії. В ідеологічному плані УСДРП
відстоювала свою належність до західноєвропейської соціал-демократії. Водночас
українські соціал-демократи заперечували більшовицьку платформу РСДРП на
запровадження диктатури пролетаріату і відстоювали принцип самостійної політичної
діяльності на теренах України. Соціалізм, за В. Винниченком, – це перш за все об’єднання
всіх в ім’я великої, вільної, незалежної України. На його думку, Українська держава може
стати в ряд найцивілізованіших країн світу, ініціатором і провідником ідеї
міжнаціонального миру, конвергенції суспільних систем і переваг загальнолюдських
цінностей3.
Відстоюючи принцип федералізму в оновленій Російській державі, В. Винниченко
дуже швидко переконався в подвійних стандартах російської демократії. Спочатку він
щиро розраховував на порозуміння з російськими демократичними силами щодо
1

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВ
України), ф. 1823, оп. 2, спр. 7, арк. 13.
2
Там само, ф. 1823, оп. 2, спр. 7, арк. 5-12.
3
Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991. – С. 4.
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українського питання, навіть виступав за «єдиний» фронт з Тимчасовим урядом. В одному
зі своїх рукописів 1917 року він занотував: «Революція знищила царизм, а з ним і всякі
підстави для одчаю, для самостійницьких і австро-германських орієнтирів. Тепер, коли в
демократичній федеративній республіці Росії розгортаються перед кожною нацією такі
широченні, такі захоплюючі перспективи національного державного будівництва,
творчості, розвитку… – ніяких орієнтацій, крім федеративної республіки…» Полемізуючи
з націонал-демократичним табором української революції В. Винниченко пише: «…В
цьому різниця між національними соціалістами і просто націоналістами. Для нас
національний розвиток є необхідна, природна і корисна умова та засіб наближення
людськості до вищих форм соціального життя, а для націоналістів це є самоціль, остання
мета, на якій вони зупиняться, застигнуть і потім посунуться вже назад»1.
Візит української делегації до Петрограда наприкінці травня 1917 року розвіяв усі
ілюзії – В. Винниченко дійшов невтішного висновку, що російська демократія
закінчується там, де починається національне питання2. Серед унікальних архівних
документів – епістолярні джерела, які передають особисті переживання автора та
рефлексії на історичні події. Петроградська спроба порозумітися як з представниками
Тимчасового уряду, так і діячами Петроградської ради, результатів не дали. Зокрема,
газета «Нова рада» від 3 червня 1917 року повідомляла: «Він (В. Винниченко – Ф.Л.)
розповідає про ті митарства, які довелось перетерпіти делегатам, поки їм пощастило
добратися до пп. міністрів… Одначе у делегатів було таке враження, що і преса, і уряд
(окрім єдиного п. Чернова) ставляться до українських справ неприхильно».
Петроградський візит настільки вплинув на В. Винниченка, що він не без болю писав
дружині: «Ну що ж тобі написати дорогенька, дитина моя? Доброго мало. Не знають нас і
не цікавляться знати. Враження таке, що тільки тоді звернуть увагу і задумаються, як ми
матемимо добру силу і встигнемо що-небудь надзвичайне, виїмкове, страшне…» І далі з
обуренням та песимізмом: «Особливо це з нервами керівників Виконавчого комітету. Ми
їх не добились. Два дні вже лазили в Таврійський Палац, щоб піймати Чхеїдзе і ніяк не
піймаємо. Постановили ми від делегації написати «докладную записку» про стан речей,
викласти в ній все, що про внутрішніх ворогів стикаємось на те саме: сил нема. Не яких
сил, яких вимагає несподіванна ситуація, до яких історія не підготувала нас (підкреслено –
Ф.Л.). Ми тільки першокласники, а треба удавати із себе восьмикласників. І від цього й
боляче, і соромно, і бере лють на прокляту історію»3. Повернувшись до Києва,
В. Винниченко, який редагував «Робітничу газету», все ж таки вмістив репортаж про
реакцію Тимчасового уряду на українські прагнення: «…Хохли збираються відділитися
від Росії, ще вони збираються вигнати з України всіх не українців, бо мовляв їх гасло
«Україна для українців!» В публікації зазначалась однозначна політика російської
демократії – весь український рух без різниці – рух контрреволюційний4.
Ця публікація була досить актуальною і слушною на тему дня. Про це свідчить
фрагмент листа до Генерального секретаріату від поручника Мазуренка: «Тепер я боюсь,
що розгромивши більшовиків (маються криваві події в Петрограді на початку липня 1917
року – Ф.Л.) уряд посунеться вправо до централістів, які піднімають ґвалт. А централістів
тих, починаючи з Рябушинського і Кº за малим не весь великоруський народ… Всім
свідомим росіянам «единая, неделимая, святая Русь», яку вони будували… на чолі з
самодержавним урядом. Коли втихомириться… колотнеча, напевне вони зроблять
великий опір автономістам і будуть хилити до широкого міського самоуправління, або в
крайності до «обласного», яке також не до національного…» А далі про важливість
порозуміння з національними меншинами: «Євреї теж… агітують за кадетську програму,
1

ЦДАВОВ України, ф. 1823, оп. 2, спр. 3, арк. 4.
Киян О. Володимир Винниченко // Історія України в особах ХІХ-ХХ століття. – К., 1995. – С. 200.
3
Там само, ф. 1823, оп. 2, спр. 4, арк. 4-4 зв.
4
Робітнича газета. – 1917. – 28 травня.
2
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боячись, що автономія України, чого доброго, випре їх з України… Треба нам всіма
способами націлювати широкі маси з поняттям про автономію. Треба знати, що нікого
випирати українці не думають, а навпаки»1.
З виникненням Генерального секретаріату В. Винниченко всього себе присвятив
керівництву Українським урядом. З усіх куточків України, Росії, з-за кордону до нього
йшли листи. Писали на домашню адресу, прямо в Генеральний секретаріат, а інколи, не
знаючи місця перебування очільника Українського уряду нотували на конверті: «Київ,
Педагогічний музей, Володимиру Винниченку»2. Для дослідників збереглися листи щирої
підтримки тієї справи, якій присвятила свою діяльність Центральна рада та
В. Винниченко: «Я, українець-соціаліст, багато років жив визволенням краю. Дуже шкода,
що російський уряд гальмував нам право на автономію, – писав кореспондент до
В. Винниченка. – Нас звинувачували в зраді, провину за провал на фронті покладають на
українців. На скільки мені відомий дух солдатів-українців не впав, ми чекаємо доброго
моменту. В дні революції не просять, а беруть, якщо на те мають право… Досить
скорботно, яке право мали стріляти в вільних громадян України в їх столиці (мається на
увазі напад військ Тимчасового уряду на українських солдат, які від’їжджали на фронт –
Ф.Л.). Жодної ноги не повинно бути в Києві військ, крім українських. Не відсилайте всіх
своїх полків на фронт, вони нам будуть потрібні. Найкращі сили молодої України ми
повинні зберігати до чорного дня. До нас ставляться з презирством, але час визволення
наближається. Три роки я серед солдат. Знаю їх душу… Посилайте добрих вчителів на
село. Хай вони ознайомлять всіх, що таке Україна. Вперед, ми з вами. «Ще не вмерла
Україна». На півшляху не зупиняться»3.
Навіть у складні історичні часи В. Винниченко залишався виваженою і толерантною
людиною, відкритою до спілкування. Усунутий від влади гетьманом П. Скоропадським,
він і на хвилину не кинув політичну й літературну діяльність, залишився таким же
відкритим і шановним серед української людності. Із листа Роменського товариства
«Просвіта» до В. Винниченка в жовтні 1918 р.: «27 жовтня 1918 року в м. Ромни на
Полтавщині відбудеться відкриття першого на Україні пам’ятника Великому Кобзареві
Т. Шевченкові. Серед тяжкого сучасного лиха, яке переживає зараз Україна, коли
громадянство стогне на роздоріжжі, пригнічене, затуркане пануючим безладдям, анархією
та темнотою, Ваша присутність на відкритті пам’ятника, яко шановного громадського
діяча, письменника, творця і душі Українського руху – могла би підняти віру
громадянства України в свою національну силу і відродження України. Тому комісія
Роменського товариства «Просвіта» по збудуванню пам’ятника Т. Шевченкові в Ромнах
має за честь прохати Вас бути почесним гостем свого національного свята України…»4
Державотворчі погляди В.Винниченка еволюціонували досить швидко. Якщо в
травні 1917 року він – переконаний прибічник федерації з Росією, то в жовтні цього ж
року викладає свою позицію газеті «Народна воля»: «Українські Установчі збори будуть
рішати, що для нашого народу найкраще: федерація, конфедерація чи повна самостійність.
І тепер ми не можемо присягатися, що не вийдемо ніколи з російської імперії, коли за 200
літ нашого перебування в цій імперії немає з нею тісного зв’язку»5.
ІІІ Універсал, написаний і редагований В. Винниченком, викликав хвилю емоцій як
прихильників, так і його радикальних опонентів. Для соціальних низів України, особливо
селянства, яке очікувало розподілу поміщицької землі, це був очікуваний крок. Для
поміщиків – непримиримий крок української демократичної влади. Соціально-економічні
реформи, зазначені Універсалом, позначились і на міжнаціональних відносинах, особливо
1

ЦДАВОВ України, ф. 1823, оп. 2, спр. 4, арк. 14-16.
Там само, ф. 1823, оп. 2, спр. 4, арк. 7а.
3
Там само, арк. 8-8зв.
4
Там само, ф. 1823, оп. 2, спр. 7, арк. 14-14зв.
5
Лозицький В.С. Винниченко й українська соціал-демократія. – К., 2008. – С. 16.
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поміщицтва Правобережжя, яке якнайбільше було представлене поляками. На знак
протесту значна частина поляків, які працювали в Генеральному секретаріаті, заявила про
свою відставку. А найбільш радикальні кола землевласників погрожували Центральній
раді і особисто В. Винниченку розправою. Із листа невідомого кореспондента до
Генерального секретаріату: «Гадюка! Собака! Винниченко! Якщо ви, австрійські
мерзотники, бажаєте бути «самодержавниками»… утриматися на цих тепленьких
містечках, де ви хочете нагріти руки і забити свої кишені чорними грошима… в інтересах
проклятих розбійників, селян-солдат, які вийшли на світ, щоб знищити Росію… Ви
бажаєте відняти у нас нашу землю, яку ми придбали адовою працею і багатьма десятками
років». Далі ідуть відверті погрози: «Якщо ви віднімете нашу землю, то проллється багато
крові і ви, як ініціатори цього грабунку перші захлинетесь кров’ю». І нарешті: «Будьте ви
прокляті навіки: Грушевський, Винниченко, Петлюра і Порш»1.
Розуміючи, яку важливу роль в українській революції відіграє етнополітика
Української Центральної ради, В. Винниченко занотував: «…Не в інтересах ані
неукраїнської, ані української демократії знову вертатись в фазу національного
напруженого недовір’я, підозрілості, ворожнечі. Це не може сприяти утворенню порядку і
нового життя на Україні, що є метою всіх. Наш край в особливо загрожувальному стані, і
всі національності його зійшлися на цій меті. Чи варто ж її міняти на дезорганізацію,
безладдя і громадянську війну? Не думаю, що це мало вабить кого-небудь, крім ворогів
революції»2.
В. Винниченка дуже часто порівнюють із романтичним мрійником, який хотів в
одній державі побудувати «місто сонця». Майже наблизившись до більшовиків у своїх
соціально-економічних поглядах, він назавжди розірвав з ними стосунки виключно через
національне питання. Він був одним із перших закордонних опонентів сталінської влади,
який оголосив світу про трагедію Голодомору в Україні 1932-1933 рр. і трансформацію
сталінізму у фашизм. Відкритий протест проти тоталітаризму позбавив його можливості
друкуватися на Батьківщині й одержувати авторські гонорари.
Курйоз долі В. Винниченка полягає в тому, що для радянської системи він навічно
залишався «махровим контрреволюціонером і буржуазним націоналістом», а для західних
кіл – «більшовиком В. Винниченком». В еміграції він опинився майже в повній ізоляції.
Адже більшість його однодумців від соціал-демократичних поглядів перейшли до
націонал-радикальних, яких він ніколи б не прийняв.
Нещадно критикуючи радянську систему влади, він одним із перших побачив в
Українській Радянській Соціалістичній Республіці важливу сходинку для майбутньої
незалежної України.
У 2011 році нас очікує сумний, але пам’ятний ювілей – 60 років як закінчив свій
земний шлях В. Винниченко. Більше ніж через півстоліття він знову звертається до нас
своїми книгами, своєю політичною боротьбою за свободу і національне відродження
України. Його численні статті, ідеї «Відродження нації» і зміст «Щоденника»
залишаються такими ж повчальними для сучасного покоління незалежної України.
Актуально звучать слова Володимира Винниченка: «…Яка то страшна, тяжка річ –
відродження національної державності. Як вона в історичній перспективі буде уявлятися
легкою, само собою зрозумілою, природною, і як трудно, з якими зусиллями, хитрощами,
з яким, часом, одчаєм, люттю й сміхом доводиться тягати те каміння державності й
складати його в той будинок, в якому будуть так зручно жити наші нащадки».
An article is dedicated to the political and governmental functioning of outstanding
Ukrainian political activist of XX century Volodymyr Vynnychenko. A research contains little
known facts and documents taken from different archive funds of Ukraine.
1
2

ЦДАВОВ України, ф. 1823, оп. 2, спр. 4, арк. 1-2 зв.
Там само, ф. 1823, оп. 2, спр. 3, арк. 15.
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Кучер В.В. (Київ)
УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ
В СТАНОВЛЕННІ Ю. ТЮТЮННИКА
ЯК ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО
ТА ВІЙСЬКОВОГО ДІЯЧА
У статті відтворені певні ключові моменти, що характеризують погляди
Ю.Й. Тютюнника на майбутнє нашої Батьківщини. Розкрито етапи формування
національної свідомості діяча, його розуміння українського питання, позиція під час
конкретних історичних подій.
Багаторічне накладання радянських ідеологічних кліше та стереотипів на оцінку
національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. призвело до того, що
українське суспільство без відповідної допомоги з боку держави досі не може досягти
консенсусу, зважуючи на шальках історії всі «за» і «проти» у справі визначення
національних героїв.
В українському суспільстві досі відсутнє бажання усвідомити, що це була доба
відновлення та становлення національної державності. Цей процес неможливо уявити собі
без усвідомлення героїзму тих людей, які за державність віддавали всі свої сили і своє
життя. Вони були національними героями, які боролися за державну незалежність
України, держави, в якій сьогодні ми всі з Вами живемо.
Чи не є навмисним затягування процесу встановлення історичної правди та
розстановки відповідних акцентів через відому аргументацію про неготовність
суспільства сприйняти раніше приховувану історичну правду?
Без відповідної освітньо-виховної роботи суспільство ніколи не буде готовим до
сприйняття нового, прогресивного. Приклад: скільки потрібно було вогнищ інквізиції,
поки суспільство дізналося, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки, що вона
куляста, а не пласка?
В історичному вимірі ніколи не буває запізно. У життєвому, на жаль, – так: ми
втрачаємо живу нитку поколінь, а відповідно – можливість почути правдиву історію
національно-визвольної боротьби з уст очевидців та від безпосередніх учасників.
Чи не навмисно до цього прагнуть? Тоді певні політичні структури
протиукраїнського ідеологічного спрямування дістали б можливість, приховуючи архівні
документи, на власний розсуд тлумачити наше минуле, вносити “потрібні” корективи.
Тому для того щоб долучитися до процесу відновлення історичної справедливості,
варто погортати маловідомі, раніше ретельно приховувані, сторінки життя славних синів
українського народу.
В останні роки ми дістали змогу (ще далеко не абсолютну) самотужки, без
брутальних підказок і вказівок, виробляти власну думку про історичне минуле нашої
Батьківщини та її національних героїв. Інформаційний вакуум заповнюють видання
численних донедавна заборонених книжок. Так, є можливість ознайомитися з творами
«націоналістів» – М. Грушевського, В. Винниченка, Д. Антоновича, С. Петлюри,
Д. Яворницького, О. Назарука тощо.
Настав час зняти тавро й з імені генерал-хорунжого УНР Юрія Йосиповича
Тютюнника і надати можливість читачам ознайомитися з його громадсько-політичною та
військовою діяльністю.
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У зв’язку з цим метою статті є дослідження ролі та значення національної ідеї у
формуванні світогляду Ю. Тютюнника як політичного, громадського та військового діяча
УНР.
Завдання статті: дослідити процес формування світогляду, ідейно-політичних
переконань і громадської позиції Ю. Тютюнника, трансформацію його поглядів у
контексті соціально-економічного і політичного життя України; з’ясувати місце і роль
української національної ідеї у формуванні громадянської позиції та патріотичних засад
українства, і зокрема Ю. Тютюнника.
Джерельною базою статті є архівні матеріали Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України, Державного архіву Служби безпеки України,
Російського державного воєнно-історичного архіву, опубліковані особисті спогади
Ю. Тютюнника, у яких з’ясовується його місце і роль в історичній боротьбі українського
народу за незалежність та спогади деяких його сучасників1, а також праці вітчизняних
істориків2.
Ю. Тютюнник народився 20 квітня 1891 р. у селі Будищах Пидинівської волості
Звенигородського повіту Київської губернії, у родині колишніх кріпаків Йосипа і Марини.
Хрестили його у сусідній Майданівці, місцевий священик відмовився його хрестити: на
думку останнього, батько новонародженого Йосип не «віддячився» належним чином.
Відтак у майданівській церкві з’явився запис про Юрка3, а в зв’язку з тим, що днем раніше
було релігійне свято Георгія (Юрія) Змієборця, священик Василь Скрипчинський нарік
малюка іменем цього святого. Слід зазначити, що під ім’ям Георгій Юрко Тютюнник
1

Мазепа І. Більшовизм і окупація України. Соціально-економічні причини недозрілості сил
української революції. – Львів; К., 1922. – 156 с.; Мазепа І. Зимовий похід і партизанський рух на Україні в
1919 р. // Календар Дніпро. – 1936. – С. 89-96; Мазепа І. Огнева проба: Українська політика і стратегія в добі
Зимового походу 1919 – 1920. – Прага, 1941. – 103 с.; Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917-1921. У
3-х т. – Прага: Прометей, 1942. – Т. 1. – 212 с.; Т. 2. – 232 с.; Т. 3. – 234 с.; Мазепа І. Україна в огні й бурі
революції 1917-1921. – К.: Темпора, 2003. – 607 с.; Омелянович-Павленко М. Спогади українського
командарма. – К.: Планета людей, 2002. – 459 с.; Омелянович-Павленко М. Зимовий похід. – Каліш: Укр.
воєн. іст. тов-во, 1934. – 200 с.; Омелянович-Павленко М. На Україні 1917-1918. Спомини. – Прага: Стилус,
1935. – 119 с.; Омелянович-Павленко М. Спомини. – Львів; Тернопіль, 1930. – 64 с.; Омелянович-Павленко М.
Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Прага, 1929. – 72 с.; Капустянський М. Похід українських армій
на Київ–Одесу в 1919 році: Короткий воєнно-історичний огляд: У 2-х кн. – Мюнхен, 1946. – Кн. 1. – 110 с.;
Кн. 2. – 200 с.; Капустянський М. Українська збройна сила й українська національна революція. – Саскатун,
Саскачеван, Канада: Новий Шлях, 1936. – 50 с.; Капустянський М. Отамани і генерал-хорунжі Василь і
Юрко Тютюнники // Розбудова держави. – 1958. – Р. 10. – Ч. 22. – С. 1-6; Середа М. Отаманщина: Отаман
Юрко Тютюнник // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1930. – Ч. 10. – С. 15-17; Середа М. Холодний Яр //
Літопис Червоної Калини. – Львів, 1931. – Ч. 12. – С. 12-20; Удовиченко О. Україна у війні за державність:
Історія, організація і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921. – К.: Україна, 1995. – 206 с.;
Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. Матеріали до історії війська УНР. – Нью-Йорк: Червона Калина. – Т. 1.
– 264 с.; Т. 2. – 230 с.; Яновський В. За Україну, за її волю // Другий Зимовий похід. – К.: Фундація
ім. О. Ольжича, 1995. – С. 109-131.
2
Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника. Публікація О. Божка // З
архівів ВУЧК – ГПК – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 24-56; Веденеев Д. Крепкий «Тютюн» для
атамана // Украинский фронт в войнах спецслужб. Исторические очерки. – К.: «К.И.С.», 2008. – С. 34-55;
Верига В. Листопадовий рейд. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1995. – 190 с.; Верига В. Визвольні змагання в
Україні 1914 – 1923 рр.: У 2-х т. – Львів, 1998. – Т. 1. – 524 с.; Т. 2. – 504 с.; Коваль Р. Юрко Тютюнник,
повстанський генерал // Коли кулі співали. – К.; Вінниця, 2006. – 404 с.; Коваль Р. Багряні жнива
Української революції: 100 історій і біографій учасників Визвольних змагань. – К.: Діокор, 2006. – 401 с.;
Коваль Р. За волю і честь. – К.: Діокор, 2005. – 404 с.; Коваль Р. Рейд у вічність. – К.: Діокор, 2001. – 125 с.;
Кравцевич-Рожецький В. Український державний флот. – К., 1992. – 176 с.; Кравцевич-Рожецький В.
Озброєна еліта нації // Дзеркало тижня. – 2002. – № 39 (414). – 12-18 жовтня; Литвин С. Симон Петлюра у
1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 464 с.; Литвин С. Суд історії: Симон
Петлюра і петлюріана. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 640 с.; Шатайло О.Л. Генерал Юрко
Тютюнник. – Львів: Світ, 2000. – 144 с.
3
Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / Публікація О. Божка //
З архівів ВУЧК – ГПК – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 28.
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фігурує тільки у дореволюційних російськомовних документах, а вже на початку
української революції він приймає рішення іменуватися по-народному – Юрком1.
Батьки Юрія Тютюнника, Йосип і Марина, були дітьми кріпаків, і хоч самі й не
працювали на панщині, проте дуже добре її пам’ятали та при нагоді розповідали про це
дітям. Батьки Ю. Тютюнника не вважалися багатіями: вони мали лише шість десятин
орної землі й три чверті садибної. В сім’ї було дев’ятеро дітей, із них виросли тільки
п’ятеро – чотири сини й одна дочка. Йосип Тютюнник був учасником війни з турками у
1876 – 1877 рр. Під час проходження військової служби навчився грамоти та прагнув, щоб
діти також отримали освіту.
Перші усвідомлені спогади Ю. Тютюнника про своє дитинство стосуються того
часу, коли він хворів на невідому дитячу хворобу й мати виносила його на руках із хати й
при світлі місяця щось шепотіла над ним. Ці згадки закарбувались у його свідомості.
Хворів Ю. Тютюнник дуже часто. Не маючи можливості доглядати його (мати й вся
родина йшли в поле працювати), маленького Юрка замикали на ключ на цілий день
одного в хаті, щоб він випадково не впав у криницю або ставок, який був недалеко від
їхньої хати.
На шостому році життя Юрко вже «пас батьківських і сусідських овець, заробляючи
вісім – п’ятнадцять копійок на тиждень»2.
Початок трудового шляху він поєднував із навчанням (батько навчив сина читати й
писати). Бажання читати, опанувати нове було характерним для Ю. Тютюнника впродовж
усього його життя.
Восени 1899 р. Ю. Тютюнник розпочав навчання у сільській школі, вже вміючи
писати і читати. Шкільні роки залишили в нього приємні враження і спогади. Учитель
Трохим Мазурко був доброю людиною, до того ж наука давалася хлопцю надзвичайно
легко. Навчання у школі Юрко поєднував із роботою, а саме – пас влітку худобу на
сільській толоці. Тоді й почалися перші його «війни» – між пастухами сусідніх сіл. Ті
«війни» рідко доходили до фізичних зіткнень, а часто закінчувалися маневрами, тобто
одні переслідували інших і навпаки, але були випадки, коли справа доходила до побиття і
розбиття голів3.
У досі неопублікованих спогадах Ю. Тютюнника написано, що по жіночій лінії він
був онуком Ярини Шевченко, сестри великого поета4.
Після закінчення початкової школи батьки обговорювали можливість продовження
освіти наймолодшого сина. Через багато років Ю. Тютюнник в «Автобіографії» з певним
пієтетом зазначав: «Сам батько по-своєму розумів користь науки. Двох синів, – старшого
Івана і третього Мойсея – він вивчив в міському училищі в Звенигородці. Другий син,
Макарій, призначений був батьком «на господаря». Я був наймолодшим. Вирішувалася
моя доля – чи бути мені «господарем», чи вчитися на «пана»5. Для батька це питання мало
величезне значення, він напружував усі свої зусилля, щоб дати освіту Івану і Мойсею.
Господарство було критично виснажене.
Старший брат Іван після закінчення міського училища поїхав до Києва, де й
працював у різних канцеляріях. Витримав іспит до гімназії й отримав атестат зрілості,
потім став слухачем вищих сільськогосподарських курсів. Час від часу він приїжджав до
села Будищ і привозив багато книжок. У березні 1902 р. він перебрався із Києва в містечко
1

Шатайло О. Генерал Юрко Тютюнник. – Львів: Світ, 2000. – С. 6.
Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю.Тютюнника / Публікація О. Божка //
З архівів ВУЧК – ГПК – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 28-29.
3
Коваль Р. Юрко Тютюнник, повстанський генерал // Коли кулі співали. – К.; Вінниця, 2006. – С. 302.
4
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України),
ф. 1077, оп. 4, спр. 2, арк. 3.
5
Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / Публікація О. Божка //
З архівів ВУЧК – ГПК – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 28-29.
2
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Тальне у маєток графа Шувалова, де отримав посаду. Дорогою завіз у с. Будища два
величезні кошики з книгами. Окрім того, він виписував для сім’ї журнали «Образование»,
«Журнал для всіх» і «Землеробство». Ю. Тютюнник захопився читанням спочатку казок, а
потім став «освоювати» геометрію, зоологію, повісті, ботаніку й багато різних речей.
Читав без будь-якої системи, лише коли траплялась вільна хвилина.
2 травня 1902 р. у с. Будище понаїжджали небачені, дивовижні і лихі люди: там були
й чиновники з особливих доручень при губернаторі, товариші прокурора, жандармський
ротмістр Васильєв і ще багато різного люду – у блискучих погонах і міському одязі. Вони
оточили хату Тютюнників, і жандарми провели брутальний обшук (з побиттям братів і
батька): шукали «афіші» (листівки – В.К.), у яких містилися заклики до бунту проти царя і
панів. Батька та братів (Івана і Макара) на деякий час ув’язнили.
Старших братів тримали понад півтора місяця в Уманській тюрмі, а потім заслали
«за мазепинство» до Вологодської губернії.
Необхідно додати, що мешканці с. Будищ реагували на цей випадок у різний спосіб.
Хтось розпустив чутки, що влада палитиме село, тому що нібито в селі заховані «афіші», у
яких закликають народ до бунту проти існуючого ладу. Щоб довести свої вірнопідданські
почуття, село кілька разів збиралося на сходку, коли лунали пропозиції відправити батька
Ю. Тютюнника у Сибір на заслання, дехто пропонував виселити туди всю сім’ю.
Односельці Тютюнників піддалися на провокації і були готові вчинити над ними самосуд,
але до цього і не дійшло1.
Ю. Тютюнник пізніше довідався, що «афіші» (прокламації Київської організації
партії соціалістів-революціонерів) таки були. Їх привіз брат Іван, який належав до есерів, а
брат Макар їх розповсюджував. Цей надзвичайний випадок спричинився до зміни
напрямку думок батька щодо подальшого навчання Ю. Тютюнника. Батько як відрізав:
«Досить із мене того, що за старших тягають по в’язницях»2.
Макара призвали на військову службу, а батько в цей час занедужав, і всі питання,
пов’язані із веденням господарства впали на плечі тринадцятилітнього хлопця. Здавалося,
що іншої долі, як хліборобської, у нього немає. Він опинився у ролі самотнього
працівника-чоловіка в господарстві. У той час Юрій мав небагато часу для читання, але,
незважаючи на це, він все-таки прочитував значну кількість найрізноманітнішої
літератури.
Крім того, «у юнацькі роки майбутній український воєначальник захоплювався
садівництвом і бджільництвом, чому у значній мірі посприяв його вчитель, видатний
селекціонер Симиренко. Життя, здавалось, готувало Юркові суто мирну професію, далеку
від грізних військових баталій. Але все склалося зовсім по-іншому»3.
У 1904 р. почалася війна з Японією, а з нею активізувався і революційний рух, проте
у селі було тихо. Тільки восени 1905 р. мешканці с. Будищі «заворушились». Юрій не
пропустив жодного мітингу, зборів, його тягнула туди невідома сила. З усього, що
говорилося на мітингах і зборах, він зрозумів одне: селяни не задоволені своєю долею, і
єдиним їхнім бажанням було – отримати землю. Коли в Україні почали горіти поміщицькі
маєтки, він, організувавши декількох своїх однолітків, теж підпалив кілька економій4.
Навесні 1906 р. з військової служби повернувся Макар, який в армії відчув увесь
розпач національного приниження. Його розповіді про ставлення «вєлікоросов» до
українців, про мету революційної боротьби продовжили формування національної
свідомості молодшого брата5.
1

Там само. – С. 29-30.
Коваль Р. Юрко Тютюнник, повстанський генерал // Коли кулі співали. – К.; Вінниця, 2006. – С. 303.
3
Горак В. Махно, Григор’єв, Тютюнник: доля трьох отаманів // Воєнна історія. – 2006. – № 4-6. –
2

С. 32.

4
5

Коваль Р. Юрко Тютюнник, повстанський генерал // Коли кулі співали. – К.; Вінниця, 2006. – С. 303.
Там само.

90

Україна – людина

Історик Д. Вєдєнєєв слушно стверджує, що «події революції 1905 року, приклад
Макарія, який долучився в армії до революційного руху, сформували його політичне
переконання і національну самосвідомість»1.
В автобіографії Юрій Тютюнник назвав чотири найголовніші причини, які
допомогли йому остаточно сформуватися національно свідомим українцем:
«Перше. На собі особисто і на своїй землі я відчув гніт влади, що була –
«російською».
Друге. Всі земельні і неземельні великі маєтки в Україні належали людям чужої
національності.
Третє. Зростав я в місцевості, де з роду в рід передавалися традиції козацької
боротьби проти панів за Україну. Крім того, за дві верстви від нашого села була
Кирилівка, де усі пам’ятали революційну проповідь (Тараса) Шевченка, що він її
виголосив українською мовою.
Четверте. Вплив моїх старших братів, які ніколи не приховували від мене своїх
почуттів»2.
Особливо великим був вплив та приклад старших братів, попри те, що доля
старшого брата Івана склалася доволі драматично і трагічно. Йому довелося тікати за
кордон – через можливе заслання до Сибіру. У 1907 р. він утік до Франції, а потім – у
Швейцарію, де і помер. Наступного року з життя пішов батько Ю. Тютюнника3. У цей час
Юрію було тільки шістнадцять років.
Вивчення історії рідного краю допомогло Ю. Тютюннику вже змолоду сформувати
власні національно-патріотичні погляди4, а читання книг про сільське господарство,
кооперацію, політичну економію тощо ще більше їх зміцнило. У вісімнадцятирічному віці
сталася ще одна важлива подія: «Киевская земская газета» опублікувала першу замітку
Юрка Тютюнника, після чого його відразу помітили і запропонували стати постійним
кореспондентом «Земской газеты». Він писав статті про сільське господарство,
кооперацію, садівництво тощо. Згодом став співробітником ще декількох спеціальних
журналів5 та почав готуватися до вступу в університет6.
Докладних відомостей про навчання Ю. Тютюнника немає. Сучасний дослідник
І. Логвиненко стверджує: «Тютюнник робив перші кроки в дорослому житті учнем
славетного патріота-українця Левка Симиренка у Млієві, після чого продовжив навчання в
Уманському училищі землеробства і садівництва»7. Про це також згадується у документах
Центрального державного архіву вищих органів влади8. Згодом, на допиті в ГПУ,
Ю. Тютюнник підтвердить, що має диплом агронома9. Згідно з іншими даними, 20 річний
Ю. Тютюнник здобув атестат зрілості екстерном. У протоколі допиту ГПУ за 1929 р.
занотовано: має незакінчену вищу освіту10.

1
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Исторические очерки. – К., 2008. – С. 35.
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Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / Публікація О. Божка //
З архівів ВУЧК – ГПК – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 31.
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З архівів ВУЧК – ГПК – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 31.
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Та найповнішу інформацію містять записи у послужному списку Ю. Тютюнника,
призваного до війська у 1913 р. У них зазначається, що до армії юнак витримав іспити у
Київській приватній гімназії ім. Л. Жука на право «вольноопределяющегося 2-го
разряда»1. Зрештою, в анкеті ГПУ Ю. Тютюнник зізнався: «…до 1913 р. працював у
батьківському господарстві…»2
На початку 1913 р. доля занесла Ю. Тютюнника до Владивостока, де він отримує
призначення у 6-й Сибірський полк. «Відірваність від рідного краю, поводження
тодішнього командування з усіма неросіянами, денаціоналізаторські методи виховання в
казармі» скріпили його несприйняття царату і любов до всього, українського. В армії, як і
колись його брат Макар, Юрко встановив контакти із революційним підпіллям. Там, у
6-му Сибірському полку він зміг налагодити зв’язок із активними революційними
елементами у військах і серед населення. Найбільший вплив на нього мав один із його
приятелів – Артюхов (землемір – уродженець Нижегородської губернії) 3.
До Першої світової війни Юрій Тютюнник не мріяв про кар’єру військовика, хоча
його захоплювала і приваблювала своєю значимістю постать видатного французького
полководця Наполеона Бонапарта. Він і гадки не мав, що зможе сам досягти значної слави
і стати схожим на знаменитого полководця4.
У квітні 1914 р. Ю. Тютюнникові присвоїли звання молодшого унтер-офіцера. Від
самого початку Першої світової війни він перебував на бойових позиціях, але не особливо
приховував на фронті своєї ненависті до існуючої влади та вважав царських
воєначальників ворогами України. З такими переконаннями з нього був ненадійний
захисник «царя і отечества»5. Варто відзначити, що такі настрої були у значної частини
військовиків-українців. Та все ж Ю. Тютюнник залишався вірним присязі.
11 жовтня 1914 р. у боях неподалік м. Лодзь він дістав важке поранення у голову6.
Після лікування короткий час знаходився у відпустці. Після цього був відряджений для
проходження подальшої служби у 26-й запасний батальйон, а звідти його знову було
відправлено у 6-й Сибірський стрілецький полк, що тоді вів бойові дії поблизу озера
Нароч.
На фронті Ю. Тютюнник перебував з квітня до липня 1915 р. Після двомісячної
підготовки його відрядили до Києва, де він витримав випробування при 1-й Київській
гімназії із подальшим зарахуванням до Горійської школи прапорщиків (Тифліська
губернія) для проходження чотиримісячного навчання. Після закінчення школи у
листопаді 1916 р. йому було присвоєно звання прапорщика та відряджено знову до 6-го
Сибірського полку. На фронті він був поранений, але на цей раз уже легко, проте
загальний стан здоров’я значно погіршився через застудні хвороби. Після одужання його
було направлено в розпорядження начальника штабу Одеського військового округу7, а
згодом – для подальшого проходження служби у 32-й запасний піхотний полк, який
розташовувався у Сімферополі8.
У Сімферополі Ю. Тютюнник – активний учасник українізації російських військових
підрозділів колишньої Російської імперії, процесу відродження українського життя на
Кримському півострові та створення українських військових частин (Українського полку
імені П. Дорошенка у Сімферополі). На ІІ-му Всеукраїнському військовому з’їзді він був
1
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обраний до Всеукраїнської ради військових депутатів та кооптований до складу
Центральної ради. Підтримав виступ полуботківців у Києві, брав активну участь у
формуванні Вільного козацтва на Звенигородщині (у лютому 1918 р. – кошовий отаман).
Один із керівників Звенигородсько-таращанського повстання проти німецьких військ та
гетьманської влади1.
Сучасний дослідник Р. Коваль стверджує, що «за короткий період завдяки
революційним подіям і таким видатним одиницям, як Микола Міхновський та Юрко
Тютюнник, національна свідомість українців просто вибухнула, прорвала всі можливі
греблі і, грізно гуркочучи, розлилася по всій Україні»2.
Портретна характеристика Ю. Тютюнника виглядала так: «невисокого зросту, міцно
збудований, хоч і взагалі непоказний, русявий з голубими очима, червоний на обличчі з
енергійним підборіддям, він приваблював до себе своєю безпосередністю і щирим
захопленням нашою визвольною справою. Це був молодий ще чоловік (років коло 30), але
з сильною волею і значним організаційним хистом»3.
Уточнюючи портрет Ю. Тютюнника, М. Омелянович-Павленко зазначав: йому
близько 32 років, він середнього зросту, добре збудований, білявий, рішучий і
безкомпромісний, він імпонував масам манерою своїх промов і логікою простою і
безапеляційною4.
Дещо іншої думки про Ю. Тютюнника був М. Капустянський, який писав так:
Ю. Тютюнник «був невеликий на зріст, присадкуватий, … тримався дуже стримано й
поважно, хоч це іноді не пасувало його фізичній статурі й молодечому вікові, а іноді не
викликалось обставинами. Це була також непересічна і оригінальна постать: здібний,
енергійний, відважний, рішучий, сильний (умів нав’язати її підлеглим), Юрко Тютюнник
не губився і не втрачав голови ні в небезпеці, ні в складних обставинах»5.
Учасник листопадового рейду В. Яновський відзначав, що Ю. Тютюнник був
«невисокий на зріст. Кремезний, міцно збудований, він справляв враження людини, яка
має надзвичайну силу волі. На це вказувала якась надзвичайна будова його голови й
особливо великі, з добрими м’язами руки, причому мав призвичаєння тримати праву
стиснутою в кулак. Від нього всього віяло залізною волею. В той же час відчувалося, що
ця людина закохана в собі й ставить себе вище від усіх»6.
Доповнює портретну характеристику Ю. Тютюнника і сучасний дослідник
Л. Багацький, який відзначає високий його авторитет серед підлеглих. Беззаперечний
вплив на маси цієї неординарної людини він намагається пояснити вродженими моральнопсихологічними якостями та вольовими властивостями Ю. Тютюнника, якими володіли в
давні часи козацькі характерники та кобзарі. «Коли ж природні дані лягли на підходячі
історичні обставини, то й з’явилася у Тютюнника здібність маніпулювати тонкими
біострумами та слабкими полями. Так подібні явища пояснює сучасна наука»7.
Безперечно, вплив на маси Ю. Тютюнника слід пояснити і його глибоким природним
розумом та інтуїцією. Ватажок звенигородського козацтва був здатним глибоко
осмислити суспільно-політичну ситуацію. Він писав: «Любов до України не була ніжною
Любов’ю дитини. О, ні! то була гаряча, не знаюча компромісу любов молодої істоти до

1

Масненко В. Невитребуваний державотворчий потенціал. Українські громадсько-політичні діячі
ХХ ст. – уродженці Черкащини // Прес-Центр. – 2007. – № 34 (109). – 22 серпня.
2
Коваль Р. Юрко Тютюнник, повстанський генерал // Коли кулі співали. – К.; Вінниця, 2006. – С. 305.
3
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – К.: Темпора, 2003. – С. 329.
4
Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. – К.: Планета людей, 2002. – С. 423.
5
Капустянський М. Отамани і генерал-хорунжі Василь і Юрко Тютюнники // Розбудова держави. –
1958. – Ч. 22. – С. 2.
6
Яновський В. За Україну, за її долю // За державність. – 1932. – № 3. – С. 172-191.
7
Багацький Л. Героїка двадцятих. Людина – проблема // Вечірня газета. – 2006. – 4 квітня.
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свого ідеалу. Один натяк з боку вождів, що треба загинути в ім’я досягнення ідеалу, і маси
готові були жертвувати своє життя знайденій батьківщині»1.
Юнацьке захоплення Ю. Тютюнника ідеологією соціал-революціонізму не
проходило, хоча він ніколи не належав до Української Партії соціал-революціонерів
(УПСР). Після розколу УПСР і зі створенням з її лівого крила партії боротьбистів
Ю. Тютюнник солідаризувався з їхньою позицією. Він зазначав у своїй автобіографії, що
«симпатизував боротьбистам, вважаючи їх програму і тактику відповідною тогочасним
політичним умовам»2. Крім того, відомо також, що він перевозив літературу боротьбистів
для отамана Зеленого (Данила Терпила – В.К.)3. Новостворений боротьбистами
Революційний комітет призначив Ю. Тютюнника «командуючим правобережною
Червоною армією, хоча сама «армія» мала у своєму складі не більше трьохсот багнетів»4.
Незабаром відділи РСЧА вступили до Києва і «армія» отримала наказ влитися до однієї з
червоних частин, що й зробив Ю. Тютюнник. Після поїздки до Звенигородки за
дорученням ЦК партії боротьбистів Ю. Тютюнник повернувся до Києва, де був
заарештований і провів одну ніч у ЧК, після чого він отримав від М. Шинкаря лист для
отамана М. Григор’єва, який тоді підтримував радянську владу5.
Про один із епізодів періоду національно-визвольної боротьби Ю. Тютюнник писав:
«Інший факт, з яким я не міг погодитися, було підлабузнювання і переговори директорії з
французами в Одесі. Ті переговори я вважав і вважаю однією з найганебніших сторінок
нашої боротьби за національне звільнення. До того ж, Радянська влада, влада робітників і
селян України, на мою думку, була єдиною формою влади, яка забезпечувала Україну від
воєн проти радянської Росії і нічим не загрожувала самостійності України, яка у той час
могла сформувати не менше півмільйона червоній армії, – найкращі гарантії державної
незалежності в тодішніх умовах»6.
Про свою партійну належність і перехід на бік радянської влади Ю. Тютюнник
писав: «Будучи по своїх переконаннях, перш за все, націонал-революціонером і
українцем, я пішов служити українській робітничо-селянській владі, пішов тому, що
вважав її «українською»7. Однак його віра не була сліпою, тому що «ближче знайомство з
відповідальними працівниками і їх роботою поколивало моє переконання в українській
природі тодішньої радянської влади. Недовіра, що глибоко вкорінилася в мені, до
російської політики допомогла тому, що я не цілком вірив в щирість офіційних декларацій
і заяв РКП, в руках якої фактично знаходилася влада»8.
Свою участь у повстанні Ю. Тютюнник пояснював наступним чином: «Я вирішив
використовувати факт повстання для Української національної ідеї, взявши участь в нім»9.
Про ставлення до повстання українських політичних сил Ю. Тютюнник знав, що «серед
українських соціал-демократів «незалежників» і навіть серед деяких боротьбистів ідея
повстання знаходила співчуття, а що вони не були свідомими контрреволюціонерами, – в
цьому я упевнений»10. А далі він дещо навіть зухвало заявив, що «у тому, що повстання
пройшло під українським національним прапором, винен, головним чином, я»11.
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Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919 – 1920 рр. – Львів: Універсум, 2004. – С. 31.
Там само.
3
Там само. – С. 41.
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Там само.
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Там само.
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Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / Публікація О. Божка //
З архівів ВУЧК – ГПК – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 40.
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Там само. – С. 43.
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Там само. – С. 43-44.
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Там само. – С. 44.
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Там само.
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Не знаходячи можливості залишитися на посаді начальника штабу М. Григор’єва в
силу явних погромних тенденцій отамана та його оточення, Ю. Тютюнник відмовився від
цієї ролі і взяв на себе командування однією з бригад. Його відмова від посади начальника
штабу викликала у М. Григор’єва недовіру до нього, і він визначив найпівденніший
напрям для операцій на Катеринославщині, бажаючи дати йому (Ю. Тютюннику – В.К.)
можливість безпосереднього зв’язку з “незалежниками” і боротьбистами або військами
Директорії1.
Загалом необхідно відзначити, що Ю. Тютюнник робив українську справу там, де
йому доводилося бути. Драматичні обставини Першого Зимового походу кінця 1919 –
початку 1920 рр. знову окрилили душу непосидючого командира і захопили у свій вир. На
чолі київської групи Ю. Тютюнник пройшов від першого до останнього дня, одержав за
Зимовий похід найвищу нагороду УНР – орден лицарів Залізного Хреста № 2 та військове
звання – генерал-хорунжий Армії УНР.
Ю. Тютюнник бачив героїзм зблизька через будні, так би мовити, із середини, і виніс
віру у високі можливості людського духу. Одночасно інтуїтивно він осягнув і прірву
згасання ентузіазму без належного його підживлення, але це його не зупиняло.
Незважаючи ні на що, Ю. Тютюнник включався в історичний процес, навіть знаючи
наперед, що почата справа буде невдалою, як, наприклад, при підготовці Другого
Зимового походу у листопаді 1921 р., коли вже вкотре виникли проблеми українського
війська: нестача зброї, набоїв, одягу та взуття, продовольства. Але це з надлишком
компенсовувалося святою самопожертвою заради України.
З приводу такої своєї затятості Ю. Тютюнник писав: «Потрібно було боротися, щоб
боротьбою довести життєздатність української нації й української національної ідеї, тому
що мертвою є та ідея, на захист якої ніхто не хоче стати до боротьби і лити кров...»2
Непересічного командира, який знав, що робити і заради чого, помітили
більшовицькі спецслужби ще в часи григор’євщини. У довіру до Ю. Тютюнника втерся
уродженець Олександрії, але й одночасно – агент ЧК, Григорій Львович Заярний, згодом
сотник Армії УНР. Він завжди був поруч, часом, як тінь, слідуючи за генерал-хорунжим3.
Перебув біля Ю. Тютюнника Перший Зимовий похід, допоміг чекістам провалити Другий
Зимовий. Військові загони Ю.Тютюнника під час цього походу набувають назви
«Українська повстанська армія». Так уперше в українській історії прозвучала назва УПА4.
Повстанці під час цього походу прорвалися глибоко в червоний тил, дійшовши
майже до м. Києва, намагаючись підняти всенародне повстання і відновити українську
національну державність. Через зраду, яка угніздилася і в самому штабі – як Тютюнника,
так і Петлюри, – похід виявився невдалим, багато з його учасників загинуло в боях, а інші
потрапили в полон і були розстріляні біля селища Базар.
Усі учасники рейду, які змогли вийти в Польщу, були знову інтерновані у таборах
українських військ, причому радянська влада наполягала на депортації поза межі
Польської держави чільних діячів петлюрівської еміграції, у тому числі й генерала
Ю. Тютюнника5 – вбачаючи в його особі одного із найнебезпечніших своїх потенційних
ворогів.
І це дійсно було так: Ю. Тютюнник не змирився з поразкою і намагався своєю
активною діяльністю докорінно змінити ситуацію – як в еміграційному середовищі, так і
1

Там само.
Там само. – С. 55.
3
Кравцевич-Рожнецький В. Дорога до Базара // Дзеркало тижня – 2001. – № 46 (370). – 24-30
листопада.
4
http:/www.sbu.gov.ua.
5
Кучер В. Генерал-хорунжий Юрій Тютюнник: Біографічні матеріали та офіційна документація в
ЦДАВО України // Над Дніпром та Віслою. Україна і Польща в європейському виборі – минуле і сучасність.
– К.; Торонь, 2003-2004. – № 2-3. – С. 232.
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на теренах радянської України. За ним стежили всі – і поляки, і петлюрівці, і ГПУ…
Кілька разів він ледь не опинявся в руках більшовиків та йому вдавалося кожний раз
успішно уникати арешту. Проте влітку 1923 р. чекісти розробили та успішно впровадили в
життя операцію під кодовою назвою «Тютюн», за якою їм вдалося заманити колишнього
генерал-хорунжого Ю. Тютюнника на окуповану росіянами Україну.
Ю. Тютюнник у 1923 р. одержує з Радянського Союзу шифровку від посланого туди
із завданням Г. Заярного, який повідомив, що у Харкові існує потужна підпільна
націоналістична організація, яка лише чекає досвідченого керівника, щоб підняти
всеукраїнське повстання проти більшовиків. Знав-таки провокатор, чим можна вплинути
на душу невгамовного патріота у його боротьбі за українського селянина, за національну
українську ідею! Отож за його подачею і було успішно використано схему операції
«Тютюн», яка виявилася полігоном для подальших операцій «Трест», «Синдикат» тощо.
16 червня 1923 р. після того, як генерал-хорунжий Ю. Тютюнник переправився через
р. Дністер, по якій тоді проходив державний кордон, його було заарештовано. Для
широкої публіки було повідомлено, що він здався добровільно. Уряд УСРР навіть
запропонував Ю. Тютюннику викладацьку роботу у Харківській школі червоних старшин,
із чим генерал погодився. Він розумів, що «його невеликі обсягом роботи «Революційна
стихія» і «Зимовий похід 1919–20 рр.», видані за кордоном до арешту, є актуальними
підручниками тактики і стратегії підпільно-повстанської та партизанської війни. Тому він
похмуро жартував при зустрічі із знайомими, коли питали, чим він займається: «Даю
виклади бандитизму»1. Крім того, він активно працював над мемуарами, писав
кіносценарії, брав участь у творчих диспутах. Юрій Смолич, згадуючи обговорення
роману «Фальшива Мельпомена», розповів про епатажну появу Ю. Тютюнника, коли той
без усіляких вивертів заявив: «Якби мої підлеглі виявилися такими нездарами, як у
романі, – я їх розстріляв би». Хтось запитав: «Хто ти, мовляв, такий?» «Той самий
Тютюнник, про якого йдеться» – відповів. У залі настала мертва тиша, під яку генерал
мовчки пішов до виходу2.
Цей зовнішній бік його життєвого укладу залишає широке поле для здогадів та
роздумів. Як, наприклад, він сприйняв відомості про долю свого однодумця Андрія
Гулого-Гуленка? Чи не контактував з іншими діячами українського руху, які вжилися у
більшовицькому середовищі? Чи не включився в якусь заборонену діяльність? Що стало,
зрештою, причиною його арешту у 1929 році? Особисті чи загальнополітичні чинники
призвели до того? Можливо, хтось мефістофельськи розумний вичитав у його творах
присуд собі? Адже й сьогодні живучі застороги Ю. Тютюнника: «У таборі національних
ворогів раз у раз можна знайти союзників, але ніколи приятелів, бо їх там нема. Такі
союзники охоче допоможуть руйнувати твою державу і ніколи не допоможуть її
будувати»3.
Ю. Тютюнник стверджував, що: «ми воюємо за те, за що й спершу воювали – за
право Українського Народу порядкувати на своїй землі, за Народну Владу. Йде весна.
Гуртуйтеся! Будемо випроваджувати непроханих гостей. Рушниці мусять бути прочищені
й змазані. … Під час повстань ні один ворог не повинен утікти з України. … Вся влада
мусить бути в руках Українського трудящого люду. Геть від влади чужинців, спекулянтів
та самозванців! Україною будуть правити люде, яких вибере народ»4.
Усвідомивши трагедію свого покоління, генерал-хорунжий Юрій Тютюнник
зазначав: «Ми мали сприяючі умови, щоб творити... Ми мали знаменитий матеріал для
1

Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника / Публікація О. Божка //
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Багацький Л. Героїка двадцятих. Людина – проблема // Вечірня газета. – 2006. – 4 квітня.
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Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. – К.: Планета людей, 2002. – С. 302.
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будівлі – спалахнувші революційним ентузіазмом народні маси. Та серед керманичів
Центральної Ради не знайшлося людини з творчим генієм. В нас були каменярі і часом
непогані, але не було архітекторів-творців. Ми не мали провідників. Ті люди, що вважали
себе провідниками, не були ними. Час, дорогий час, минав: умови змінювалися не на нашу
користь; дорогоцінний матеріал псувався... Провідники боялися рішучих слів, а ще більше
боялися рішучих справ...»1
Досить яскраво патріотизм і високий рівень національної свідомості Ю. Тютюнника
проявились у стосунках з поляками. Він зазначав, що «з мого досвіду роботи з поляками я
виніс переконання, що поляки розглядають Українське Національне питання в такій
плоскості: 1. Створення Української держави вважають шкідливим для інтересів
польської нації. Свою думку мотивують тим, що при створенні хоч би територіально
незначної української держави остання стихійно прагнутиме до розширення своїх
кордонів до межі етнографічної української території, що загрожує для Польщі втратою
українських земель. 2. Всяке явище Українському національному життю, яке проходить
окрім впливу польського державного апарату, поляки вважають осоружно-польськими. 3.
Визнають необхідність використовувати антиросійські тенденції Українського
Національного руху для підривання потужності Радянських Республік»2.
Характерною рисою усіх спогадів Ю. Тютюнника є те, що він практично нічого не
пише про себе, але його автобіографія цілком характеризує його як особистість. Цінністю
автобіографії, віднайденої О. Божком, є те, що в ній значна увага приділена
національному питанню. Дещо дивним видається те, що вона надрукована російською
мовою. Є всі підстави стверджувати, що це переклад, тому що Ю. Тютюнник не міг
писати російською мовою. Ще одна обставина змушує стверджувати, що в
«Автобіографії» він був дещо упереджений, тому що писав її не добровільно, а з примусу,
перебуваючи в застінках НКВД і відповідаючи на питання, поставлені головою ДПУ
УСРР В. Балицьким.
Цілком закономірно звучать у таких обставинах слова, що «зваживши всі обставини
в даний момент і зважаючи на всі наслідки на майбутнє, я наважуюся віддати себе в
розпорядження Українського Радянського уряду, сподіваюся, що з моменту вибуху
озброєної боротьби (неминучої) між Радянською Україною і західними сусідами
Український Радянський уряд дозволить мені стати в ряди активних захисників
Українського народу від Національного і Соціального гніту з боку поляків, румун і інших
«великих держав»3. З другого боку, погоджуючись, Ю. Тютюнник все ж зазначав, що «чи
було раціональним так довго і наполегливо проводити озброєну боротьбу за звільнення
Української нації під Українським Національним Прапором не лише проти
єдинонеділимців ліберально-буржуазного і монархічного толку, а й проти радянської
влади, мозок і хребет якої складає Комуністична партія, яка давно принципово вирішила
національне питання у напрямі повного рівноправ’я націй? На це питання відповідаю: так,
боротьба була раціональна, тому що коли практика буржуазії монархістів в національному
питанні не розходилася з їх принципами, то в Комуністичній партії справа йшла гірше –
практика Радянської влади в національному питанні не відповідала, а інколи суперечила
принципам Комуністичної партії. І особливо було необхідно боротися під національним
прапором Української нації, само існування якого було під великим сумнівом, і не лише
царські чиновники абсолютно щиро вважали Україну вигадкою купки галичан і
Грушевського. Потрібно було боротися, щоб боротьбою довести життєздатність
Української нації і Української національної ідеї»4.
1
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Ю. Тютюнник, на відміну від інших українських політиків, чітко усвідомлював, що
національна ідея може бути реалізована тільки на грунті національного українського
буття. Разом з тим він реально оцінював тогочасні умови українського буття і знав,
наскільки вони ускладнилися і розділилися у своїй сутності на три головні складові –
державно-політичну, етнокультурну та імперсько-колоніально спрямовану. Він розумів,
що на практиці «розвести» ці складові української національної ідеї і подати їх ізольовано,
у чистому вигляді неможливо. Він передбачив, що позиція радянської влади, якщо вона не
зміниться в більш прогресивну площину, в майбутньому призведе до вихолощення та
згортання всього етнічного та національного на теренах України.
У зв’язку з такими умовами українського буття Ю. Тютюнник стверджував, що
«боротьба пригноблюваних націй під національним прапором є неминучою. Лише вона
нагадує про силу хижацького імперіалізму націй пануючих, імперіалізму, який навіть при
радянській владі пробує асимілюватися, щоб зробити цю владу засобом для своєї мети.
Боротьба пригноблюваних під національним прапором лише тоді починає бути абсурдом,
коли знищується першопричина, що викликає цю боротьбу, коли зникає гніт імперіалізму.
Для боротьби проти артилерії потрібна артилерія. Для боротьби проти воюючого
націоналізму одних необхідний воюючий націоналізм інших. Коли зникає перший, тоді
немає сенсу існування іншого» 1.
Реально оцінюючи суспільно-політичну та економічну ситуацію і усвідомлюючи всі
її наслідки для суспільства, Ю. Тютюнник зазначав: «Формальна рівність дає
пригнобленій нації не більше, ніж формальне політичне рівноправ’я дає робочим масам
капіталістичної держави, де засоби пригноблення все ж залишаються і на майбутнє в
руках тих, що пригноблюють. Якщо компартія безповоротно до кінця доведе принципи
своєї програми з національного питання в життя, – це буде Революція, по своїх наслідках
що має не менше значення, ніж Революція Соціальна. Але, безумовно, реалізація цієї
програми зустрічатиме на своєму шляху не менше перешкод, ніж вирішення соціальних
питань. Для проведення в життя програми з національного питання буде потрібно сильну
напругу впродовж довгого ряду років»2. Наскільки ж актуально звучать ці слова й
сьогодні!
Водночас Ю. Тютюнник зазначав, що «довелося серйозно задуматися над рішеннями
ХІІ з’їзду РКП з національного питання. Відразу я вважав, що всі ці рішення є звичайний
тактичний хід для остаточного усипляння революційної енергії в масах пригноблюваних
націй. Подальші події поколивали мої переконання»3.
Аналізуючи процес вирішення національного питання в радянській Україні,
Ю. Тютюнник зазначав, що коротке, хоч і вимушене перебування на території радянської
України, поки що поверхове знайомство з радянською пресою з національного питання, з
практичними заходами, що приймаються радянською владою для забезпечення вільного
розвитку колишніх пригноблюваних націй, а також особисте знайомство з деякими
відомими представниками радянської влади «в корені поколивало його переконання в
антиукраїнській природі нинішньої Радянської влади на Україні»4. Вчитуючись у ці рядки,
питаєш себе: наскільки щирим був Ю. Тютюнник, даючи таку оцінку політиці радянської
влади у розв’язанні національного питання. Ймовірно, це було викликано тиском на
нього, перебуванням в ув’язненні. Однак наступне його пояснення, власне,
компаративний аналіз ситуації українців за кордоном дає підстави твердити, що
Ю. Тютюнник не лукавив. Крім того, важливим є ще один момент, а саме те, що
автобіографія написана в 1923 р., коли в Україні робилися реальні спроби вирішити
національне питання. Тому й закономірно зазначав Ю. Тютюнник: «У мені зростає
1
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переконання, що пригноблювані нації в особі Радянській владі знайшли могутнього
союзника проти пануючих націй, націй тих, що пригноблюють. Положення восьми з
половиною мільйонів українців, що знаходяться у межах Польщі, Румунії, Чехії
надзвичайно важко порівняно з положенням на Радянській Території. У безперервній
боротьбі, яка поки що приховано проводиться між заходом і Радянськими Республіками,
місце Українських патріотів не на стороні заходу, – таке моє сьогоднішнє переконання,
що є наслідком довгого і важкого досвіду і спостережень, які мені удалося зробити на
території Радянської України»1.
У контексті розгляду національного питання Ю. Тютюнник торкнувся ще однієї
важливої проблеми, а саме – засобів боротьби. Він зазначав: «Одним з найкращих засобів
революційної боротьби проти окупації я вважаю систематичне знищення економічної
сили держави, проти якої спрямована боротьба. В той же час я визнаю, що економічний
розвиток України є гарантія її самостійності і успіху в боротьбі проти
денаціоналізаторського походу Нації, яка в даний момент знаходиться в порівняно кращих
умовах. Оскільки на Україні ліквідовано велике чужонаціональне землеволодіння, мені
потрібно було шукати об’єктів для революційних ударів в іншому напрямі, аж до
перенесення боротьби на територію пануючих націй. Але де було узяти сил, які це
зробили б [?]. Боротьба може бути успішною, коли в цю боротьбу є надія втягнути широкі
маси»2. І далі розчаровано констатував: «Оскільки на Україні відчувається занепад
інтересу мас до революційної боротьби, я логічно прийшов до висновку про необхідність
аналізу причин занепаду революційних настроїв. Не дивлячись на те, що останнім часом я
досить регулярно читав Радянську пресу, я не міг прийти до остаточного висновку
відносно питань, що цікавлять мене, про справжнє становища радянських держав і
особливо України»3.
Ю. Тютюнник ніколи не приховував своїх глибоких національних переконань. Він
констатував: «Особисто я ніколи не був принциповим противником радянської влади, як
влади Українських робітників і селян, – навпаки, якраз при такій формі влади я вважав
забезпеченим від участі в управлінні Україною буржуазії ворожих Україні
національностей, яка лише і була на Україні. Лише переконання, що Радянська влада була
маскою походу російського націоналізму на Україну, змушувало мене довго і наполегливо
боротися проти неї»4.
Дослідник О. Божко, який ознайомився з кримінальною справою Ю. Тютюнника,
стверджує, що «ні в автобіографії, ні під час допитів 1929 р. Ю. Тютюнник не дав якихось
докладних відомостей про діяльність інших осіб, з якими був пов’язаний спільною
політичною і військовою діяльністю… Матеріали справи 1929 р. дають можливість
припустити, що в 1923 – 1924 рр. Ю. Тютюнник нікого ГПУ не видав… Своїх поглядів
Ю. Тютюнник ніколи не приховував… Зокрема в 1929 р. він погоджувався з
характеристикою своїх поглядів як націонал-фашистських, заявив, що незалежна
українська держава може бути тільки буржуазною, а пригноблена нація, визволяючись,
перш за все мусить встановити національну диктатуру»5.
Отже, остаточно «присвоїти і використати» Юрія Тютюнника більшовикам так і не
вдалося. «Настрій його щораз більше чорнішав, – засвідчує Г. Бесєдовський. – Нова
політика Сталіна, спрямована спеціально проти селян, не могла не відбитися і на Україні,
де вона повела до цілковитої зміни навіть тої обмеженої автономії, яка тоді ще існувала…
Тютюнник почав настроюватися опозиційно, і на весну 1929 р. в одній приватній розмові
сказав, що при такій політиці совєтська влада на Україні без сумніву впаде та що на її
1
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місце прийде фашизм. Про цю розмову донесли в ГПУ. Ю. Тютюнника безпроволочно
арештували і вислали в Москву. Там потай, навіть без постанови ГПУ, за особливим
наказом Менжинського його розстріляно»1.
Підсумовуючи вищевикладене, варто констатувати, що у статті проведено
теоретичне узагальнення та зроблено спробу вирішити актуальне наукове завдання, яке
полягає у визначенні ролі української ідеї у формуванні національної свідомості
видатного українського громадсько-політичного і військового діяча Ю. Тютюнника та
його розуміння українського питання. Ця проблема надто складна, і розкрити її сутність в
одній статті неможливо. Тому ми відтворили лише певні ключові моменти, що, на нашу
думку, характеризують погляди Ю. Тютюнника на тогочасні події та на майбутнє нашої
Батьківщини, намагаючись показати насамперед його позицію.
Під час дослідження опрацьовано широкий комплекс різноманітних джерел про
життя та діяльність Ю. Тютюнника. Використання архівних матеріалів, матеріалів
періодичних видань, публіцистичних праць самого Юрія Тютюнника дало змогу певною
мірою реконструювати його складний шлях формування світоглядних переконань, а
також його вплив на формування громадянської позиції та патріотичних засад
українського загалу.
У статті з’ясовано, що формування особистості Ю. Тютюнника відбувалося на ґрунті
національно-патріотичних і революційних родинних традицій та під впливом
українського громадського оточення, яке хоч і належало до різних політичних таборів, але
було об’єднане ідеєю повалення царату. Значний вплив на формування його громадськополітичних поглядів справили тісні контакти з українськими революціонерами.
Вирішальним чинником у формуванні світогляду Ю. Тютюнника був приклад його
старших братів, які долучилися до революційного руху ще на початку XX ст.
Підсумовуючи, варто зазначити, що процес формування національної свідомості
Ю. Тютюнника, як і багатьох його ровесників, власне, був складним, це була відповідь на
виклики тогочасного світу. Великий вплив на його становлення мало національне
виховання, сформоване ядром української інтелігенції кінця XIX – початку ХХ ст. на
основі української національної ідеї. Помилки Ю. Тютюнника, зокрема його наївна віра у
прихильність радянської влади до селянських мас, були властиві не лише йому: мільйонні
селянські маси, введені в оману політикою НЕПу і т.зв. амністіями, повністю відчули на
собі весь тягар радянської влади лише у часи голодоморів і репресій.
На основі наведених у статті фактів у нашій уяві вимальовується сумарний духовний
образ генерал-хорунжого Юрія Йосиповича Тютюнника як вояка – українського патріота,
перед очима якого все стояла невмируща козацька Україна, якій він був готовий служити
незалежно від форми державного управління й її політичного самостійницького проводу,
що він і довів як своєю минулою військовою службою в Українській армії та роботою в
Центральній раді за часів Української Народної Республіки, так і активною національнодержавницькою позицією під час виконання службових обов’язків на різних посадах за
часів Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Квінтесенцією світогляду Ю. Тютюнника, який підтримуємо і ми, є ядро, навколо
якого інтегруються полі- і моноетнічні спільноти, національна ідея є джерелом і синтезом
стратегії діяння, яким забезпечується збереження й розвиток національного буття.
Суверенна Українська держава можлива тільки як держава, що спирається на український
народ – на спільноту, хоч і ширшу, ніж, власне, український етнос, але спільноту
проукраїнську, а не антиукраїнську. І тільки така держава – не вузькоетнічна, а базована
на українстві – може мати майбутнє як суверенне політичне утворення в Європі. Доки
існують окремі країни, держави, народи, необхідно вести мову тільки про трансформацію
тієї чи іншої з національних ідей, але не про скасування її як такої. У часи національно1

Романчук О. Суперник головного отамана // Дзвін. – 1991. – № 7. – С. 83.

100

Україна – людина

визвольних революцій початку XX ст. – епоху бурхливого виникнення нових незалежних
держав у Європі – національна ідея залишалася головною опорою для тих народів, які
опинилися перед історичним вибором. У тому, що, наприклад, Польща, Норвегія та
Фінляндія відродилися і ввійшли в число незалежних держав, є велика роль тих духовних
підвалин, на яких стояло польське, норвезьке та фінське національне буття. Саме вони (і
серед них національна ідея) склали фундамент для формування національних стратегічних
цілей та дали духовну наснагу для їх досягнення.
Абсолютно незрозумілою як для Ю. Тютюнника, так і для нас була й залишається
позиція тих українських політиків, представників різних політичних сил, нібито
прибічників і навіть часом учасників українського державотворення (позиція противників
незалежної України тут цілком прозора), які нерідко вели мову про безперспективність чи
якусь небезпеку реалізації в Україні української ідеї. З суто теоретичного боку така
позиція була наслідком відсутності бажання розуміти важливий момент державотворення,
на що неодноразово вказував Ю. Тютюнник: якщо народ є сувереном, то його суверенітет
має втілитися в реальному державотворенні, і держава не може не бути втіленням
народних сподівань, а, отже, й національної ідеї.
Державники, а також представники демократичних політичних сил та груп еліт, як
тоді, так і тепер, будучи при владі, проголошували і проголошують себе прибічниками
державності України, але, на жаль, не національної ідеї. Своїми діями, як тоді, так і тепер
вони, якщо не відкрито, то побічно, привносили і привносять у патріотично налаштоване
українське середовище почуття зневіри у можливість побудови національно зорієнтованої
та соціально справедливої Української держави. Сьогодні чути висловлювання серед
представників політичних партій, громадських рухів та груп еліт навіть про доцільність
самого існування такого державного утворення, як Україна. Така ситуація не може не
позначитися негативно на міжнародному статусі України. Це надзвичайно делікатне
питання вноситься в українське суспільство в той час, коли загострився весь спектр
соціально-економічних взаємовідносин між владою та народом, а також коли
загострилися суперечності між представниками різних політичних сил та груп еліт.
Ю. Тютюнник постійно і гостро ставив питання: якщо соціал-революціонерів
відлякувало втілення української національної ідеї, то чию ж у такому разі ідею вони мали
намір висадити й вирощувати на українському грунті? І він на рівні суто підсвідомого
теоретичного погляду й з погляду практично-політичного самостійно прийшов до цілком
конкретного висновку, що державотворення в Україні – на противагу чи в обхід
української ідеї – є балансуванням на кладці над іноземним болотом чи болотом
колишньої метрополії. І чим більш «неукраїнською» буде національна ідея, тим
імовірнішою буде для нас загроза тієї трясовини, що поглинула Україну на початку
XX століття і яка загрожує поглинанням її сьогодні.
Certain key moments which characterize views of Y. Tiutiunnyk for the future of our
Motherland are reproduced in the article. Stages of national consciousness formation of the
figure, his understanding of Ukrainian question, his position during certain historical actions
are revealed.
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Зарецький О.В. (Київ)
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ
ПРО АЛЛУ ГОРСЬКУ В 1970–1980 рр.
У статті досліджено нищення історичної пам’яті українського народу. Показано
особливості цього процесу у випадку Алли Горської в останні десятиріччя існування
Радянської України. Для збереження історичної пам’яті визначальною була роль
матеріалу про А. Горську у IV випуску «Українського вісника», який видавав В. Чорновіл.
Цей матеріал протягом багатьох років був основним джерелом публікацій про А. Горську
за кордоном, а з кінця 1980-х років і в Україні. Проведено дискурсивний аналіз публікацій у
самвидаві та за кордоном. У статті визначено механізми аберації історичної пам’яті в
умовах обмежень та утисків, які призводили до некритичного ставлення до матеріалу
В. Чорновола. Дано також критичний аналіз документів ГДА СБУ.
Радянська влада або нищила пам’ять про історію України, або перекручувала
(фальсифікувала) її. Причини та методи цього виходять за межі нашого дослідження, але
вони достатньо глибоко вивчені й відомі в Україні. Поняття історичної пам’яті
розроблено, зокрема, Г. Ващенком1, П. Кононенком2, Я. Калакурою3 і вживається у двох
значеннях – 1) як природна властивість людини, її здатність фіксувати і зберігати в
пам’яті образи людей, події, явища; 2) як неодмінна умова становлення і розвитку
суспільства. У цій розвідці, у рамках нашої теми ми спробуємо дослідити деякі
ситуативні, психологічні моменти збереження історичної пам’яті в минулому.
Аллу Горську було згадано у каталогах виставок та пресі в 1950-1960 рр. епізодично,
у зв’язку з участю в офіційних виставках, тим більше, що певний час вона була членом
Спілки художників, а також як виконавицю помітних монументальних робіт. За межами
України її згадували епізодично, головним чином, у зв’язку зі знищенням вітражу в
Червоному корпусі Київського університету імені Тараса Шевченка в ніч з 8 на 9 березня
1964 р.4 Натомість на рівні усної традиції – чуток, пліток тощо вона була досить знаною
людиною, особливо після піднесення та закриття у 1963-1964 рр. Клубу творчої молоді
«Сучасник», знищення вітражу, «Листа-протесту 139» у 1968 р. тощо. Зберігалася усна
пам’ять про Аллу Горську у спогадах її друзів, колег, ймовірно, хтось і записував їх. Так
ця усна пам’ять, яку можна вважати також історичною пам’яттю, певним її
короткотривалим різновидом, була зафіксована. Вона була актуалізована й отримала
друковану форму значно пізніше, вже після зникнення цензури у спогадах, які вийшли
друком на початку 1990-х5.
Окрім публікацій спогадів початку 1990-х рр., слід також вказати унікальне джерело
– «Щоденники» Леся Танюка. Записи в них робилися за кілька днів після події, а часто й
день у день. Для прикладу можна вказати записи про знищення вітражу6. Пізніше
Л. Танюк єдиний раз у СРСР 1970–1980-х рр. подав у своїй книзі «Марьян
1

Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам’яті. – К.: Школяр; Фада, 2003. – 336 с.
Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К., 2006. – 358 с.; Кононенко П. Українська
національна ідея: проблема методології. – К.: НДІУ, 2008. – 152 с.
3
Калакура Я. Історична пам’ять // Калакура Я., Токар Л., Понур Ю. Науковий інструментарій
українознавця // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 89-92.
4
Зарецький О. Доля Алли Горської: джерела та стан досліджень // Українознавство. – 2009. – № 4. –
С. 76-85.
5
Там само.
6
Танюк Л.С. Щоденники. – Т. 9. – С. 33, 42 і далі. Наприклад, у 9 томі, який охоплює 1964 рік,
близько 50-ти разів згадано А. Горську.
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Крушельницкий» епізод про А. Горську1. У ті роки приватно зберігались її особисті
документи, нотатки, листи, художні твори.
Після трагічної смерті Алли Горської 28 листопада 1970 р. хвиля чуток була
надзвичайно значною – ця подія дуже глибоко вразила багатьох людей, суспільством
ширилися моторошні страхітливі версії2. Дослідження цих чуток може бути предметом
окремого дослідження, але схематично можна визначити таке річище – чи було це
політичне, чи побутове вбивство, а якщо політичне – то було воно сплановане чи
спонтанне у випадку викрадення з метою залякування. В обох випадках таке рішення мало
б прийматися певною інстанцією. І в умовах значної централізації СРСР – на високому
рівні. Це й було однією з тем обговорення в 1970-х – рішення приймали на рівні Києва чи
Москви. Після відкриття архівів КДБ, які стосуються подій до здобуття незалежності
Україною, у 2008-2009 рр. стало відомо, що реагування на смерть Алли Горської
прискіпливо і ретельно відслідковували. КДБ УРСР неодноразово надсилало
спецповідомлення до ЦК КПУ щодо факту загибелі А. Горської, настроїв людей щодо її
смерті та похорону. Це найвища форма звітності КДБ УРСР, так само як і звітність КДБ
УРСР щодо КДБ СРСР. Сам факт є показовим, адже офіційно А. Горська була непричетна
до антирадянської чи будь-якої іншої ворожої та офіційно зафіксованої діяльності. Єдине,
що можна відзначити – це виклики до КДБ як свідка та виключення зі Спілки художників
(але формально з творчих мотивів). Відзначимо, що у Васильківської міліції, яка офіційно
виявила тіло 2 грудня 1970 р., не було жодних підстав терміново звітувати до КДБ УРСР
щодо ймовірно побутового злочину. А за наступні два тижні, у період з 3 до 18 грудня
КДБ УРСР надіслало до ЦК КПУ п’ять спецповідомлень, які безпосередньо стосувались
Алли Горської3, і два, дотичних до її діяльності4.
Вражають строки, в які ці спецповідомлення надсилалися. Про смерть – 3 грудня
1970 р., тобто на наступний день після офіційно виявленого васильківською міліцією тіла.
Щодо настроїв громадськості спецповідомлення було надіслано 5 грудня – тобто день у
день тоді, коли вирішувалося питання про організацію поховання та визначення
кладовища. 8 грудня спецповідомлення про поховання – на наступний день після
поховання 7 грудня. 11 і 18 грудня знову повідомляли про реагування на смерть. Така
швидкість реагування була можлива лише у випадку постійного оперативного контролю
КДБ УРСР, визначеного секретним невідомим поки що нам наказом. Джерелом цієї
інформації могли бути лише секретні джерела – повідомлення агентів та матеріали
технічного прослуховування. У випадку звітності у встановленому порядку така
інформація могла дійти до КДБ та ЦК КПУ за декілька тижнів і потрапити у місячний чи
1

Танюк Л. Марьян Крушельницкий. – М., 1974. – С. 4.
Зарецький О. Моя мати – Алла Горська (з книги «Мої батьки») // Алла Горська. Червона тінь калини.
Листи, спогади, статті. – К.: Спалах, 1996. – С. 126-143.
3
736-1 Спецповідомлення КДБ при Раді Міністрів УРСР до ЦК КПУ від 03.12.1970 р. щодо загибелі
А.О. Горської // Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 16, оп. 5
(1974 р.), спр. 1, арк. 76; 740-1 Спецповідомлення КДБ при Раді Міністрів УРСР до ЦК КПУ від
05.12.1970 р. щодо настроїв активних представників українського демократичного руху після засудження
В.Я. Мороза та загибелі А.О. Горської // ГДА СБУ, ф. 16, оп. 5 (1974 р.), спр. 2, арк. 31-40; 747-1
Спецповідомлення КДБ при Раді Міністрів УРСР до ЦК КПУ від 08.12.1970 р. щодо похорон А.О. Горської
// ГДА СБУ, ф. 16, оп. 5 (1974 р.), спр. 1, арк. 270-272; 752-1 Спецповідомлення КДБ при Раді Міністрів
УРСР до ЦК КПУ від 11.12.1970 р. щодо реагування представників українського демократичного руху на
загибель А.О. Горської // ГДА СБУ, ф. 16, оп. 5 (1974 р.), спр. 9, арк, 154-161; 772-1 Спецповідомлення КДБ
при Раді Міністрів УРСР до ЦК КПУ від 18.12.1970 р. щодо реагування представників українського
демократичного руху на загибель А.О. Горської // ГДА СБУ, ф. 16, оп. 5 (1974 р.), спр. 9, арк. 162-163.
4
739-1 Спецповідомлення КДБ при Раді Міністрів УРСР до ЦК КПУ від 04.12.1970 р. щодо
реагування представників українського демократичного руху на засудження В.Я. Мороза // ГДА СБУ, ф. 16,
оп. 5 (1974 р.), спр. 9, арк. 146-149; 755-1 Спецповідомлення КДБ при Раді Міністрів УРСР до ЦК КПУ від
11.12.1970 р. щодо контактів представників українського демократичного руху з письменницею
В. Селянською-Вовк // ГДА СБУ, ф. 16, оп. 5 (1974 р.), спр. 10, арк. 141-145.
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квартальний звіти. Також 4 грудня датовано спецповідомлення щодо реагування
представників українського демократичного руху на засудження В. Мороза, а 11 грудня –
щодо контактів представників українського демократичного руху з письменницею
В. Селянською-Вовк (з Бразилії). Відзначимо, що обидва були у дружніх стосунках та
контактували з А. Горською. Доводиться визнати, що фіксація настроїв розгубленості,
пригніченості та дезорієнтації наших людей було в цей період найважливішим завданням
держбезпеки та комуністичної влади. Оперативність, з якою ці заходи проводилися, не
викликає сумніву, що до них готувалися заздалегідь – до вбивства та поховання Алли
Горської. Отже, можна говорити принаймні про дві інстанції, причетні до замовлення,
організації та виконання вбивства Алли Горської – ЦК КПУ та КДБ УРСР. Сам факт
подання таких спецповідомлень дає підстави робити остаточні висновки. Аналіз, власне,
змісту спецповідомлень може бути зроблено у подальших дослідженнях. Влітку 1990 р.
значна частина документації КДБ була знищена на підставі чинного тоді нормативу, як
такі, що не підлягають збереженню.
У 1970-1980 рр. джерела історичної пам’яті були вкрай обмежені і формувалися вони
у напруженій драматичній обстановці безжалісної, жорстокої, але й системної, глибоко
ешелонованої боротьби тоталітарної держави з українським національним демократичним
рухом. Втім сама репресивна машина імітувала ситуацію, що ніби нічого особливого і не
відбувається1. Хоча, наприклад, у багато разів перевиданій, перекладеній українською
мовою книзі М. Яковлєва факт такої масштабної боротьби визнається2.
Інакше формувалася історична пам’ять у нелегальному самвидаві та західній пресі.
Найважливішим документом (текстом) для формування історичної пам’яті про Аллу
Горську у 1970–1980-ті рр. став четвертий випуск «Українського вісника», який
розповсюджувався у самвидаві, його передав на Захід В. Чорновіл і там опубліковано3.
«Енциклопедія українознавства» дає таку характеристику – «Український вісник» –
позацензурний самвидавський журнал. У 1970 – 74 рр. вийшло 6 випусків, перевиданих
(за винятком ч. 5) на Заході і виданих вид. «Смолоскип». Деякі чч. англійською та
французькою мовами»4.
З точки зору історичної пам’яті про Аллу Горську можна виокремити такі аспекти.
Стаття «Трагічна смерть А. Горської» у ІV числі «Українського вісника» була єдиною про
Аллу Горську на Заході, де вона того ж року була передрукована видавництвом «Смолоскип»
та неодноразово передруковувалася у різних редакціях і слугувала джерелом для інших
матеріалів, зокрема словникових статей. За залізною завісою не було науковців, журналістів,
які б могли дати критичну оцінку, доповнити чи коментувати цей текст.
Дамо коротку характеристику цього журналу і матеріалу про Аллу Горську,
спираючись на повне коментоване видання 2006 р.5
Зробимо дискурсивний аналіз цього матеріалу. На обкладинці подано присвяту –
«Світлій пам’яті Алли Горської – громадянки, митця, людини – присвячується»6. Текст
складається з таких частин – «Трагічна смерть Алли Горської»7; за текстом йдуть вставки
1

Стенчук Б. Що і як обстоює І. Дзюба (Ще раз про книгу «Інтернаціоналізм чи русифікація?»). – К.:
Товариство зв’язків з українцями за кордоном, 1969. – 196 с.; Чередниченко В.П. та ін. Український
буржуазний націоналізм. Загострення ідейно-організаційної кризи, крах антирадянських підступів. – К.,
1986. – 239 с.
2
Яковлев М.М. ЦРУ проти СРСР. – К., 1983. – 304 с.
3
Український вісник. – Париж; Балтимор: Смолоскип, 1971. – Вип. ІV. – С. 11-21. Дещо пізніше
видано: Українська видавнича спілка. – Лондон, 1971 (передмова Емануеля Райса).
4
Енциклопедія українознавства. – Перевидання. – Львів, 2000. – Т. 9. – С. 3420-3421.
5
Чорновіл В’ячеслав. Твори в десяти томах. – К.: Смолоскип, 2006. – Т. 3: Український вісник.
Випуски І – VІ. – 976 с. Відзначимо, що А. Горської подеколи стосуються й інші матеріали IV випуску
«Українського вісника».
6
Український вісник. Випуск ІV. Січень 1971 // Чорновіл В’ячеслав. Твори в десяти томах. – К.:
Смолоскип, 2006. – Т. 3: Український вісник. Випуски І – VІ. – С. 433.
7
Там само. – С. 435, 438, 441-445.
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«Із запису «обговорення» справи про Шевченківський вітраж у Київському університеті
ім. Т.Г. Шевченка»1; «Скарга А. Горської Прокуророві УРСР»; тексти виступів на
похованні – О. Сергієнка – «Слово від друзів»2; Є. Сверстюка – «На могилу Алли
Горської»3; І. Геля – «Виступ на похороні Алли Горської»4; вірш В. Стуса – «Пам’яті Алли
Горської»5. Вісник містить також низку матеріалів, присвячених В. Морозу6, а також
В. Симоненкові у зв’язку з 36-ю річницею від дня народження і 7-ю річницею від дня
смерті. У цьому матеріалі неодноразово згадано А. Горську7. Також далі йдеться про
позасудові репресії проти тих, хто виступав на похованні А. Горської чи просто брав
участь – О. Сергієнка8, О. Заливахи9, І. Геля10.
Складається враження, що текст Українського вісника написано на одному диханні,
поспіхом. Редактор-упорядник творів В. Чорновола Валентина Чорновіл відзначає:
«Працював В’ячеслав Чорновіл дуже конспіративно, тому безпосередньо причетними до
випуску журналу було кілька осіб. ... У збиранні та розповсюдженні матеріалів було
зайнято більше людей, які часом навіть не знали, хто редактор журналу й де він виходить,
або лише здогадувались»11. Тобто могли мати місце й описки, друкарські помилки,
проблеми розбірливості дрібних літер рукопису12.
Ґрунтуючись на дослідженнях 1990-х – 2000-х рр.13 можна вказати на деякі
фактографічні помилки, неточності тощо. Вони спричинили певну аберацію історичної
пам’яті – зсув фокусу, відхилення, розмитість.
Отже, описовим методом подамо теми статті «Українського вісника», випуск 4, про
Аллу Горську. Використовуючи цю схему, ми надалі зробимо спробу експлікувати
аберацію історичної пам’яті.
1. Повідомлення про загибель Алли Горської.
2. Походження. Початки творчої діяльності А. Горської.
3. Клуб творчої молоді «Сучасник».
4. Загальна характеристика діяльності.
5. Побиття вітражу у Київському університеті 1964 р.
6. Правозахисна діяльність.
6.1. Арешти 1965 р.
6.2. Заяви про незаконне ведення слідства.
6.3. Колективна заява в обороні О. Заливахи.
7. Праця А. Горської в царині монументального мистецтва.
8. Правозахисна діяльність (продовження).
8.1. Суд над В. Чорноволом.
8.2. Лист-протест 139.
8.3. Відкритий лист до «Літературної України».
8.4. Підтримка А. Горською В. Мороза.
9. Обставини загибелі Алли Горської.
9.1. Виступ лектора.
9.2. Три версії смерті.
1

Там само. – С. 436-438.
Там само. – С. 445-446.
3
Там само. – С. 446-450.
4
Там само. – С. 450-452.
5
Там само. – С. 453.
6
Там само. – С. 454-492.
7
Там само. – С. 493-497.
8
Там само. – С. 557.
9
Там само. – С. 569.
10
Там само. – С. 573.
11
Чорновіл В. Від упорядника // Чорновіл В’ячеслав. Твори в десяти томах. – К.: Смолоскип, 2006. –
Т. 3: Український вісник. Випуски І – VІ. – С. 13.
12
Косів М. Немов невгасимий вулкан. – С. 27-60.
13
Зарецький О. Доля Алли Горської: джерела та стан досліджень // Українознавство. – 2009. – № 4. –
С. 76-85.
2
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9.3. Похорон.
9.4. Виступи на похованні.
9.5. Чутки.

Це вже було четверте число «Українського вісника». Ці тексти В’ячеслав Чорновіл
писав в умовах нелегальної діяльності, вони надзвичайно глибоко емоційно зачіпали його
особисто, що, втім, він намагався приховати. Так само і стаття про Аллу Горську написана
у дещо сухуватій фактографічній манері. Автор намагається бути точним у посиланні на
можливі джерела, пропонує різні можливі версії. В. Чорновіл цілком уявляв собі свого
адресата – це прошарок читачів самвидаву в Україні та правозахисні кола загалом у СРСР,
а також читач на Заході. Цього читача автор, який ніколи не був за кордоном СРСР,
хтозна чи уявляв з цілковитою ясністю. Але можна відзначити, що статтю передрукували
«Сучасність», «Визвольний Шлях», «Екран»1. «Український вісник» було перекладено і
для англомовного та франкомовного читача. У цих публікаціях почали нагромаджуватися
помилки, спричинені вкрай обмеженим колом джерел. Загалом можна говорити про певне
спрощення біографії Алли Горської, подачі подій у чорно-білому світоглядному вимірі.
Але текст В. Чорновола не є тенденційним і аберація спричинена, головним чином,
авторитетністю та унікальністю цього джерела історичної пам’яті. І саме з цих причин
низку зсувів та тенденційних тлумачень заклав, власне, «Український вісник». Подамо їх
описовою методикою2 за виділеними нами темами.
Стаття починається реченням: «28 листопада була забита при нез’ясованих
обставинах українська художниця і громадська діячка Алла Горська»3. Значно пізніше
стало достеменно відомо (а не на рівні припущень), що прокуратура Київської області
провела слідство й у вбивстві А. Горської звинуватила її свекра Івана Зарецького, який
29 листопада того ж року наклав на себе руки. Хоча у принципі В. Чорновіл мав рацію –
це слідство нічого не з’ясовувало, а записало сфальшовану версію4. Але така інформація
В. Чорновола є, безумовно, неточною. Радянська система, як і за сталінських часів,
намагалася виглядати юридично повноцінною.
В. Чорновіл пише, що А. Горська «виховувалася у зросійщеній київській родині»5. Її
батьки Олена та Олександр Горські жодного стосунку до Києва не мали, аж поки
наприкінці 1943 р. О. Горський не отримав призначення на посаду директора Київської
кіностудії художніх фільмів, де пропрацював 10 років. Тобто, по суті, А. Горська
виховувалася у радянізованій ленінградській українській родині, де вона мешкала з 1933
до 1943 р. І це суттєво, бо Горські не мали жодного стосунку до агресивного
російськомовного київського міщанства, окрім тодішнього середовища на кіностудії.
Щодо монументальних робіт: «Після виключення зі Спілки (художників) змушена
була шукати роботу на виїзді, створивши разом з іншими художниками ряд
монументально-декоративних комплексів у Донбасі»6. Це твердження В. Чорновола є
неточним, адже в Донецьку, а пізніше у Жданові (нині Маріуполь), а також у Краснодоні
художники знайшли замовлення, які вони вважали цілком престижними та адекватними
їхньому художньому рівню.
Щодо гонінь на підписантів «Листа-протесту 139» В. Чорновіл пише: «Під час
погрому за підписання цієї заяви, офіційно названою «антирадянською», із групи
художників тільки А. Горська, Л. Семикіна та Г. Севрук трималися до кінця

1

Екран. – 1971. – Число 57-58. – Травень-вересень.
Чорновіл В’ячеслав. Твори в десяти томах. – К.: Смолоскип, 2006. – Т. 3: Український вісник.
Випуски І – VІ. – С. 435-453.
3
Там само. – С. 435.
4
Зарецький О. Смерть Алли Горської // Дзеркало тижня. – 2005. – № 14. –16-22 квітня. – С. 14.
5
Чорновіл В’ячеслав. Твори в десяти томах. – К.: Смолоскип, 2006. – Т. 3: Український вісник.
Випуски І – VІ. – С. 435.
6
Там само. – С. 441.
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безкомпромісно, за що знову були виключені зі Спілки художників»1. Є підстави
припускати, що він за певною інерцією вжив поширене тоді серед шістдесятників слово
компроміс. Але воно лише приблизно передає смисл тих подій, адже компроміс – це певна
угода, що передбачає взаємні поступки, поступки заради досягнення мети, а від
підписантів під специфічним жорстоким тиском вимагали каяття – просто відмови від
підпису і засудження своїх дій.
Про загибель А. Горської В. Чорновіл пише: «Слідство відразу набрало
звинувачувального ухилу проти Н. Світличної, Є. Сверстюка...»2 Можна припустити, що
це просто неточність, спричинена браком інформації в умовах термінового написання
статті в конспіративних умовах. Після виявлення тіла А. Горської дільничним
міліціонером у присутності Є. Сверстюка та Н. Світличної їх міліцейською машиною
майже негайно відвезли до Києва. Проте їхні показання не було зафіксовано, що було
грубим порушенням карно-процесуального кодексу3.
В. Чорновіл розглядає можливі версії вбивства Алли Горської, і пише: «Багато хто
вважає, що зробив це свекор – людина похилого віку у якого за рік перед тим померла
дружина і в зв’язку з цим траплялися розлади психіки»4. Свекор – І. Зарецький був у
надзвичайно пригніченому стані, але відзначимо, що він не лише ніколи не лікувався, а й
ніколи не скаржився і не звертався ані до психіатра, ані до невропатолога. Втім самотні,
без соціальної адаптації люди часто можуть становити інтерес для спецслужб.
Слід також відзначити такі обставини поховання Алли Горської, які можна пояснити
надзвичайним емоційним напруженням, яке В. Чорновіл намагався не демонструвати. Він
пише: «До тіла замордованої не допустили нікого із рідних чи близьких, відкриту труну не
дозволили». У моргу А. Горську споряджали в останню путь члени монументальної секції
Спілки художників, зокрема Ірина Левитська, Іван Литовченко, а також Надія Світлична. І
саме вони вирішили ховати у закритій труні з огляду на поганий стан обличчя покійниці.
Далі В. Чорновіл пише: «Аллу ховали на новоствореному цвинтарі – на пустирі за
містом»5. Відзначимо, що А. Горську ховали не на новоствореному, а на старому, хоча
маловідомому багатьом киянам цвинтарі. Тоді його називали Гостомельським чи
Берковецьким і там відбувалися планові поховання. Пізніше воно стало найбільшим у
Києві й офіційно має назву Міське. Ці неточності ніби й не принципові і загалом не
змінюють картини. Але у подальших публікаціях вони не усувалися, а навпаки – могли
поглиблюватися.
Низка зарубіжних видань передрукувала матеріал «Українського вісника». Подамо
текстологічний аналіз деяких з них, щоб показати аберацію. Так, у американській газеті
«Chicago Tribune» було подано цей матеріал у авторизованому перекладі власного
кореспондента газети Френка Старра6. Ця стаття містить низку уточнень, які б мали
зробити цю статтю зрозумілою для англомовного читача – так вказано, що Київ є
столицею України, вказано місцезнаходження Василькова та Фастова стосовно Києва,
уточнено, що «КДБ» є секретною поліцією, а в подальшому викладі названо вже просто –
поліція тощо. Вказано, що жодні офіційні чинники в Україні не повідомили про смерть
А. Горської, а «Український вісник» (перекладено як «Ukrainian Herald») є підпільним
нелегальним виданням, копію якого було передано на Захід. Загалом переклад є достатньо
1

Там само. – С. 442.
Там само. – С. 443.
3
Є. Сверстюк неодноразово переповідав цей епізод на вечорах пам’яті, круглих столах тощо.
Акцентуючи також увагу на деяких інших подробицях, які викликали в нього повне сприйняття подій як
гебістської змови.
4
Там само. – С. 443.
5
Там само. – С. 444.
6
Frank Starr. The High Cost of Dissent in the Soviet Union // Chicago Tribune. – Sunday. – 1971. – August
22.
2
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точним, стилістично відповідає тексту В. Чорновола і містить незначні скорочення.
Англійську назву статті можна перекласти як «Висока ціна незгоди у Радянському
Союзі».
Чиказький україномовний часопис «Екран» подає короткий виклад матеріалу з
«Українського вісника», про що побіжно вказано у самому викладі, а джерелом якого
названа «Америка». В матеріалі вказано, що «З України приходить чим раз більше
матеріалів про таємничу смерть видатної української мисткині з Києва Алли Горської». У
цьому матеріалі А. Горській дається висока оцінка – «належала до найактивніших
українських громадських діячів». Матеріал відверто формулює деякі положення, що
логічно з точки зору західної людини, незнайомої з подвійними стандартами, та ще й у
надзвичайно напруженій ситуації у тоталітарній державі. Сказано, що до «Клюбу творчої
молоді в 1960-х роках сходилися на дискусії представники української інтелігенції».
Члени клубу постійно вели дискусії, але у певній прихованій формі, і коли вони офіційно
сходилися на вечори, екскурсії тощо, то дискусій не вели. Але дискусійні клуби – то
типовий феномен західної цивілізації. З інформації виглядає так, що побиття вітражу в
Київському університеті в ніч з 8 на 9 березня було зроблено за вказівкою КДБ, а
насправді – міськкому КПУ, що є суттєвим, адже сама комуністична влада постійно, хоча
й у непрямий спосіб, списувала свої злочини на перегиби КДБ. З цієї інформації можна
зробити висновок, що після знищення вітражу А. Горську та Л. Семикіну виключили зі
Спілки художників, а П. Заливаху заарештували. П. Заливаху заарештували лише через
півтора року і зв’язок зі знищенням вітражу, якщо й існував, то був опосередкованим. У
цьому матеріалі також вказано, що «українські діячі культури і люди, що відважно й
одверто виступали з критикою політики московлення...» проте відважно й одверто
виступати було просто неможливо. З одного боку, всі ці аберації, відхилення, викликані
певною іншою точкою споглядання, є несуттєвими. Але слід врахувати, що «Український
вісник» був, звичайно, не єдиним джерелом інформації, але найголовнішим, авторитетним
друкованим виданням і ті неточності, які були в ньому, ставали суттєвим джерелом саме в
аспекті історичної пам’яті.
У пізніших виданнях, уже й енциклопедичних, – стикаємося з новими
трактуваннями, помилками. Причому часто джерелом їх були саме аберації тексту
В. Чорновола.
Проаналізуємо один з найбільш авторитетних текстів про А. Горську – відповідну
статтю в «Енциклопедії українознавства»: «Г.А. – активістка укр. нац. руху родом з
Криму»1. Але вона не родом з Криму, а лише народжена в Криму. І це лише на перший
погляд мало суттєво. Адже створювався образ А. Горської – людини, яка жодного
стосунку до України не мала. Далі – «Для прожитку змушена була покинути Київ».
Неточність В. Чорновола лише посилюється. Мають місце просто помилки – «з
Г. Севрюком» і це, як ми показали, не є недбальством, а граничним браком елементарної
інформації. Даних про визначну художницю Галину Севрук не було в жодному
доступному довіднику. Автори енциклопедичної статті не знали, що Галина Севрук –
жінка. «Офіційно злочин залишився без розвязки» (орфографія оригіналу – О.З.). У цьому
випадку трактування В. Чорновола ще більш спрощено, адже ж у такому вигляді воно
подавалося у переважній більшості видань.
Особливе значення дискурсу «Українського вісника» полягає також у тому, що в тих
напружених драматичних умовах цей текст було певною мірою сакралізовано,
канонізовано. Оскільки ця інформація про неї була єдиним авторитетним друкованим
джерелом, то відбувалася фіксація цієї версії, її поетизація та міфологізація, яку можна
визначити як «смерть героя»2. Елементарна, побутова інформація нищилася. І ціною
1

Горська Алла // Енциклопедія українознавства. – Перевидання в Україні. – Львів, 2003. – Т. 11:
Доповнення та виправлення. – С. 22-23.
2
Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К., 2006. – С. 247-248.
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неймовірних зусиль В. Чорноволу та його соратникам, а також демократичним колам на
Заході вдавалося зберегти історичну пам’ять.
Дискурс «Українського вісника» сформував історичну пам’ять про А. Горську та її
добу і лише в 1990-ті рр., від перших непідцензурних публікацій і до виходу книги «Алла
Горська. Червона тінь калини» у 1996 р., відбулася деяка корекція історичної пам’яті про
А. Горську.
Ситуація на Заході почала змінюватися лише на початку 1980-х рр., коли на «Радіо
Свобода» почала працювати Надія Світлична, яку 1976 р. було вислано з Радянського
Союзу на Захід, і яка добре орієнтувалася у цій проблематиці – вона систематично
розповідала про шістдесятників і, зокрема, про А. Горську. Спогади Н. Світличної про
А. Горську були видані в Україні вже 1990 р., вона також неодноразово давала великі
інтерв’ю1. Спогади Н. Світличної містять фактографічно точний виклад того, що вона
особисто знала про А. Горську. Познайомилися вони на вечорі у Києві, присвяченому
В. Маяковському 1963 р. і ця дружба тривала до смерті А. Горської. Відзначимо, що
спогади Н. Світличної не містять тієї аберації, яка притаманна «Українському віснику».
Ситуація радикально змінилася 1990 р., коли впала залізна завіса. Дослідник
біографії та творчості зі США Богдан Певний опублікував свої статті2. У них він
використав не лише ґрунтовну і відносно значну публікацію про А. Горську у липні
1990 р.3, а й підготовчі матеріали до статей та спогадів, які були йому надані
Н. Васильченко та О. Зарецьким. Він мав нагоду також спілкуватися з людьми, які раніше
не приїздили до США. У цих статтях загалом усунуто аберацію «Українського вісника».
Б. Певний також обережно звертає увагу на те, що стаття В. Чорновола в «Українському
віснику» лише лаконічно констатує деякі факти, пропонує версії без аргументації. Втім із
цих статей зрозуміло, що в тих умовах В. Чорновіл не мав можливості діяти та писати
інакше.
У радянській сфальшованій історичній пам’яті, суспільній думці, пресі та й
історичній науці А. Горська опинилась у становищі таких постатей як міністри урядів
Директорії УНР та Гетьманату чи генералів їхніх армій. Деякі з них могли бути згадані у
такому специфічному жанрі як критика буржуазних історичних концепцій. І ці видання
були малотиражні та часто зберігалися у спеціальних сховищах бібліотек. Там само
зберігалися українські журнали, видані на Заході. Ці часописи могли зберігатись у цілком
секретному архіві КДБ. Те саме можна сказати про переважну більшість провідників
ОУН-УПА. Багато хто з них взагалі зник з будь-яких офіційних текстів. Історична пам’ять
про Аллу Горську набула і певного релігійного чи містичного виміру4.
The article is devoted to the destruction of historical memory of Ukrainian people. The
peculiarities of this process are considered in the case of Alla Horska in the last decades of
existence of Soviet Ukraine. The main factor for conservation of historical memory was the
article devoted to Alla Horska in the IV issue of Ukrainskyi Visnyk (Ukrainian Herald) selfpublished by Viacheslav Chornovil. This article was the main source for publications about Alla
Horska abroad and from the end of 1980-th also in Ukraine. The discourse analyses of
publications in samvydav and also abroad is made. The article gives the review of aberration of
historical memory in conditions of oppressions and limitations, which resulted in uncritical
reception of W. Chornovil papers. The critical analyses of data in Branch State Archive of SBU
is presented.
1

Світлична Н. Як не зігнешся, то не зігнуть // Україна. – 1992. – № 12.
Певний Б. Ціна пробудження. До двадцятиріччя вбивства Алли Горської // Сучасність. – 1990. –
Ч. 12. – С. 32-51; Певний Б. Вона була символом нескореної України // Свобода. – 1991. – 24-26 січня.
3
І смерть була як смолоскип // Україна. – 1990. – № 27. – С. 11-14.
4
Життя А. Горської після смерти // Віра. – 1996. – Ч. 1. – С. 13-14.
2
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Антонюк Т.Д. (Київ)
РОЛЬ УКРАЇНОЗНАВСТВА
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається роль українознавства у системі вищої освіти,
розкривається значення українознавства в навчально-виховному процесі українського
вищого навчального закладу, головною метою якого є забезпечення підготовки
компетентної самодостатньої особистості, патріота, професіонала, громадянина.
Сучасний етап розвитку людства ставить перед Україною завдання реформування
системи вищої освіти, враховуючи одночасно національні та міжнаціональні інтереси.
Приєднання України до Болонської декларації спонукає сучасну українську педагогічну і
науково-педагогічну громадськість глибше знайомитися з кредитно-модульною
технологією навчання й активним впровадженням її в життєдіяльність вищого
навчального закладу. Проте Болонська декларація не ставить за мету уніфікувати
національні системи освіти, а, навпаки, підкреслює цінність кожної національної системи
освіти, спонукає до її збереження. Оригінальність і неповторність змісту освітньовиховного процесу органічно пов’язані з національною культурою і ментальністю.
Особливістю системи вищої освіти України є необхідність наповнення навчальновиховного процесу, життєдіяльності вищих навчальних закладів цінностями гуманізму,
насамперед знанням етнокультурної спадщини українського народу. Потреба формування
гуманітарної сфери вищих навчальних закладів є очевидною, без виховання у
студентської молоді ідеалів та інтересів суверенної держави неможливо реформувати
систему освіти, зробити її конкурентоспроможною в європейському освітньому просторі.
Мета (ідея) дослідження полягає у визначенні ролі українознавства в системі вищої
освіти в контексті забезпечення становлення та розвитку сучасного національного вищого
навчального закладу, здатного готувати конкурентоспроможних випускників, патріотів,
професіоналів, національно усвідомлених громадян.
Становлення української державності, інтеграція до європейського світового
співтовариства, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова
демократичного суспільства передбачають орієнтацію на формування людини
національно усвідомленої, яка забезпечить формування нової нації, пріоритетів
національної культури, основних напрямів реформування навчання та виховання.
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Життя диктує необхідність оновлення змісту освіти, методів і прийомів навчання,
тільки ці зміни забезпечать формування духовно багатого покоління людей. Соціальна
роль особистості у демократичному суспільстві невпинно зростає. Нормативно-правові
акти, що регулюють освітню галузь у незалежній Україні, розглядають освіту як процес
розвитку творчої особистості, спрямовують науково-педагогічну й освітянську
громадськість на пошук нових педагогічних технологій, які б сприяли формуванню
соціального середовища, що розвиває, навчає, виховує. Процес розвитку має стати
внутрішньою потребою педагога і студента, яка поступово переходить у процес
саморозвитку, формує індивідуальний стиль творчої діяльності.
З огляду на такий підхід до розвитку системи освіти, надзвичайно актуальною
бачиться проблема українознавчого наповнення змісту кожної навчальної дисципліни й
навчально-виховного процесу загалом. Українознавство як інтегративна система знань
про Україну і світове українство, стає надзвичайно запитаним і важливим фактором
реформування сучасної системи освіти, оскільки забезпечує наповнення життєдіяльності
навчальних закладів, а отже, і всієї системи освіти, національним буттям.
Сучасні українські вищі навчальні заклади прагнуть до надання якісних освітніх
послуг і розвитку та збереження своєї присутності в освітньому просторі. Оскільки
кількість ВНЗ в Україні нині стала досить численною, то між ними розгортається здорова
конкуренція і це є позитивним явищем, бо спонукає їх до оновлення змісту освіти, форм і
методів організації навчально-виховного процесу. Надзвичайно важливу роль у оновленні
ВНЗ, забезпеченні їх національним змістом відіграє українознавство. Україна,
приєднавшись до Болонського процесу, прагне, щоб національні особливості нашої
системи освіти й науки були враховані у побудові загальноєвропейської. Нам необхідно
активно відстоювати унікальність української освіти, змінювати навчальні програми, що
явно не збігаються з європейськими. ВНЗ України матеріально зацікавлені у приєднанні
до Болонського процесу, оскільки це дає більше можливостей для їх розвитку.
З огляду на це, українознавчий компонент у кожній навчальній дисципліні, яка
вивчається в вищій школі, не суперечить загальноєвропейській освітній практиці.
Українознавство як обов’язкова дисципліна для студентів усіх спеціальностей освітньокваліфікаційного рівня «магістр» забезпечить можливість на якісно новому рівні
узагальнити й осмислити всі раніше здобуті знання про Україну. Для цього необхідно
розробити на рівні Міністерства освіти і науки України три документи: стандарт освітньокваліфікаційної характеристики та освітньо-кваліфікаційної програми спеціальності
«Українознавство» і внести дисципліну «Українознавство» до навчальних планів. Також
необхідно підготувати максимальне навчально-методичне забезпечення. А саме: робоча
навчальна програма, методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни,
конспект лекцій, матеріали до семінарських занять, фонд кваліфікаційних завдань, тестові
завдання, теми рефератів з рекомендованою літературою, проблемні завдання для
підготовки доповідей і виступів на семінарах, наявність підручників, посібників,
українознавчих періодичних видань у бібліотеці ВНЗ.
Ще одним важливим напрямком діяльності ВНЗ, де надзвичайно дієво виявляє себе
філософія українознавства, є організаційно-виховна робота. Формування творчої
компетентної особистості засобами організаційно-виховної, культурно-освітньої роботи
серед студентів у новій національній моделі вищої освіти нерозривно пов’язане з
відродженням нації, демократизацією і гуманізацією суспільства, поглибленням
самоуправління народу, яке передбачає висунення молоді на керівну роботу в різних
сферах управління і виробництва. Це обумовлює новий підхід до виховання студентської
молоді. Виникла соціальна потреба у формуванні творчої особистості, яка змогла б
розв’язати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують поступ нації.
Українознавство як політика і філософія кожного навчального закладу в Україні
допоможе вирішити найголовніші завдання освіти і виховання.
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Зміст формування особистості – це взаємопов’язана діяльність педагогів і студентів
у розвитку моральних почуттів та рис поведінки, а саме: любов до України, відданість їй,
активна праця на благо України, примноження трудових традицій, звичаїв народу,
бережливе ставлення до історичних пам’яток, традицій, прагнення до зміцнення честі та
гідності своєї держави, прив’язаність і любов до рідного краю, хоробрість, мужність,
готовність захищати Україну.
Національно-громадянське виховання студентської молоді в українознавчому вимірі
потрібно спрямувати на такі важливі орієнтири, як відповідальність за долю українського
суспільства, готовність до захисту демократичних перетворень, визнання української мови
як державної і розуміння необхідності володіння нею, зміцнення пріоритетів сім’ї, а також
на формування активної позиції молоді у державотворчих процесах, впровадження різних
форм самоврядування, розв’язання проблем соціального захисту молоді. Кожний
навчальний заклад є своєрідним центром культури і виховання. У ньому домінують
чотири культи: культ людини, України, культ знань і рідного слова. Панування цих
пріоритетів долатиме ті проблеми, які перешкоджають здоровій духовності, культурі
студентів. Постановка виховної роботи в філософії українознавства спонукає студентів до
активної
протидії
проявам
аморальності,
правопорушенням,
бездуховності,
антигромадській діяльності.
У новій національній моделі вищої освіти виховний процес здійснюється при
активній участі самих студентів. Для організації виховання студентів у навчальному
процесі всі суб’єкти цього процесу (ректорат, всі без винятку кафедри) спрямовують
зусилля на те, щоб кожна лекція, семінарське, лабораторне чи практичне заняття мали
виховну спрямованість, а викладання будь-якої дисципліни виховувало б у студентів не
лише професійні якості, а й сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі,
виховувало почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, активну життєву
позицію.
У кожному сучасному вищому навчальному закладі створюється цілісна система
національного, громадянського виховання студентської молоді в умовах розвитку
української державності, яка б стимулювала пошук парадигми системи національного
виховання з максимальним урахуванням специфіки вищого навчального закладу та
сприяла б формуванню цілісної особистості громадянина України, що поєднує
інтелектуальний потенціал, духовність, високий професіоналізм як фахівця та як людини,
з чітко вираженою активною національно-громадянською позицією, формувала досвід
цивілізованої поведінки в сім’ї, під час навчання у ВНЗ, на виробництві, в установах,
культурно-освітніх центрах, професійній та політичній діяльності в умовах реалій
сьогодення.
Закон України «Про освіту» ставить перед кожним навчально-освітнім закладом
головне завдання: всебічно розвивати людину як особистість та найвищу цінність
суспільства, її таланти, розумові і фізичні здібності, виховувати моральні якості,
формувати громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачувати на цій основі
інтелектуальний, творчий, культурний потенціал народу, забезпечувати народне
господарство кваліфікованими працівниками1.
Вища школа цілеспрямовано виконує важливе соціальне замовлення суспільства –
формує творчу особистість з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку,
висококваліфікованого спеціаліста, здатного забезпечити поступ нації.
Завдання виховання студентів потребує забезпечення формування у них соціальногуманітарного мислення, духовності і культури. Це завдання не може бути виконане
абстрактно-просвітницьким засобом (введенням спецкурсів із соціальної психології і
соціології, історії і теорії мистецтва та культури, етики, естетики та ін., культпоходами й
1

Закон України «Про освіту». – К., 2003.
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екскурсіями тощо). Важливо, щоб студенти – майбутні спеціалісти – уже в студентські
роки брали активну участь у громадсько-політичній і культурно-просвітницькій роботі, в
раціональній організації відпочинку і дозвілля, практично освоювали духовні набуття
суспільного життя. Ректорат, декани, колективи кафедр, викладачі – наставники
академічних груп студентів постійно працюють над завданням пошуків якісно нових,
дієвих форм і методів організаційно-виховної роботи серед студентів.
Виховання студентської молоді глибоко національне за змістом, має людинотворчий
та державостверджуючий характер. Національне виховання є органічним компонентом
освіти й охоплює всі складові системи освіти. Виховання в українському вищому
навчальному закладі спрямоване на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей,
поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших значущих надбань національної
духовної культури.
Українське суспільство є суспільством перехідного типу, отже громадянська освіта і
виховання мають у нас надзвичайно велике значення. Необхідно закладати підґрунтя
демократичної ментальності, формувати у громадян ідеї та поняття про права й обов’язки
людини, виховувати здатність до критичного мислення, уміння відстоювати свої права,
інтереси, переконання, усвідомлювати свої обов’язки та виявляти толерантність до
поглядів іншої людини, керуватися у вияві соціальної активності демократичними
принципами. Громадянське виховання набуває сьогодні особливого значення. Його
основні засади, цілі, напрями, зміст, форма і методи цілеспрямовано й ефективно
забезпечать процес розвитку і формування громадянина, особистості, в якій органічно
поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, професійна
компетентність, активність, творчі начала, почуття обов’язку й відповідальності перед
суспільством, Україною.
Метою громадянського виховання є формування свідомого громадянина, патріота,
професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами
характеру, світоглядом і способом мислення, почуттям, спрямованими на саморозвиток та
розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Людина-громадянин у
сучасному суспільстві має органічно поєднувати потреби й уміння діяти компетентно й
технологічно.
Мета громадянського виховання конкретизується через систему завдань.
Найголовніші серед них такі:
усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її
громадянською відповідальністю;
формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу;
визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; виховання
почуття патріотизму, відданості в служінні Україні;
утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як
свобода, рівність, справедливість;
розвиток критичного мислення, що зумовлює усвідомлення особистої позиції з тих
чи інших питань;
формування толерантного ставлення до інших культур і традицій тощо.
Українознавство зможе найпослідовніше реалізувати головну мету національного
виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних
надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин,
формування у молоді незалежно від національності особистих рис громадянина України,
розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової,
трудової, екологічної культури.
Кожний народ виробив власну історично зумовлену національну систему виховання,
спрямованого на формування громадянина конкретної держави. Виховна робота в
кожному вищому навчальному закладі спрямовується на розвиток творчої особистості з
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глибоко усвідомленою громадянською та соціальною позицією, системою наукових знань,
що розкривають інтереси Української держави.
Національне виховання у ВНЗ вбирає в себе особливості сьогодення, ґрунтується на
глибинах національно-виховних традицій народу. Національне виховання – це система
ідей, звичаї, обряди, які забезпечують духовне самовідтворення і самозбереження народу.
Виховання загалом розглядається як цілісна система мети, завдань, принципів, змісту,
методів, засобів і форм виховної роботи в дії. Національне виховання спирається на
національну ідею і ґрунтується на етнічних засадах, орієнтується на полікультурне
виховання, яке покладено в основу сучасної концепції глобальної освіти, основними
положеннями якої є пріоритети людських цінностей, формування планетарного мислення
особистості.
Завдання реформування організаційно-виховної, культурно-освітньої роботи серед
студентів у новій національній моделі вищої освіти визначає Державна національна
програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), правові документи Міністерства освіти і
науки України. Серед завдань найголовніші такі:
формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання
працювати задля розквіту держави, готовність її захищати, зберігати соборність
українських земель, згуртованість і єдність нації, всього суспільства, прагнення до
зміцнення честі і гідності України;
забезпечення державної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінкиматері, збереження культури та історії рідного народу;
формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою, знання
Конституції України, прав і обов’язків громадян, повага до символіки, державного Герба,
Прапора, Гімну;
формування правової культури, виховання поваги до законів і норм життя у
колективі і суспільстві;
формування розуміння загальнолюдської моралі, набуття та усвідомлення
історичних знань, пропаганда культурних надбань свого народу та світового духовного
розвитку; оволодіння народною мораллю, етикою, естетикою, цілісною народною
культурою;
вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства,
активної позиції особистості;
шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народностей України;
формування національної гідності і самоповаги на основі успадкування духовних
надбань українського народу;
формування екологічної культури, оволодіння загальними знаннями про
навколишній світ, природу, довкілля, всесвіт, основні закономірності людини і природи,
взаємозв’язок природи і соціальних чинників; залучення молоді до активної екологічної
діяльності; виховання дбайливого ставлення до природних багатств;
виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору
світоглядної позиції;
розвиток індивідуальних здібностей і талантів студентської молоді, забезпечення
умов для самореалізації;
формування вміння міжособистісного спілкування та готовності жити в умовах
ринкових відносин;
розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх
самореалізації;
необхідність здорового способу життя, вироблення інтелігентного і відповідального
ставлення до свого здоров’я, формування культури сімейних відносин;
організація інтелектуального дозвілля студентів.
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На нашу думку, основними шляхами реформування виховної та культурно-освітньої
роботи серед студентів у вищих навчальних закладах України є:
реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними
надбаннями українського народу;
впровадження нових підходів, формування систем, форм і методів виховання, які б
відповідали потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовноемоційних, розумових і фізичних здібностей;
активна протидія студентів проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності,
антигромадянській діяльності;
розроблення теоретично-методологічних аспектів національної системи виховання з
урахуванням вітчизняного досвіду;
розроблення Концепції з організаційно-виховної роботи серед студентів;
розроблення Положень: про раду з організаційно-виховної роботи серед
студентської молоді; про наставника академічної групи студентів; про кращу кафедру та
кращого наставника з організації виховної, культурно-освітньої роботи серед студентів;
про клуб ВНЗ;
розвиток різноманітних студентських молодіжних об’єднань за інтересами,
позааудиторних освітньо-виховних клубів, театру мініатюр, клубів винахідливих і
кмітливих тощо.
Вихідними положеннями національного виховання, які визначають вимоги до
змісту, організації і методів організаційно-виховної та культурно-освітньої роботи серед
студентів у новій національній моделі вищої освіти України є принципи національного
виховання. Це загальнопедагогічні, психологічні принципи виховання, які
віддзеркалюють сучасний рівень розвитку та напрями становлення вищої школи в
Україні. Реалізуються принципи національного виховання студентської молоді на
науковій основі, що узгоджує мету і засоби виховання, передбачає виховну взаємодію
інтегрованих суб’єктів виховного процесу, тих чи інших факторів соціальної взаємодії,
досягає бажаних результатів. Під впливом вимог суспільства до виховання зміст
принципів збагачується, а значення окремих із них актуалізується.
У сучасних умовах розвитку освітньої системи в Україні здійснюється
переосмислення принципів національного виховання, на нашу думку, ефективність
національного виховання забезпечують такі фундаментальні принципи:
науковості, який передбачає побудову освіти і виховання на об’єктивно-істинних
знаннях найбільш вагомих наукових досягнень у тій чи іншій галузі наукового пізнання,
здобуття знань, умінь, навичок, які створюють передумови для професійної підготовки
молоді відповідно до її здібностей, інтересів, потреб;
природовідповідності, який передбачає врахування в роботі психологофізіологічних, індивідуально-типологічних та психолого-педагогічних особливостей
сучасного студента, багатогранної цілісної природи людини;
культуровідповідності, що полягає в органічному зв’язку з історією народу, його
мовою, культурними традиціями, звичаями, обрядами, народним мистецтвом, ремеслами і
промислами, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь;
пріоритету діяльнісного підходу, який передбачає створення таких технологій
виховання, цільових програм, які активізують духовний пошук особистості та її творчу
діяльність;
гуманізації, що дає можливість поставити в центр уваги вищого закладу освіти
людину, забезпечити умови для її творчого розвитку;
демократизації, що передбачає співробітництво, співтворчість педагогів і студентів,
віру в їх творчі сили, повагу до суверенітету особистості студентів;
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єдності освіти й виховання, усвідомлення особистістю себе як людини і
громадянина, патріота України, підтримує творчі дружні зв’язки з усіма народами і
культурами світу;
самостійності й активності пріоритету проблемно-розвиваючої освіти і творчої
діяльності особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічних умов, які
сприяють виявленню, розвитку та реалізації пізнавальної самостійності і творчої
активності, обдарованості, таланту;
добровільності, який передбачає право вибору в забезпеченні потреб особистості до
самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобуття освіти і підготовки до активної
професійної та громадської діяльності засобами аудиторної та позааудиторної діяльності
студентів;
диференціації та індивідуалізації виховного процесу, що передбачає урахування у
виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального
розвитку студентів, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності
кожного.
Результати життєдіяльності вищого навчального закладу будуть вагомі і дієві при
умові, якщо керівництво ставить мету максимально наповнити навчально-виховний
процес українськими національними та демократичними
цінностями, культурою,
гуманізмом. Демократизація та гуманізація громадського життя, утвердження свободи
особистості і нації, розвиток ініціативи кожного суб’єкта навчально-виховного процесу
забезпечать сприятливі умови для формування у студентської молоді гуманістичного
світогляду.
Особливої уваги професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу
освіти потребує студентська молодь, яка через кілька років становитиме «ядро»
української національної інтелігенції. Нинішні студенти – це майбутні працівники
владних структур, державні діячі, фахівці в галузях ринкової економіки, носії
інтелектуального потенціалу ХХІ століття, творці нових здобутків національної культури.
Щоб молода генерація українців виправдала своє високе призначення, необхідно
реформувати життя ВНЗ України, докорінно поліпшити виховний процес. Глибокого
переосмислення потребують мета і завдання виховного впливу на студентську молодь
провідні теоретико-методологічні принципи, зміст та форма організації виховної
діяльності ВНЗ, всіх їхніх підрозділів і структур.
На нашу думку, пріоритетом в організаційно-педагогічній діяльності ВНЗ має
утвердитися індивідуальний підхід до виховання особистості студента, стимулювання
його внутрішніх сил до саморозвитку й самовиховання, духовного пошуку, створення
виховуючого середовища, гармонізації внутрішніх колективних відносин в академічних
групах, залучення студентів до здобутків духовної і матеріальної культури нації. Серед
найактуальніших проблем виховання, що вимагає її невідкладного розв’язання, є
формування громадянина України з притаманною йому активною громадянською
позицією. Зміст виховання, його українознавча спрямованість, його ефективна організація
компетентними в питаннях українознавства і небайдужими освітянами є головним
питанням виховної системи кожного навчального закладу.
Реалізуючи принципи диференціації та індивідуалізації виховного процесу,
здійснюючи вивчення рівня вихованості, потреб, інтересів кожного студента, враховуючи
загальну мету і завдання національного виховання, потрібно визначати конкретні цілі та
завдання виховної роботи, які реалізуються у змісті виховної роботи як аудиторної, так і
поза аудиторної, індивідуальної, групової і культурно-масової. Останні матеріалізуються у
змісті освіти. Серцевиною національних цінностей є народна духовність, яка вбирає в себе
такі складові, як національна психологія, національний характер, національна свідомість і
самосвідомість, національний спосіб мислення, народний світогляд, народна філософія.
Моральність особистості є найважливішою складовою виховання громадянської освіти.
116

Україна – освіта

Вона включає такі гуманістичні риси: доброта, увага, чуйність, милосердя, совість,
чесність, повага, працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і
любов до своїх батьків, роду, народу. Саме ці якості визначають культуру поведінки
особистості. Високоморальна свідомість стимулює соціально ціннісну поведінку,
застерігає від правопорушень. Культура поведінки студентської молоді виражає як
моральні вимоги суспільства, закріплені в нормах, принципах, ідеалах закону, так і
засвоєні нею положення, що спрямовують, регулюють і контролюють вчинки й дії.
Розвиток мотивації до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності,
ініціативи, підприємництва, розуміння економічних законів і проблем суспільства та
шляхів їх розв’язання, готовності до соціальної творчості як умови соціальної адаптації,
конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових умовах – завдання, над
якими працюють освітяни щоденно, забезпечуючи на виході з ВНЗ випускника з
високими професійними й українознавчими компетенціями, патріота, моральну
особистість, громадянина.
Процес громадянського виховання особистості студента значною мірою
зумовлюється змістовними характеристиками освітніх дисциплін, творче засвоєння яких
студентською молоддю забезпечує їй ґрунтовну систему знань про людину та суспільство.
На нашу думку, особлива увага належить дисциплінам соціально-гуманітарного циклу, а
саме: українознавство, історія (вітчизняна і світова), географія, історія української
культури, філософія, політологія, соціологія, культурологія тощо, які формують
особистість, її світогляд, моральність, духовність, патріотизм. Ефективність
громадянського виховання значною мірою залежить від спрямованості виховного
процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм громадянського
виховання в сучасних українських ВНЗ мають утвердитися і домінувати активні методи,
що базуються на демократичному стилі взаємодії, спрямованості на самостійний пошук
істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких
методів відносимо соціально-рольові ігри, соціограму, метод відкритої трибуни,
соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, метод аналізу соціальних
ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо. Крім цих методів,
доцільно використовувати також традиційні: бесіди, семінари, диспути, лекції, різні
форми роботи з книгою, періодичною пресою, самостійне рецензування тощо.
Українознавство як інтегрована навчальна дисципліна допоможе вирішити
пріоритетне завдання виховання студентської молоді – формування світогляду. У
Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») визначено:
«Національне виховання в Українській державі має бути спрямоване на формування в
молоді та дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій,
звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури»1.
Дуже важливо у вищих навчальних закладах протягом усіх років навчання молодої
людини засобами аудиторної і позанавчальної роботи формувати світогляд майбутніх
професіоналів у різних сферах політичного, державного, наукового і культурного життя
українського суспільства. У квітні 2010 р. на підсумковій колегії Міністерства освіти і
науки України «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 та основні
завдання на 2010 рік» зазначалося про необхідність дати молодій людині міцну
світоглядну опору, сформувати в неї людяність і гуманізм, створити умови для
безперервної освіти2.
Дієвим засобом плекання світогляду майбутніх національних спеціалістів є
створення інтелектуально-духовного середовища вищого навчального закладу,
наповненого українознавчими цінностями, українськими інтересами, ідеями, мовою,
1
2

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К., 1994. – С. 15.
Табачник Д. Суспільство знань – через якість знань // Освіта України. – 2010. – 27 квітня.
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культурою, мораллю. Така атмосфера буде виховувати у студентів національну свідомість
і самосвідомість, духовність, культуру особистості.
Важливою складовою формування світогляду студентів в поза аудиторний час є:
реалізація системного комплексного підходу в оволодінні змістом освіти, зокрема
фундаментальними світоглядними поняттями, уявленнями, переконаннями;
дотримання принципу історизму, єдності й наступності поколінь, забезпечення
глибокого засвоєння студентами національних традицій, звичаїв, відображеної в них
духовності;
створення психолого-педагогічних, організаційних умов для пізнання студентами
культурних багатств рідного народу та інших народів, відображених у них різних форм
світогляду в їх історичному поступі;
визначення викладачами головних ідей змісту освіти, навчального матеріалу, на
основі яких формуються погляди, переконання, ідеали, ціннісні орієнтири студентів;
дотримання системи наукових зв’язків – дисциплінарних, міждисциплінарних,
міжциклових та ін., в якій провідна, узагальнююча роль має належати філософським і
українознавчим знанням;
забезпечення самостійної пізнавальної, дослідницької, евристичної діяльності
студентів, створення умов для успішного формування в них під час самоосвіти,
самоорганізації і самоврядування компонентів національно-культурного світогляду.
У студентські роки молодь має глибоко усвідомити, що історія нашої цивілізації – це
історія зародження, становлення і зміцнення сім’ї, родинного життя, а позитивні родинні
цінності є першоосновою патріотичного, громадянського змужніння особистості. З цією
метою у кожному українському ВНЗ мають святкуватися Свято Матері (перша неділя
травня), Свято Батька (перша неділя жовтня), Свято Покрови (14 жовтня), День Святого
Миколая (19 грудня), Свято Різдва (7 січня), Свято Світлого Христового Воскресіння, інші
свята, які традиційно відзначали українські родини впродовж століть. Кожен студент –
учасник свята відчуватиме повний психологічний комфорт, у свідомості і серці молоді
закладатимуться важливі світоглядні поняття, традиційні культурно-історичні цінності,
такі як любов до матері і батька, бабусі і дідуся, повага до засновників роду, культ
предків, турбота про цінності сім’ї та високу духовність сімейного життя, збагачення й
продовження з покоління в покоління родинних свят.
Громадсько-патріотичні компоненти світогляду активно формуються завдяки
безпосередній участі студентів у проведенні національних свят України. Їх проведення у
вищому навчальному закладі має стати непорушною традицією. Це 22 січня – День
соборності України, 29 січня – День пам’яті Героїв Крутів, 23 лютого – День захисників
Вітчизни, 9-10 березня – Шевченківські дні, 9 травня – День Перемоги, 28 червня – День
Конституції України, 16 липня – День прийняття Декларації про державний суверенітет
України, 24 липня – День Прапора України, 24 серпня – День незалежності України,
1 вересня – День знань, 9 листопада – День української мови і писемності, 17 листопада –
Міжнародний день студентів, 28 листопада – День пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій, 6 грудня – День Збройних сил України, 10 грудня – Міжнародний
день прав людини, 1 січня – Новий рік. Окрім того, потрібно готувати зі студентами
тематичні заходи, присвячені ювілейним датам великих українців, це поглиблює знання
студентів історії України, формує ідеали, спонукає до самовдосконалення.
Значний виховний потенціал мають урочистості, присвячені Дню знань та
посвяченню першокурсників у студенти, фестивалі КВК, української народної і
молодіжної ліричної пісні, гумору та танцю, дні зустрічей студентів з видатними діячами,
науковцями, представниками культури, керівництва навчальним закладом, дні вручення
дипломів тощо. Якщо всі ці заходи плануються, організовуються і проводяться на
українознавчій основі, то, безумовно, студенти за роки навчання стають свідомими
громадянами держави Україна, мають високу свідомість і самосвідомість, ідентифікують
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себе з українським народом, з його потребами і прагнуть зробити все можливе для своєї
країни.
Отже, система вищої освіти найбільше спроможна вплинути на формування і
розвиток молодої генерації громадян України, забезпечити системний, людинознавчий та
особистісний підхід до становлення духовності, культури студентів, патріотизму, фахових
якостей майбутніх спеціалістів. Змістовно й цікаво організована навчально-виховна і
культурно-масова робота у вищому навчальному закладі забезпечить повноцінну
життєдіяльність студентської молоді, що знайде свій вияв в аудиторній і поза аудиторній
роботі. Усі структурні підрозділи вищого навчального закладу спрямовують зусилля на те,
щоб будь-яке заняття (лекція, семінар, лабораторна робота, практика, підготовка
курсових, дипломних, консультація, іспит, захист дипломного проекту) мали виховну
спрямованість, а викладання будь-якої дисципліни виховувало у студентів не лише
професійні якості, а й сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі, почуття
патріотизму, громадянської та національної гідності, активну життєву позицію.
Керівництво навчально-виховним процесом вищого навчального закладу здійснює
ректорат, деканати, кафедри, наставники академічних груп, органи студентського
самоврядування. Безпосереднє керівництво та організаційно-методичне забезпечення
навчальною і виховною роботою здійснюють проректори з науково-педагогічної роботи.
Від їхніх українознавчих компетентностей буде залежати атмосфера, її ціннісне
наповнення, визначатиметься зміст життєдіяльності навчального закладу – національний
чи маргінальний.
The role of the knowledge about Ukraine in the system of higher education is examined in
the article. Also the value of this knowledge in the educational-upbringing process of the
Ukrainian higher educational establishment, the primary, objective of which is providing of
preparation of the competent all-sufficient personality, patriot, professional, citizen.
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Габорак О.М. (Івано-Франківськ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
ЯК ОКРЕМИЙ ПРЕДМЕТ:
ІНТЕГРУЮЧА МЕТОДОЛОГІЯ
СИСТЕМИ ВИХОВНИХ
І НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглядається українознавство як інтегруюча методологія системи
виховних і навчальних дисциплін. Підкреслюється, що українознавство є об’єднуючим
(інтегративним) чинником шкільних предметів зі складовими системами
українознавства.
Постання й розвиток українознавства відбувається в органічній єдності з постанням і
розвитком українського етносу, народу і нації. Науковий аналіз засвідчує, що формування
української нації й розвиток наукових знань про феномен українства являють собою етапи
взаємопов’язаного процесу, який зумовлює синхронізацію інтенсивності виявлення
кожного з чинників: щораз вищий цілісний контент у своєму розвитку підпорядковується
загальному закону природи – єдності її матеріального і духовного світу. У своєму
розвитку українознавство як наука й навчальна дисципліна пройшло довгий і складний
шлях: від міфопоетичного образу українського терену, оприявненого в пам’ятках
фольклору, від перших писемних згадок істориків, розрізнених відомостей закордонних
дослідників та мандрівників, аж до системніших тематичних викладів, історіографічних і
історіософських описів українознавчого дискурсу та дослідження цього доробку в
наукових студіях і його вивчення в системі освіти.
Початки формування знань про Україну та її людність сягають ще античних часів
(Гомер, Геродот), трривають за доби києво-руської, де особливу роль починають
відігравати літописи (насамперед Літопис Аскольда та Літопис руський). Згодом, суттєво
розширившись в аспекті і формальному, і змістовому, наукові осяги України й
українського світу підносяться на новий щабель у козацьких літописах (Самовидця,
Граб’янки, Величка), в «Історії Русів», творчості Г. Сковороди, І. Котляревського,
М. Максимовича,
М. Костомарова,
П. Куліша,
Т. Шевченка,
В. Антоновича,
М. Драгоманова, Лесі Українки, І. Франка та багатьох інших.
На початку ХХ ст., спираючись на доробок попередників, визначні українські вчені
– М. Грушевський, В. Вернадський, Д. та В. Дорошенки, С. Єфремов, Д. Багалій,
І. Стешенко – спромоглися концептуалізувати обриси українознавчого дискурсу як
системи наукових знань, у координатах яких досліджується не лише спосіб життя, а й
спосіб мислення українців. Українознавство в їхніх дослідженнях виразно постає
науковою системою знань, яка, зі свого боку, виявляється важливим чинником
історичного процесу.
У 1918 р. В. Вернадський, президент щойно створеної Української академії наук,
наголошує на необхідності впровадження спеціальних дисциплін з українознавства до
програм середньої та вищої школи. 1920 р. С. Єфремов видає перший навчальний
посібник «Українознавство», а згодом Д. Дорошенко друкує свій вкрай важливий для
подальших українознавчих студій «Огляд української історіографії». За Д. Дорошенком,
коли на першому етапі розвитку українознавства вчені, які були наснажені глибокою
любов’ю до рідної землі, свого народу, бажаннями прислужитися його поступові,
зосереджували свою увагу на початках наукового осмислення української історії,
етнографії, мови, письменства, то відтепер українознавство вже формується як єдина
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система знань. На жаль, повносиле утвердження науки про українців на «материковій»
Україні було в насильницький спосіб перерване майже на 70 років. Українознавчі студії
мали змогу продовжувати лише дослідники, які перебували поза контролем
більшовицького тоталітарного режиму1.
На Заході більш вживаним є термін «україністика» аналогічний вжитку таких
термінів, як «полоністика», «русистика», «балканістика», «германістика» тощо. У процесі
розвитку наукових гуманітарних студій в умовах незалежної України термін
«україністика» подекуди став уживатися й тоді, коли йдеться про науки, які досліджують
різні сфери духовного і матеріального життя українського народу. В такому ракурсі він
визначається як сукупність наукових дисциплін гуманітарного і природничого циклів, які
досліджують різні аспекти і складові України й українського народу як їхнього спільного
предмета. При цьому маються на увазі науки про історію, мову, культуру, психологію,
мистецтво, виховання, соціальні відносини, суспільний устрій, право, економіку, природу,
екологію, етногенез тощо. Кожна з них має свій окремий предмет вивчення, домінанта
якого окреслює диференціацію відповідних методів і водночас накреслює інтеграцію
різних конкретно-наукових методів у методологію українознавства.
Відстань, що відділяє проголошення незалежності України від її справжнього
здобуття, вимірюється не стільки часом, як змінами у політиці, економіці, а головне – у
свідомості людей. Духовний потенціал українського народу – це найбагатший скарб, яким
володіє наша держава. Ніякі серйозні зрушення в матеріальній сфері неможливі без
глибокого усвідомлення цієї істини. Відродження Української держави – це насамперед
створення умов для вільного вияву духовних можливостей народу загалом і кожного
індивідуума зокрема. Духовна культура не підвладна часові, хоч і вона, так би мовити, не
стоїть на місці.
Українська культура, як і імена багатьох її творців, знана в усьому світі. Проте,
скажімо, оригінального українського філософа П. Юркевича мало хто знає і в самій
Україні, хоч він був учителем В. Соловйова. В цьому одна з особливостей української
культури. Будучи унікальною, як і інші культури, та високорозвиненою, вона тривалий
час мала ховатися в затінку інших культур. Їй випала нелегка історична доля – вижити за
будь-яких умов. І вона вижила, довівши цінність своїх надбань для культурного досвіду
всього людства.
Українознавство – це один із шляхів повернення народу його істинної культури в
повному обсязі. Коли сьогодні йдеться про розширення сфери функціонування
української мови, то за цим обов’язково має стояти і знання культури2. Адже жодну мову
не можна вивчити, не проникнувши в психологію народу – її носія, його матеріальну і
духовну культуру. За кожним словом – величезний культурно-історичний досвід нації3.
Впродовж багатьох століть український народ намагалися позбавити історичної
пам’яті. Внаслідок цього українська культура неоднаковою мірою збереглася в селах і
містах. Курс українознавства й є спробою допомогти громадянину України усвідомити,
хто ми є, ким були і ким маємо стати.
Під час вивчення курсу українознавства може використовуватися найрізноманітніша
методика: бесіди і лекції, диспути й обговорення рефератів, підготовлених слухачами, –
посібник містить для цього достатньо матеріалу та список допоміжної літератури. При
цьому важливо використовувати краєзнавчий матеріал, що має стати відправною точкою
для розуміння й розширення знань про всю народну культуру України.

1

Кононенко П.П. Українознавство: Посібник. – К., 1994.
Потебня О.О. Естетика і поетика слова. – К., 1985. – С. 7; Культура української мови / За ред.
В.М. Русанівського. – К., 1990. – С. 19.
3
Лем С. Модель культуры // Вопросы философии. – 1969. – № 8. – С. 49.
2
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Українознавство є цілісною системою наукових інтерактивних знань про Україну й
світове українство як цілісність, як геополітичну реальність, що розвивається в цілісності
простору часу.
Національний науково-дослідний інститут українознавства чітко визначає
українознавство як науку, предмет, методологію, напрямки, масштаби і сфери його
досліджень, а також напрями практичної реалізації інститутських результатів досліджень,
і включно до означення певних дефініцій, понять і їх тлумачень. Це, передовсім,
сформульовано у працях П. Кононенка, В. Барана, В. Сніжка, Л. Токаря тощо.
Український народ, люди, які всією душею належать до українців, а самі знаходяться
далеко за межами України, володіють колосальним духовним і моральним потенціалом,
який зосереджено в українській традиційній культурі. Наш громадянський обов’язок –
задіяти цей потенціал у державотворенні, у формуванні національної свідомості громадян
нової України.
Ми, українці, виробили в складних умовах етнічного розчавлення й багатовікового
поневолення раціональну організацію середовища життєдіяльності й забезпечення
духовних запитів людини, витворили особливу систему звичаїв, вірувань, світорозуміння,
моральних, правових, етнічних і естетичних форм, які складалися упродовж історичного
розвитку людської спільності на шляхах до формування української національної
культури.
На нашій землі в різні часи жили різні племена й народи, які були й дружні, й ворожі
нашим предкам, але вони розчинилися в часі, а ми – ні, отже, й історія наша – це не тільки
історія нашого етносу, а й історія всіх, хто жив на нашій землі і залишив на ній свою
культуру.
Народознавство – це історія наших етнічних та географічних назв, історія мови
нашої і тих мов, які на цій землі існували1.
Урядом України прийнято державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ
століття»). Одним з найголовніших принципів цієї програми є національна спрямованість
освіти, що є органічним поєднанням національної історії і традицій, збереження та
збагачення культури українського народу.
Програмою також передбачено нероздільність навчання і виховання, що полягає у
підпорядкуванні організації та змісту освіти завданням формування всебічно розвиненої
особистості, перетворенні системи моральних і духовних цінностей на важливий чинник
виховання молодого покоління, відродження духовності українського народу, його
менталітету.
Корені національної психології, характеру, мислення та самосвідомості, як відомо,
закладаються в ранньому дитинстві, передаються дитині з молоком матері, через її
колисанку, бабусині казки та дідусеві оповідки, у період виховання в сім’ї та дошкільному
закладі.
Тільки народне виховання, зауважував К. Ушинський, є живим органом в
історичному процесі народного розвитку, таке виховання набуває надзвичайно впливової
сили на формування національного характеру, національної психології людини2.
Народна педагогіка включає в себе всі ті знання з краєзнавства, країнознавства,
природознавства, суспільствознавства, людинознавства, народознавства, що і в наш час
включає в себе предмет «Українознавство».
І в силу цього українознавство постає як цілісна система самопізнання, виховання й
навчання, єдності, знання, любові.

1

Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С.П. Павлюка. – Львів, 1994. – С. 3.
Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. Виховання і характер // Історія
дошкільної педагогіки: Хрестоматія / Укл. З.Н. Борисова. – К., 1990. – С. 169; Ушинський К.Д. Рідне слово //
Вибр. пед. твори. – К., 1983. – Т. 1. – С. 123.
2
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Українознавство виховує навчаючи. Простежимо поєднання (інтеграцію) шкільних
предметів зі складовими системами українознавства: українознавство й українська мова;
українознавство і культура; українознавство і географія; українознавство і біологія;
українознавство і історія; українознавство і література.
По-справжньому пізнати народ, його традиції можна тільки шляхом животворчого
дослідження. А щоб прилучитися душею до минулого нашого народу і мати майбутнє,
потрібно вивчати українознавство.
Сьогодні ми живемо в час дії нової Конституції України, коли національно-духовне
життя підростаючого покоління має стати на законну основу. Саме українознавство
покликане допомогти у вихованні справжніх українців.
Українознавство як окремий предмет і інтегруюча методологія системи виховних і
навчальних дисциплін розвивається у двох напрямках: а) як окремий предмет, який є
синтетичною наукою і навчальною дисципліною; б) як методологія постійного загального
для всіх науковців пошуку в сфері самопізнання і самотворення.
Школа може і має вчити не тільки читати й писати, а й неодмінно виховувати любов
до знання й мислення. Діти від самого початку мають полюбити процес пізнання і
самопізнання, зрозуміти, що удосконалення будь-чого починається з самовдосконалення.
І саме тому українознавство, народознавство, історія мають бути обов'язковими у
переліку навчальних дисциплін.
Ми, українці, володіємо колосальним духовним і моральним потенціалом, який
зосереджено в українській традиційній культурі. Наш громадянський обов’язок задіяти
цей потенціал у державотворенні, у формуванні національної самосвідомості громадян
нової України.
Ukrainian studies as integrative methodology of educational subject system is viewed in
the article. It is emphasized that Ukrainian studies are incorporative factor of school subjects
with the components of Ukrainian studies system.
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Гончарук В.А. (Умань)
ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ДО ПОШУКОВО-ЕКСПЕДИЦІЙНОЇ РОБОТИ
З УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті розглядається історія підготовки майбутніх педагогів до експедиційної
українознавчої діяльності в нашій країні. Виділяється період 20-х років ХХ ст., коли
підготовка вчителів здійснювалась у руслі українізації та мала значні успіхи, а також
період 30-х років ХХ ст., коли таку підготовку було припинено на тривалий час.
Найголовнішим завданням української освіти є виховання національно свідомої
еліти, яка в майбутньому докладе всіх своїх зусиль до вивчення, збереження та
пропаганди традиційно-побутової культури, усної народної творчості. Виконувати це
завдання покликані насамперед педагоги, батьки та люди, яким не байдужа доля нашої
нації та її культурного спадку, історичного минулого, фольклорної пам’яті. Тому
надзвичайної актуальності набуває проблема підготовки майбутнього вчителя до
пошуково-експедиційної роботи з українознавства. В нашій країні протягом століть
накопичено чималий позитивний досвід організації та проведення експедиційної
діяльності, який заслуговує на уважне вивчення та впровадження в навчально-виховний
процес освітніх закладів.
Підготовка вчителя до навчання і виховання учнів – одне з центральних питань
педагогічної науки, зокрема ВНЗ. Дослідження цього питання в Україні започаткували
О. Лотоцький, С. Русова, С. Черкасенко, Я. Чепіга, а також Г. Ващенко, А. Макаренко,
В. Сухомлинський.
Проблему підготовки студентів до українознавчої пошуковоекспедиційної роботи та їх виховання в процесі такої діяльності досліджували
П. Ігнатенко, Т. Котик, Н. Кравцова, Т. І. Люріна, М. Семенова, О. Семеног, З. Сергійчук,
Н. Сивачук, Р. Скульський, Н. Соломко, М. Стельмахович, М. Струнка, Ю. Підборська,
Л. Плетеницька, Г. Шах.
Мета статті – розкрити історію підготовки майбутніх педагогів до експедиційної
українознавчої діяльності в нашій країні, а також вивчити навчально-методичні настанови
і рекомендації кращих викладачів, учителів щодо збирання, фіксації та збереження
фольклорно-етнографічних матеріалів.
Підготовку майбутніх учителів-словесників до експедиційної роботи з
українознавства здійснює Уманський державний педагогічний університет, зокрема,
науково-дослідна лабораторія «Етнологія Черкаського краю» (керівник – професор
Н. Сивачук), яка діє при кафедрі української літератури й українознавства на факультеті
української філології. Мета наукової діяльності лабораторії – дослідити особливості
традиційної народної культури Черкаського краю. Лабораторія активно здійснює
пошуково-експедиційну та навчально-методичну роботу, спрямовану на виховання й
розвиток майбутнього вчителя в національному дусі. З цією метою розроблено модель
підготовки вчителя-словесника до експедиційної роботи в школі, яка передбачає
засвоєння необхідного обсягу знань із українознавчих, методичних, психологопедагогічних і загальнокультурних дисциплін, збагачених українознавчим змістом
(пізнавальний компонент готовності), розвиток інтересу до пошукової діяльності з
українознавства (емоційно-вольовий компонент); оволодіння методикою експедиційної
роботи (практично-дійовий компонент). Модель включає п’ять етапів, на чотирьох з яких
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студенти здійснюють різні види українознавчої експедиції, а на п’ятому – проходять
педагогічну практику.
Підготовка студентів-філологів І курсу до експедиційної роботи розпочинається із
опрацювання теоретичних праць багатьох етнографів, фольклористів, культурно-освітніх
діячів: В. Антоновича, Ф. Вовка, В. Гнатюка, Б. Грінченка, М. Грушевського, І. Огієнка,
М. Сумцова, М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Максимовича. Вивчають питання
історії підготовки вчителів до експедиційної роботи в Україні студенти-філологи ІІІ
курсу. Вони опрацьовують наукові праці, статті з періодичних видань 20–30-х рр. ХХ ст.
Внаслідок аналізу цієї літератури студенти зафіксували чимало настанов, рекомендацій
відомих українських педагогів початку ХХ ст. щодо організації пошукової українознавчої
діяльності, які залишаються актуальними і в наш час.
У результаті проведеної бібліографічної роботи ми простежили історію підготовки
вчителів до експедиційної роботи в Україні й дійшли наступних висновків.
На початку ХХ ст. на чолі просвітницького, національно-визвольного руху в Україні
перебувала найкраща інтелігенція, зокрема вчителі та вчені, які відстоювали вивчення в
університеті та школі українознавчих предметів з метою виховання молоді у народному
дусі. У 1907 р. М. Грушевський піднімав проблему підготовки вчителя до викладання
українознавства. Вчений вважав, що створення різних українознавчих дисциплін –
української літератури, історії народу, права – потрібно не лише студентам-українцям, а й
університетській науці взагалі, що «українська вища школа повинна засвідчити живий
зв’язок з тим ґрунтом, на якому живе»1.
Питання національної освіти і виховання, підготовки вчителя до краєзнавчої роботи
в школі та вищих навчальних закладах ще до революції порушували Я. Чепіга в статті
«Народний учитель і національне питання»2, С. Русова – «До сучасного становища
народного вчителя»3, С. Черкасенко – «Народні вчителі і рідна школа»4, а також
С. Сірополко, І. Стешенко, Д. Дорошенко тощо.
Підготовка вчителів українознавства активно здійснювалася після революційного
перевороту 1917 р. 26 червня 1917 р. Генеральний секретар Народної освіти І. Стешенко
підписав циркуляр до інспекторів вищих початкових, торговельних та ін. шкіл України
про розвиток національної української школи та про необхідність запровадження в
школах курсу українознавства (українська мова і література, історія та географія України,
елементи краєзнавства), організацію при школах українських бібліотек та читалень,
театральних гуртків, проведення різноманітних подорожей та екскурсій з метою
ознайомлення учнів з пам’ятками старовини, а також утворення учнівських спілок5. З
метою підготовки вчительських кадрів для викладання цього курсу по всій Україні
проводили короткотермінові (2–3 місяці) курси. У 1918 р. літом теж саме зробило МНО,
утворивши курси трьох типів: лекторські курси для вчителів середніх і вищих початкових
шкіл, і курси для вчителів початкових шкіл. На цих курсах в 1917-1918 рр. перебувало
майже все народне учительство України. За місяць-півтора поставленої мети досягали6.
О. Коблянський зазначав, що основною метою українських учительських курсів мала бути
підвищення кваліфікації вчительства в царині українознавства, а також завданням курсів
було «підвищення кваліфікації вчителів українських шкіл в галузі методики шкільної
1

10.

Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6-ти т., 9-ти кн. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 9-
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Чепіга Я. Народний учитель і національне питання // Світло. – 1912. – Кн. 1. – С. 15-25.
Русова С. До сучасного становища народного вчителя // Світло. – 1912. – Кн. 6. – С. 36-43.
4
Черкасенко С. Народні вчителі і рідна школа // Світло. – 1913. – Кн. 1. – С. 7-20.
5
Стешенко І. До питання про концепцію національної школи в Україні в період 1917–1920-х рр. //
Відродження. – 1993. – № 2. – С. 4-5.
6
Постернак С. Постановка справи підготовки учителя за часи революції в Росії і на Україні // Вільна
українська школа. – 1918–1919. – № 6-7. – С. 140-141.
3
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роботи та українознавства». Для цього з загального числа годин (194) на українознавство
припадало 80 годин1.
29 листопада 1919 р. Пленум ЦК РКП (б) видав резолюцію «Про Радянську владу на
Україні», яка надала певний стимул до національно-культурного відродження,
започаткувала процес, який дістав пізніше назву «українізації»2. На підставі постанови XII
з’їзду Російської комуністичної партії (більшовиків) Рада народних комісарів України
видала 27 липня 1923 р. декрет, яким було розпочато українізацію шкільних, виховних і
культурно-освітніх установ, а постановою Центрального виконавчого комітету і Ради
народних комісарів від 1 серпня 1923 р. – українізацію державного апарату. Декрет «Про
заходи в справі українізації» ухвалював «закінчити переведення установ соціального
виховання на українську мову протягом 2-х найближчих років»3. Політика українізації
полягала в оволодінні українською мовою, знаннями з української історії, культури.
До здійснення українізації було залучено сотні тисяч більш або менш зорієнтованих
українців, насамперед інтелігенцію та дрібних службовців. Згідно з розробками партії,
українізації підлягали в першу чергу заклади освіти. Було розгорнуто широку мережу
культурно-освітніх установ, розрахованих переважно на дорослих. Використовували
різноманітні форми українознавчої роботи: продаж книжок, бібліотеки, наукові лекції,
народний університет, театр, хори, оркестри, гуртки самоосвіти, виставки мистецьких або
народних виробів, клуби для молоді, музеї, екскурсії.
На сторінках науково-педагогічних журналів і часописів 20-х років ХХ ст. містилися
матеріали з теоретичних засад українознавства та досвіду українознавчої роботи з учнями.
Учитель С. Баклаженко вказував на необхідність збирання народної творчості, її
дослідження і вивчення. «Учитель, – стверджував С. Баклаженко, – сам мусить приймати
участь в етнографічній роботі і до цього ж привчати дітей»4. Він радив давати дітям
залежно від віку і теми завдання: записати народні пісні, приказки, прислів’я, оповідання,
весільні та хліборобські обряди та інше, а також організовувати при школах, клубах,
хатах-читальнях етнографічні гуртки. Учитель подавав цінні методичні рекомендації
щодо збирання етнографічного матеріалу: «Для найбільшого успіху в роботі треба:
1) збирати етнографічний матеріал переважно серед старих людей; 2) записи проводити
лише в дні відпочинку та різних свят; 3) підходити до них обережно і уміло, щоб не
накликати на себе якого підозріння; 4) матеріал записувати негайно при всякій нагоді;
5) добре й всебічно обраховувати настрої та переживання оповідачів і відповідно
пристосовувати до них свої розмови; 6) уміти не тільки брати, а й давати – розповісти
щось цікаве, своє; 7) записувати так за програмою, як і без нього, все, що розповідає про
минуле та сучасне життя, культуру і побут народу – казки, легенди, перекази, анекдоти,
байки, прислів’я, пісні, частушки та інше; 8) до кожного запису додавати де, коли, від
кого (прізвище, ім’я, по батькові, вік, грамотність чи освіта) та ким записано»5.
У ті часи збирання й дослідження матеріальної і духовної культури було поєднане з
краєзнавчою роботою. Педагог А. Лазаріс зазначав, що краєзнавча робота в Україні
почалася ще в 1921 р., але пожвавлено стала розвиватися лише з 1924 р., коли за неї
взялося студентство. Автору належить думка про роль школи у вивченні краєзнавства; він
радить «утворити з неї (школи) осередок краєзнавчої праці на селі»6.
Відповідно до розпорядження НКО при педагогічних вищих навчальних закладах
створювалися кабінети краєзнавства, а педагогічна практика студентів на місцях
1

Коблянський О. Якими повинні бути вчительські курси // Новим шляхом. – 1928. – № 1. – С. 51.
Дашкевич Я. Р. Українізація: причини і наслідки // Слово і час. – 1990. – № 8. – С. 56.
3
Кучерук О. Більшовицька політика українізації у 20-х рр. // Рідна школа. – 1993. – № 10. – С. 30.
4
Баклаженко С. До питання про вивчення народної творчості // Новим шляхом. – 1927. – № 2. –
2

С. 56.

5
6

Там само. – С. 60.
Лазаріс А. Українське краєзнавство й перспективи його розвитку // Радянська освіта. – 1925. – № 5. –

С. 50.
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пов’язувалася з пошуковою краєзнавчою роботою. Так, І. Галюн у статті «Краєзнавство й
школа» піднімав питання про створення краєзнавчих осередків у селах, а також у самій
школі. В сільській школі, на його думку, «більше матеріалу для спостережень фольклору,
що ще змалку впливає на душу дитини: пісня, казка, приказка, байка, легенда, обряд,
звичай та інше – все це більш помітне на селі, ніж у місті, й під керівництвом вчителя це
може захопити учнів, викликати їх цікавість до побуту свого села»1. Автор радить
засновувати краєзнавчі й етнографічні куточки в школах села, шкільні музеї,
організовувати виставки зібраного матеріалу, робити записи та виступати з доповідями на
теми, які зацікавили дітей. До цієї роботи слід залучати й батьків2.
Про велику роль учителя у проведенні краєзнавчої роботи в школі писав у журналі
«Радянська освіта» Н. Дмитрук: «У збиранні матеріалів, у вивченні своєї місцевості, свого
села, району, округи учитель має роботу перевести. Та й не сам учитель має проводити
дослідну роботу, а школа в цілому під керівництвом учителя»3.
За П. Клименком, на другому році навчання історії України, що складала курс
українознавства, учні мають дізнатися про сільськогосподарську працю своїх предків,
ремесла й торгівлю, чумацтво, розвиток народного господарства. В той же час діти під
керівництвом учителя мусять збирати матеріали етнографічного характеру – народні пісні,
окремі слова місцевої говірки, простежувати етнічні ознаки місцевих жителів. На
третьому році вивчення історії свого краю мають спиратися на історію міст4.
Активну збирацьку роботу з українознавства проводили викладачі та студенти
вищих педагогічних закладів, учителі шкіл. Українознавчий матеріал для написання
рефератів збирали в експедиціях 1920-1924 рр. слухачі Білоцерківських вищих
педагогічних курсів. Досить плідно здійснювали пошуково-дослідницьку роботу такі
окремі збирачі (деякі з них були вчителями), як І. Гурин, В. Мицик, М. Мицик,
Д. Предславич, Н. Присяжнюк, О. Стеблянко, Г. Танцюра, Н. Фісун та ін.
Згодом українознавчу діяльність розгорнули педагоги в Галичині (П. Біланюк,
М. Галущинський, Ю. Дзерович, В. Пачовський, С. Русова, С. Сірополко, Я. Ярема та ін.).
На Першому Українському педагогічному конгресі у Львові (1935 р.) метою
національного виховання української молоді визначено всебічну її підготовку до
здійснення найвищого ідеалу нації, чинної творчої участі в розбудові рідної державності й
матеріальної культури. Б. Ступарик зробив важливий висновок про тогочасну освіту та її
розвиток у руслі національного піднесення: до Другої світової війни національнокультурне відродження, ідея національної боротьби і виховання пройшли шлях від мовнолітературного етнографізму, парафіяльної школи і потреби «затримати молодь при
українській народності» до ідеї політичної незалежності і системи шкільництва,
побудованого на національних засадах, метою якого є виховання державно-національних
активістів-патріотів5.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що підготовка вчителя до експедиційної
роботи з українознавства мала і успіхи, і невдачі. Успішно вона здійснювалася у 20-х
роках ХХ ст., коли через вивчення краєзнавчого та етнографічного матеріалу учнів
підводили до розуміння своєї належності до української нації. Невдачі зумовив той факт,
що фахова підготовка вчителя відбувалася в руслі державної політики українізації, яка
згодом набула заідеологізованого характеру, була спрямована на приниження ролі
національного, українознавчого компонента у змісті освіти загалом і в підготовці
1

Галюн І. Краєзнавство й школа // Радянська освіта. – 1925. – № 5. – С. 57.
Там само. – С. 58.
3
Дмитрук Н. Практична участь освітян у краєзнавчій роботі // Радянська освіта. – 1929. – № 11. –
2

С. 58.

4

Клименко П. Навчання історії в українських школах // Вільна українська школа. – 1929. – № 5-6. –
С. 12-13.
5
Ступарик Б. М. Національна школа: витоки становлення. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 284.
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педагогічних кадрів зокрема. В 30-х роках було припинено розвиток експедиційної роботи
і знищено ряд галузей українознавчої науки. Та, незважаючи на це, національно свідомі
науковці, викладачі та вчителі продовжували здійснювати експедиційну українознавчу
роботу і зуміли вивести її на високий науковий рівень, що сприяло формуванню в молоді
національної свідомості та вихованню її в національному дусі.
У студентів-філологів згідно з нашою моделлю підготовки ми цілеспрямовано
формували як пізнавальний, так і емоційно-вольовий та практично-дійовий компоненти.
Від прогресивних педагогів минулого (С. Русової, О. Духновича, І. Стешенка,
С. Сірополка, Я. Чепіги, С. Черкасенка та багатьох інших) майбутні вчителі-філологи
успадкували ідею національної освіти і виховання, які можуть здійснюватися тільки в
національній школі. А постаті науковців і вчителів Г. Танцюри, М. Мицика, І. Гурина
постали перед студентами яскравими прикладами служіння освітянській справі, в якій
неабияке місце посідає пошуково-експедиційна діяльність з українознавства.
Подальшого дослідження потребують питання розгортання
українознавчої
експедиційної діяльності в Україні у 40–60 рр. та 70–90 рр. ХХ ст. і вивчення позитивного
досвіду освітян у цій роботі.
In the article we lighted up the history of preparation of future teachers to expeditionary
ukrainisation activity in our country. The period of 20th of ХХ century is distinguished, when
preparation of teachers was accomplished in the process of ukrainisation and had considerable
success, and also period of 30th of ХХ century, when such preparation was stopped for some
time.
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Гутковська І.В. (Чернівці)
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ –
ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕСУ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА
В УМОВАХ ПРОТИСТОЯННЯ
ТРАДИЦІЙНОЇ ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ:
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
У статті йдеться про необхідність національного виховання молоді у процесі
соціалізації індивіда. Підкреслюється важливість національно-патріотичного виховання
в умовах протистояння масової та традиційної культури у реаліях сучасного
суспільства.
У світлі глобалізаційних тенденцій і превалювання масової культури, протистояння
«масового» і «традиційного», важливим є збереження самобутньої культури українського
народу. Прищеплення традиційних духовних цінностей підростаючому поколінню
здійснюється через національне виховання. З точки зору теорії, у процесі соціалізації
індивіда відбувається формування морально-ціннісних установок, які зберігаються
протягом життя.
Саме тому невід’ємною частиною гуманітарної освіти України є українознавство. З
одного боку, функціонування соціуму неможливе без індивідуального, тому особливої
ваги набуває виховання людини-громадянина, якому властивий високий культурний
рівень і національна самосвідомість.
З другого боку – глибокий зв’язок свідомості індивіда простежується зі свідомістю
групи, маси. Особистість переймається масовою культурою, змінюються її смаки,
уподобання. На складний психологічний феномен масової та індивідуальної свідомості
вказує С. Московічі: «Індивід, достойний свого імені, повинен вести себе згідно зі своїм
Розумом. Він повинен сприймати чужу думку тільки на достатніх для цього підставах,
оцінивши її, зваживши всі «за» і «проти» з безпристрасністю вченого, але підкоряючись
авторитету чи більшості людей. Однак спостереження показують, що це зовсім не так.
Індивід переймає установки, манеру говорити і смаки свого оточення»1. Як бачимо,
виявляється вплив «натовпу» на «індивіда», механізм цієї взаємодії деякою мірою,
пояснює вплив масової культури на свідомість особистості.
Проте слід зазначити, що механізми прояву громадської думки, традиційної
культури з відповідними їй ціннісними установками та вплив масової культури має деяку
спільність, вона полягає саме у «колективності» формування та сприйняття певних
культурних та морально-етичних установок.
Сьогодні поширеною є теза про деяку схожість масової культури та народної, або
фольклору. Висуваються думки щодо перебирання масовою культурою функцій народної.
Однак більшість дослідників обстоюють тезу про відсутність спільних рис між
справжньою (оригінальною) народною культурою та масовою, оскільки за своїм змістом
та соціальними функціями масова культура ворожа суто народній2.

1

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. – М.: Центр психологии и
психотерапии, 1996. – С. 36-37.
2
Пітякова Т. Масова культура: втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство. – 2008. – № 3.
– С. 133.
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У справі збереження традиційних духовних цінностей особливу роль відіграє
виховання підростаючого покоління, оскільки саме в дитинстві закладаються основи
світосприйняття. Колективне не може бути «реальним» без індивідуального. Відкриваючи
в дитинстві ідентифікацію, особа проходить категорізацію, яка триває і впливає на
особисту ідентифікацію у дорослому житті1.
Як пише психолог Е. Еріксон, дослідження біографій різних людей показало, що за
межами дитинства, яке закладає етичні основи нашої ідентичності та ідеології юності
тільки етика зрілого віку може гарантувати наступному поколінню можливість пройти
повний цикл людського життя. Це дає змогу індивіду подолати межі своєї ідентичності –
по-справжньому досягти дійсної індивідуальності й одночасно зробити крок за її межі.
Рамки проблеми ідентичності розширюються. Е. Еріксон, працюючи з ветеранами війни і
молоддю, які мають серйозні психічні порушення, сформулював поняття нормальної
кризи в індивідуальному розвитку – «криза ідентичності». Люди, які відносяться до однієї
етнічної групи, є сучасниками однієї історичної епохи і, взаємодіючи в сфері економіки,
мають спільні уявлення про добро й зло. У різноманітності цих уявлень відображається
важко вловима природа культурних відмінностей та історичних змін..., вони набувають
остаточної конкретності в боротьбі індивіда за цілісність «его»2.
Масова культура, на думку дослідниці Т. Пітякової, ставила за мету показати як саме
продовжує жити традиція в масовому мистецтві. На її думку, йдеться не про втрату
традиції, а про нове життя традиції в сучасну добу.
Нерідко масова культура протиставляється або зіставляється з народною. До
основних факторів перетворення загальнодоступних форм існування культури на феномен
масової культури відносять: 1) швидке зростання народонаселення і формування
феноменів маси та масової свідомості; 2) домінування міської культури; 3) посилення
процесів міграції; 4) дезактуалізацію таких способів трансляції культури як традиція3.
Корінна відмінність між масовою та народною культурами полягає в їх
функціональній здатності, де вони закріплюють та відтворюють минулі знання та вміння,
тобто здійснюють адаптацію індивіда до середовища та його особливостей. Але народна
культура є тим єдиним способом осягнення дійсності суб’єктом та колективом і
унікальним механізмом закріплення, збереження та трансляції як художнього, так і
позахудожнього досвіду. Масова та народна культура мають певну схожість у характері їх
функціонування. Зокрема, це такі особливості, як варіативність, орієнтація на
співтворчість комуніканта та комунікатора, ігровий характер, функціонування тексту в
рамках заданих сюжетних і стилістичних конструкцій. Але якщо у просторі народної
культури всі ці феномени виступають як автентичні, незважаючи на тотальність,
«масовість» їх відтворення, то тексти масової культури, по суті, є виразом не
варіативності, а серійності, і в цьому сенсі явища традиційної культури побутують як
оригінали, а твори масової культури – кліше, оригінал якого не існував ніколи4.
Основним способом самоздійснення народної культури як культури безписемної, що
опирається на традицію, є відтворення, повтор та закріплення накопичуваного та
усвідомленого досвіду5.
Кожен етнос встановлює т.зв. цінності етносу (його норми). Тут виділяють соціальну
та психологічну норми етносу. Соціальна норма – це те, що визнається, схвалюється
більшістю членів етносу. Вона виявляється у суспільній думці. Психологічна норма
1

Jenkins R. Rethinking ethnicity. – SAGE Publications, 1997. – 194 р.
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Флинта; МПСИ; Прогресс,
2006. – С. 51-53.
3
Пітякова Т. Масова культура: втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство. – 2008. – № 3.
– С. 132-133.
4
Там само. – С. 136.
5
Там само. – С. 132-133.
2
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етносу – це свого роду межа застосування соціальної норми. Якщо людина перебуває за
межами психічної норми, її визнають ненормальною, суспільство відмовляється приймати
її1.
Формування зазначених норм є пріоритетним завданням освіти та виховання.
Підкреслимо, що наведені норми поведінки та морально-етичні приписи є запорукою не
лише внутрішнього стабільного функціонування суспільства, а і його зовнішньої безпеки.
Влучно зазначив з цього приводу дослідник В. Баранівський: «Гуманітарна культура
містить цінності і норми, що створюють духовне ядро суспільства, порушення якого
неминуче веде до дезінтеграції суспільного організму, що є значно небезпечнішим для
зовнішньої державної цілісності, ніж зовнішня експансія»2.
Трансформація українського суспільства, національно-культурне відродження
створило умови для формування системи життєвих цінностей особистості. Життєві
цінності виконують регуляторну функцію у взаємодії індивідів та соціальних груп,
допомагають індивідам здійснювати відповідний життєвий вибір.
Дослідження процесів трансформацій ідентичності перехідних спільнот свідчать, що
фаза
пристосування
до
тривалого
глобального
соціально-економічного
переструктурування соціуму зазвичай ділиться на три послідовні етапи. Перший – це
первинне пристосування до ситуації виживання, перебудова «старої» системи цінностей і
норм відповідно до реально чинної (соціалізація і ресоціалізація). Другий – це етап
персоналізації, здійснення життєвих виборів на підставі власних потреб та інтересів,
власної індивідуальності в усталеному соціумі. Третій – етап інтеграції, суб’єктивного
долучення себе до певного середовища, прийняття його як свого, відчуття тотожності з
ним, бажання жити в ньому, консолідуватися з іншими. На думку фахівців, за більшістю
критеріїв сьогоднішнє українське суспільство перебуває лише на першому етапі – етапі
адаптації. Тільки перехід до другої стадії можна буде вважати початком стабілізації
нормативно-ціннісної системи3.
Кожен народ має свою власну історію, свої культурні надбання, відзначається своїми
культурними особливостями, кожен народ зробив свій внесок до світової культури. Саме
культура є багатим джерелом для розуміння різних аспектів як матеріального, так і
духовного життя народу. Культурний розвиток будь-якого суспільства характеризується
спадковістю, традиційністю та багатогранністю4.
Таємниця національного характеру обумовлена колективною творчістю народу як у
матеріальній, так і у духовній сфері. В реальності матеріальне та духовне існують в
органічній єдності, як правило, з переважанням того чи іншого компонента5.
Нові тенденції розвитку світової цивілізації вимагають надання більшої уваги в
системі освіти питанням ознайомлення учнів і студентів з основними здобутками
традиційної культури українського народу, формування в них умінь і навичок з
відтворення прогресивних, духовно високих, морально змістовних елементів традицій,
звичаїв, обрядів6.
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За висловом етнолога Г. Кожолянка, відомо, що життя людини має матеріальні і
духовні складові. Якщо питання матеріальної культури людини як окремої особи чи
цілого народу знаходиться в полі зору – їм надається належна увага в системі освіти, але
більшість питань духовної культури залишилося поза межами навчальних програм. На
думку дослідника, у контексті національно-патріотичного виховання має бути
обов’язковим вивчення витоків народу, його віри, традиційної сімейної та календарної
обрядовості, елементи яких і сьогодні суттєво відрізняють духовну культуру українців від
інших народів, вивчення і засвоєння української національної ідеї1.
Формування національної самосвідомості передбачає засвоєння молоддю своєї
етнічної спільності, національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї
причетності до розбудови української державності, патріотизму, що сприяє утвердженню
власної національної гідності, внутрішньої свободи, гордості за свою землю. Потрібно
виховувати у нашої молоді самодостатність, і тільки тоді українська національна ідея
матиме перспективу формування та утвердження. Національна ідея має бути не просто
атрибутом національної свідомості чи духовним феноменом, а поштовхом до практичних
справ2.
Освіта насамперед гуманітарна, як складова духовного життя суспільства, є не лише
вирішальним фактором економічного процвітання, а й одним із важливих чинників
духовної безпеки як суспільства, так і особи. Унікальні можливості освіти у формуванні
духовно цілісної особи, у відтворенні культури народу (через людину, її систему
цінностей і життєвих сенсів) дають змогу розглядати гуманітарну освіту як найважливішу
передумову духовної безпеки суспільства3.
Формування національно-патріотичної свідомості студентів має забезпечуватися
всім змістом навчально-виховного процесу. Вирішальну роль відіграє наповнення
навчальних дисциплін українознавчим змістом. Українознавство має пронизувати, бути
присутнім у всіх підручниках, посібниках для учнів, студентів. Українознавство має
забезпечити, таким чином, подолання відчуження української науки, освіти, системи
виховання від українського національного життя, від конкретної людини4.
Отже, національно-патріотичне виховання відіграє важливу роль у процесі
становлення ціннісних орієнтирів особистості та громадянина, є частиною процесу
соціалізації. В умовах глобалізаційних тенденцій, поширення масової «космополітичної»
культури надзвичайно важливим видається акцент саме на національно-орієнтованій
освіті. Тому метою національного виховання є збереження самобутності українського
народу шляхом трансляції традиційних світоглядних орієнтирів.
The article is about the necessity of national education of young people in the process of
socialization of individual. The importance of national-patriotic education is underlined in the
conditions of opposition of mass and traditional culture in realities of modern society.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА:
З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЇ
У статті презентуються нові методологічні засади самовдосконалення творчого
потенціалу педагога з позиції акмеології. Деталізується сутність акмеологічної моделі
педагога, структура потенціалу особистості на засадах системного підходу,
кваліфікаційної характеристики категорій педагогів (учитель – учитель І, ІІ і вищої
категорії) та закономірності технології самоосвіти, яка вдосконалюється по висхідній
пірамідоподібній спіралі.
Представляється діагностична карта системи роботи вчителя, яка дає змогу за
результатами самооцінки на засадах кваліметричного підходу самостійно прогнозувати
власне зростання до вищої категорії (ідеального рівня).
У сучасних умовах інтеграції України в світове товариство по шляху демократизації
й ринкової економіки особливо має зростати роль освіти у формуванні національної
свідомості людини і як жителя планети Земля. Планетарне, глобальне мислення – це
система бачення сучасних проблем людства, це інтеграція гуманітарних і
природничонаукових знань у їх аналізі та вирішенні назрілих завдань з орієнтацією на
прогресивний розвиток суспільства й якості кожної людини. Особливо цілеспрямовано в
нашій державі мають вирішуватися завдання щодо розвитку національної освіти, в якій
система виховання і навчання ґрунтується на ідеях національного світогляду, народної
філософії, на засадах родинного виховання, української етнопедагогіки, наукової
педагогічної думки.
Вагома місія у якісній реалізації вищезазначених завдань належить системі освіти на
всіх її ієрархічних рівнях. Однак досягнення оптимального результату потребує високого
рівня професіоналізму суб’єктів діяльності в освітянському середовищі, особливо в
шкільному. Природно, професіональну роль в успішності шкільної освіти відіграє висока
якість професіоналізму педагогічних кадрів. Нині є потреба в учителі – професіоналі,
здібного з урахуванням соціальних умов вибирати оптимальні варіанти організації
педагогічного процесу, створювати власну педагогічну концепцію. Сучасний учитель
поставлений перед необхідністю вирішувати цілий комплекс педагогічних завдань:
аналітико-рефлексивних, конструктивно- прогностичних, організаційно-діяльнісних,
оціночно-інформаційних, корекційно-регулюючих. Але кожен із них має власну систему
роботи. Це його особистий шлях у професійній діяльності, індивідуальний вибір
психологічних, змістовних, конструктивних компонентів, дослідницьких умінь. Учитель,
який творчо реалізує свої педагогічні здібності, розвиває й укріплює внутрішній потенціал
до самовдосконалення. В результаті він оволодіває високим рівнем методичної культури,
широкою ерудицією у конкретній науковій галузі, що відповідає навчальному предмету,
який викладає, а також педагогічною психологією, мистецтвом акторської майстерності.
Поряд з новим типом цивілізації ХХІ століття, освіті потрібні неординарні ідеї,
принципово нові підходи та парадигми. Нові ідеї й парадигми несуть в освіту нові
метанауки в системі людинознавства, що виникли в минулому столітті. До їх числа
відноситься акмеологія. Це інтегративна наука, що узагальнює знання з різних суміжних
галузей розвитку людини як суб’єкта своєї життєдіяльності. Homo sapiens – людина
розумна – це людина рефлексивна, здібна до саморозвитку на засадах осмислення своєї
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мети, своїх діянь, усвідомлення відповідних схем і правил. В узгодженні з ними вона
чинить і прогнозує результат, виступає як суб’єкт своєї життєдіяльності, вірить у своє
унікальне призначення творця духовних і матеріальних цінностей, знає шляхи найбільш
повної життєвої самореалізації.
Акмеологію в сучасній трактовці її предмета розуміють як теорію вищих досягнень
людини і цивілізації, а методологічну категорію «акме» розглядають як універсальний
феномен вищих досягнень людини в різних просторах її буття, видах діяльності і в різних
формах (акмеформах) їх здійснення у всі вікові періоди людини (О. Бодальов, А. Деркач,
Н. Кузьміна, В. Ганжин, Н. Вишнякова, Ю. Гагін, В. Зазикін, В. Максимова, А. Маркова,
Л. Паутова, О. Ситніков, С. Пожарський, В.Тарасова та ін.)1.
Акмеологія виступає як фундаментальна наука, як теорія загальних закономірностей,
досягнення вершин у людській життєдіяльності і розвитку цивілізації. Акмеологічний
підхід до освіти, спрямований на вдосконалення людини в освітньому середовищі, на її
саморозвиток, на просування підростаючої і дорослої людини від однієї вершини до
іншої, на досягнення «акме» у різних видах зрілості людини, в її творчості і здоров’ї, у
розвитку її життєвих сил. Акмеологічний підхід конкретизує ідеї гуманізації освіти і
створює основу нової, сучасної ідеології виховання.
Вчені-акмеологи довели, що фундаментом самовдосконалення і професіоналізму
суб’єкта діяльності виступає феномен творчості. Творчість – головний спосіб формування
професіоналізму, майстерності й є основним їх критерієм. Творчість – найважливіший
спосіб сходження людини до індивідуальності, реалізації її творчого потенціалу. Вагома
роль у розвитку творчого потенціалу належить самому суб’єкту, у наших дослідженнях –
педагогу.
Ю. Гагін пояснює суть цього феномена так: «Творчість – це спеціальна людська
діяльність, яка поєднує в собі значення як іманентної властивості людини, так і ознаки її
як способу існування, дійсності, і виявляється у примноженні матеріальних і духовних
цінностей, характерних новими авторськими системами. Творчість є чинником і
передумовою свободи людини»2.
Своєрідним є також міркування В. Онушкіна: «Творчість – персоніфікований процес
опредмечування діяльнісних здібностей індивіда, орієнтований на збагачення наявного
соціального досвіду власним вкладом»3.
Потенціал (лат. potentia – сила, міцність) – сукупність засобів, прихованих
можливостей, сил, які можуть проявлятися при певних умовах. В акмеології пріоритет
надається реалізації потенційного і потенціал особистості розглядається з власних
позицій. Потенціал – це не тільки те, що дано суб’єкту генетично, а й постійно
індивідуально поповнююча й вдосконалююча система знань і умінь, характерологічних
властивостей, безпосередньо пов’язаних з особистісним і особистісно-професійним
розвитком. Підкреслюємо, що поновлююча складова потенціалу особистості залежить від
самого суб’єкта. Як відомо, особистісний розвиток відбувається тоді, коли поповнюються
знання, розширюється кругозір, удосконалюються інтелектуальні вміння, тобто
реалізується відновлююча складова потенціалу, що має здійснюватися у навчальному
процесі, а особливо в процесі самовдосконалення. В акмеології в законі самовираження
особистості описуються процеси і механізми професійного образу «Я» й особистіснопрофесійного росту в контексті самовираження особистості в професії.
Науковці обґрунтовують багатогранність і складність самої особистості та
чисельність факторів, які впливають на її перспективний розвиток і самореалізацію в
1

Кузьміна (Головко-Гаршина) Н.В. Предмет акмеології. – СПб.: Политехніка, 2002.
Гагин Ю.А. Концептуальный словар-справочник по педадогической акмеологии: Учебное пособие. –
СПб., 2000.
3
Онушкин В.Г., Огарев Е.Н. Образование взрослых: Междисциплинарный словарЬ терминологии. –
СПб.; Воронеж, 1995.
2
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професійній діяльності. Тому в акмеології широко проводяться дослідження
психологічних, акмеологічних та інших умов і факторів, що сприяють (перешкоджають)
професійному особистісно – професійному розвитку, особливо розкриттю та реалізації
творчого потенціалу суб’єкта діяльності1.
Відповідні дослідження базуються на акмеологічному розумінні сутності
характеристик потенціалу особистості як системи відтворюючих ресурсів. Вони
зумовлюють не лише підвищення ефективності діяльності, спрямованої на отримання
позитивних соціально значимих результатів, а й на позитивний розвиток самої
особистості. В цьому розумінні потенціал розглядається як довільна актуалізація самою
особистістю відповідно до поставленої мети, в т.ч. орієнтованої на прогресивний
особистісний розвиток, тобто реалізуючи принципи суб’єкта актуального і потенціального
розвитку в акмеології (Е. Ходаєва)2. Зазначимо, що в психолого – акмеологічних
дослідженнях неодмінною умовою і початковим етапом розвитку особистості
використовується поняття «розкриття», що стає складовим наступної трактовки
«розкриття потенціалу особистості». Сутність останнього визначає направлення його
реалізації, тобто виявлення шляхів, методів, умов і технологій розкриття потенціалу
особистості.
Як стверджують вчені-акмеологи (А. Деркач, В. Зазикін, В. Марков, Р. Кричевський,
О. Бодальов), розкриття потенціалу особистості насамперед пов’язано з розвитком
здібностей особистості, особливо тих, які мають відношення до діяльності чи
відповідають задуму особистості.
Пріоритет потрібно надавати розвитку інтелектуальних здібностей, в результаті чого
поповнюються знання, розширюється кругозір, формуються інтелектуальні вміння, що
реалізують поновлюючу складову потенціалу. Це, в свою чергу, зумовлює формування
нових інтелектуальних потреб, цілей і мотивів, тобто процес розвитку інтенсифікується.
Суб’єкт набуває якостей, які стають значущими особистими перевагами. Розвиток
здібностей має супроводжуватися також становленням особистісно-професійних чи
професійно важливих якостей, які сприяють підвищенню ефективності діяльності та
професійних досягнень. Так проявляється регуляторний аспект проблеми – формування і
розвиток певних умінь і навичок. Результати акмеологічних досліджень доводять, що у
розвитку системи «здібності – якості – уміння – мотиви – смислоутворення» закладені
основні механізми розкриття потенціалу особистості. Безумовно, цей процес має
здійснюватися на базі продуктивної рефлексації й «Я-концепції», адекватної мотивації
досягнень, підкреслюють науковці-акмеологи3.
Дослідженнями обґрунтовано, що потенціал особистості володіє властивостями
системної якості, що дає можливість здійснювати його опис на засадах системного
підходу. Відповідно, стверджують дослідники, можна говорити про наявність ієрархії
системи потенціалів людини. Ідея ієрархії потенціалів людини базується на системному
розгляді структури особистості, до складу якої входять різні рівні структурної організації
чи підструктур, зокрема: біологічний, психічний, характерологічний потенціал, потенціал
досвіду, направленості, творчий потенціал (К. Платонов)4. Деталізуємо сутність названих
підструктур. При цьому кожна підструктура особистості володіє підструктурним
потенціалом. Однак між ними існують тісні функціональні зв’язки, що обумовлюють
цілісність особистості та її потенціал. Потенціал особистості вивчається на рівні
загального й особистісного.
1

Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2003.
Ходаева Е.П. Психолого-акмеологические модели лидерского потенциала политика. – М.: АльбаТ.Т., 2002.
3
Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2003.
4
Платонов К.К. Система психологи и теория отражения. – М.: Наука, 1982.
2
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Дослідження стверджують, що базисним вважається біологічний потенціал людини,
який робить великий вплив на фізичну та психічну активність, працездатність і стійкість.
Ресурсність названого потенціалу відіграє велику роль у діяльності і розвитку особистості.
Його можна збільшити за рахунок цілеспрямованого саморозвитку.
Психічний потенціал відображає ресурсність психічних процесів – об’єм і характер
пам’яті, уваги, мислення, уяви, особливості емоційно-вольової сфери. Визнається
наявність характерологічного потенціалу, сутність якого проявляється в таких рисах
характеру людини, як активність, цілеспрямованість, серйозність, рішучість.
Потенціал досвіду особистості володіє властивістю практично необмеженою на рівні
можливого ресурсного доповнення. Досвід, нові знання й уміння набувають протягом
усього життя. Сутність потенціалу направленості особистості пов’язаний з особистісними
стандартами, еталонами, цілями і особистісним сенсом. Умовно структура потенціалу
особистості на засадах системного підходу нами зображена на схемі 1.
Біологічний потенціал

Цілісний
потенціал
особистості

Психічний потенціал
Характерологічний потенціал

Творчий
потенціал

Потенціал досвіду
Потенціал направленості

Схема 1. Структура потенціалу особистості на засадах системного підходу.

Розгляд цілісного потенціалу особистості на засадах системного підходу,
складовими якого є вищеназвані підструктури потенціалу, дають можливість вирішувати
науково-практичні завдання, зокрема висвітлювати специфіку творчого потенціалу, умови
і фактори його розкриття та реалізації в діяльності. Зазначаємо, проблемі розвитку
творчого потенціалу особистості присвячено ряд прикладних акмеологічних досліджень
(Н. Васина, В. Толмачев, Б. Хмельницький, Е. Козієвська, А. Сладкова, С. Мурашко та
ін.). Визнано, що значний творчий потенціал проявляється в інноваційній технології
самовдосконалення, у прогресивній інноваційній діяльності, творчому пошуку, вмінні
приймати ефективні й нестандартні рішення, безпосередньо пов’язані з рівнем
професіоналізму особистості й діяльності1.
Слід пам’ятати, що характер та рівень прояву в людини індивідуальних,
особистісних і суб’єктивних якостей протягом ступеня зрілості далеко не завжди
проходить по прямій висхідній. Мають місце злети і падіння, що зумовлюються як станом
здоров’я, так і виявленням людиною себе у різних видах діяльності. Дослідження вчених
доводять, що настання зрілості людини як індивіда (фізична зрілість), особистості
(громадянська зрілість), суб’єкта поведінки (розумова зрілість) і праця (працездатність) у
часі не збігаються. Так, наприклад, інтелектуальний розвиток нерозривно пов’язаний з
освітою, має свої критерії розумової зрілості, характеризується визначеним обсягом і
рівнем знань, властивих певній системі освіти у певну історичну епоху2.

1

Васина Н.В. К вопросу об индивидуально-психологической возрастной динамике творческой
продуктивности профессиональной деятельности. – М.: МААН, 1996; Сладкова А.В. Формирование
оптимальной профессиональной самооценки. – М.: МААН, 1998.
2
Ананьев В.Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛТУ, 1968.

136

Україна – освіта

Основоположною категорією акмеології на нинішньому етапі розвитку є категорія
«професіоналізм». У період становлення теорії акмеології стало очевидним, що ця
категорія має повністю відповідати вимогам важливого методологічного принципу
акмеології та психології – єдності особистості та діяльності (зазначимо, що раніше
здійснювалась орієнтація лише на діяльнісний аспект). Це – дві сторони одного й того ж
явища, категорії, відображають властивості, що перебувають у діалектичній єдності.
Однак на різних етапах розвитку професіоналізму одна із сторін професіоналізму
(особистості чи діяльності) буде домінувати. Вчені вважають, що тон задає діяльнісна
сторона. В той же час випереджаючи розвиток однієї з підсистем професіоналізму буде
обов’язково стимулювати і розвиток іншої. Так, інтенсивний розвиток професійних умінь
та навичок буде гальмуватися, якщо від його рівня будуть гальмуватися відповідні йому
професійно важливі якості особистості, що забезпечують формування відповідних умінь.
Тому розвиток професійно важливих якостей особистості дасть змогу освоїти нові
вміння чи підвищити ефективність існуючих. Результати досліджень показують, що цей
процес триває до того часу, поки не буде рівнева відповідальність, яка визначається
високими критеріями професіоналізму. У дослідженнях, проведених А. Деркачем,
обґрунтовується, що в акмеологічному розумінні професіоналізм – це така властивість
особистості, що розвивається у якій інтегровані особистісні та діяльнісні сторони явища.
Із системних позицій професіоналізм виявляється в інтегрованому розвитку до найвищого
рівня складових підструктур психічних властивостей і характеру особистості, її досвіду та
спрямованості, до того ж цей рівень розвитку не є «піковим», завершеним. Н. Кузьміна
визначення професіоналізму подає так: «Професіоналізм ми визначаємо як сукупність
стійких властивостей в особистості, в діяльності, індивідуальності спеціаліста, що
задовольняють вимоги професії»1. Н. Селезньова, А. Субетто визначають якість «як
складну філософську, системну, економічну і соціальну категорію, яка розкривається
через систему визначень, що відображає єдність системно-структурного і цінніснопрагматичного аспектів»2.
У наших дослідженнях вдосконалення професіоналізму педагога акцентують на
особистісно-професійний розвиток, без якого немає руху до вершин майстерності. Це
свого роду внутрішній механізм досягнення професійного акме, формування професійної
Я-концепції особистості. Вектором особисто-професійного розвитку стає творче «Я» у
структурі особистості, відношення особистості до самої себе як до суб’єкта творчої
діяльності.
Самовдосконалення педагогічної майстерності супроводжується змінами в його
професійній самосвідомості, підсилення його конструктивно-критичного характеру, зміна
ауто-психологічної компетентності як адекватної самооцінки своїх реальних можливостей
у творчій самореалізації, що лежить в основі професійного самовизначення педагога,
вибору ним змісту і методів навчання та виховання.
Відсутність адекватної соціальної оцінки творчих ініціатив педагога приводить
нерідко до формування пристосованої професійної свідомості, яка не спонукає до
самовдосконалення, до активності в роботі, до вирішення складних завдань.
Формування професійної самосвідомості будь-якого фахівця, в т.ч. і педагога, це
процес розвитку його оцінювальної діяльності під впливом соціалізації його трудових
відносин. Зазначимо, наукові дослідження свідчать, що творчі, ініціативні вчителі далеко
не завжди користуються визначенням і підтримкою в соціальних групах, де вони
працюють. Творча діяльність педагога стимулюється тільки внутрішніми потребами до

1
2

Кузьміна (Головко-Гаршина) Н.В. Предмет акмеології. – СПб.: Политехніка, 2002. – С. 36.
Селезнева Н.А., Субетто А.И. Новое качество высшего образования в современной Росии. – М.,

1995.
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саморозвитку і досягнення ним професіоналізму як вершини самореалізації та якості
діяльності.
Акмеологічний підхід педагога до управління якістю освітнього процесу полягає в
проектуванні і реалізації педагогічних систем, спрямованих на розвиток творчої
індивідуальності вихованців на основі принципів індивідуалізації і самореалізації,
саморозвитку і рефлексивного управління. Творча індивідуальність це – стійка
спрямованість особистості на творчу діяльність, яка створює оригінальний продукт, що
відображає індивідуальні особливості людини.
Процеси самореалізації в професійній сфері (починаючи зі вступу у вищий
навчальний заклад) характеризується тим, що на зміну процесам виховання, навчання
пріоритетну роль займає самовиховання, самонавчання, самопізнання. Відповідні процеси
сприяють самовдосконаленню як майбутнього спеціаліста, так і працюючого педагога.
Самовдосконалення, як відомо, завжди пов’язується із усвідомленням необхідності
здійснювати успішну діяльність в інтересах суспільства. А останнє потребує вироблення
проекту щодо розвитку творчого потенціалу, чітке визначення усвідомлення цілей
самовдосконалення. Самовдосконалення людини розглядається вченими як одна з основ
досягнення вершин творчого потенціалу. Цілями самовдосконалення вважаються:
прагнення до гармонії власних рис; досягнення згоди із самим собою; досягнення гармонії
з навколишнім світом; ліквідація поганих звичок; контроль над своїми потребами;
розвиток здібностей; оволодіння саногенним мисленням; сходження до індивідуальності.
Безперечно, провідним є вміння аналізувати власні риси, визначати, яка з них перебуває в
початковому стані, а яка надмірно розвинена, що може деформувати характер і виявляти
себе в поведінці. Тому слід систематично задуматися і при потребі коригувати їх та
прагнути до гармонізації власних рис. Багато залежить від досягнення злагоди з самим
собою. Адже це потребує прийняття самого себе, яким я є, виробити в себе терпимість до
змін наступною корекцією в Я-концепції окремих положень.
Довготривалі спостереження, тестування підказали достовірність майстерності
педагога визначати через кваліметричне вимірювання, оскільки об’єктивна оцінка стає
мотивом формування потреби у постійному стратегічному вдосконаленні, тобто
досягненні професійного «Акме».
Підвищення
рівня
професіоналізму
розглядається
як
цілеспрямований
упорядкований вплив на формування та розвиток ціннісних орієнтацій людини (педагога),
здатної змінювати власну життєдіяльність з метою практичного перетворення самого себе.
Враховуючи стрімкий маршрут глобалізації, що є негативним явищем у світовому
просторі, та пріоритетність акмеології – нового інтегративного напрямку в системі освіти,
ми здійснюємо інноваційний підхід щодо методології професіоналізму. З цією метою ми
розробили акмеологічну професійну модель педагога ХХІ століття, що містить у собі такі
компоненти:
І – компетентність (психолого – педагогічні й соціальні знання, теоретико-практичні
й методичні знання, педагогічні вміння, педагогічні здібності);
ІІ – особистісна орієнтація (самореалізація у контексті акмеологічної моделі «Я –
концепція» в динаміці від «Я-реальний» до «Я-перспективний (ідеальний)»;
ІІІ – духовно-моральна культура (моральна свідомість, моральна діяльність,
моральні стосунки). Громадянська позиція.
ІV – акмеологічна професійна позиція педагога-акмеолога1.
Розглянемо детально кожну зі складових пропонованої моделі. Зокрема,
компетентність (від лат. competentia – відповідальність) передбачає теоретичну і
практичну готовність учителя до діяльності. Теоретична потребує аналітичних,
1

Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога в ХХІ столітті // Рідна школа – 2003. – № 6;
Данилова Г.С. Акмеологія – це три «П»: професіоналізм, порядність, патріотизм // Освіта. – 2003. – № 9. –
С. 19-20.
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прогностичних, проективних, рефлексивних умінь. А практична – організаторських
(мобілізаційних, інформаційних, розвивальних, орієнтаційних) та комунікативних
(перцептивних, педагогічного спілкування, педагогічної техніки).
Професійна компетентність, на нашу думку, передбачає розвиток професійно
значущих якостей, які змінюються та стають мобільними, оперативними, адаптованими
тощо. Спочатку професійна діяльність сприймається педагогом як нормативно –
схвалений спосіб діяльності, який він поступово «розпредмечує», перетворюючи його на
індивідуальний стиль роботи. Таким чином, педагогічна майстерність виявляється в
здатності педагога опановувати свою соціальну роль: здійснювати «розпредмечування»
культури й «опредмечування» себе в дітях.
Акмеологічна модель учителя передбачає розвиток основних здібностей педагога згідно
з кваліфікацією, запропонованою В. Крутецьким. Зокрема таких, як: дидактичних,
академічних, перцептивних, організаторських, сугестивних (емоційно-вольовий вплив на
учнів за наявністю таких якостей, як: рішучість, витримка, вимогливість, відповідальність,
наполегливість,
упевненість),
комунікативних,
педагогічної
уяви,
особистісних
(інтелігентність, правдивість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, наполегливість,
самовідданість, самоорганізація, науково-педагогічне мислення, педагогічний такт).
Обґрунтовуючи модель розвитку творчого потенціалу педагога (учитель – учитель ІІ
категорії – вчитель І категорії – учитель вищої категорії), автор моделі використовує
поняття «методична культура» вчителя, вважаючи, що саме вона відіграє провідну роль у
формуванні професійної майстерності. У зв’язку з цим визначаються кваліфікаційні
характеристики для кожної категорії педагогів. Наприклад, для вчителя вищої категорії
вони такі:
1) викладання предмета, проведення експериментальних робіт на високому
науково-методичному рівні;
2) самоаналіз результатів діяльності, прогнозування перспектив навчальновиховного процесу, проектування напрямів професійного самовдосконалення;
3) розробка альтернативних програм факультативних занять, участь у роботі над
рекомендаціями, підручниками, посібниками;
4) опанування методики педагогічних досліджень;
5) узагальнення власного досвіду роботи та захист на засіданні творчої групи
районного методоб’єднання, науково-практичній конференції, засіданні кафедри
Інституту післядипломної освіти тощо.
Педагогу потрібно бути готовим до формування нового світорозуміння на основі
двох парадигм, що доповнюють одна одну: холістського підходу до світу як цілісної
системи та гуманістичного підходу до людини, що живе в цьому світі.
Особистісну орієнтацію розглядаємо насамперед як стійке глибоке усвідомлення
власної соціальної значущості, як уміння стратегічно прогнозувати й оцінювати
досягнення науки, як володіння психологічною готовністю до технологічних нововведень
та обґрунтованою позицією щодо моделювання саморозвитку й самореалізації свого «Я».
Важливе також уміння педагога переосмислювати, обґрунтовувати, змінювати орієнтації,
оскільки не лише він є суб’єктом діяльності, а і його особистість стає інструментом
впливу. Мораль, як складова акмеологічної моделі вчителя, передбачає вищий рівень
свідомості, що пов’язано з розвиненою духовною сутністю. Важливою складовою
моральної свідомості є ціннісні орієнтації педагога-акмеолога, в основі яких мають
лежати загальнолюдські цінності.
Акмеологічна професійна позиція педагога-акмеолога має «випливати» з
фундаменту його «професіоналізму», у якому органічно поєднані компетентність,
особистісна орієнтація, духовно-моральна культура. Вона віддзеркалює життєвий
філософський рівень культури вчителя, професійні цінності та стиль відносин у сфері
освіти й соціальному середовищі, створює можливість повнішої самореалізації.
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Процес самореалізації особистості схематично представляємо як пірамідоподібну
спіраль, витки якої піднімаються від нижньої до верхньої «планки» рівня кваліфікації.
Один виток відповідає цілеспрямованому вдосконаленню за певний період часу, а кожний
наступний зумовлений мобілізацією суб’єктом своїх потенційних можливостей.
Спрямована самореалізація особистості починається з подумки уявленої побудови
концепції самовдосконалення шляхом управління власною діяльністю. У результаті
встановлюється певна закономірність і цілеспрямована технологія самоосвіти, яка
вдосконалюється по висхідній пірамідоподібної спіралі.
В акмеологічній концепції ми виокремлюємо такі ступені послідовних висхідних
витків спіралі процесу самоосвіти:
1) елементарна (низька), безсистемна, спонтанна самоосвіта, зумовлена переважно
впливом зовнішніх чинників. Їй властиві періодичний характер і недостатньо усвідомлена
особистістю потреба в розвитку творчих здібностей (потенціалу);
2) допустима (середня) самоосвіта, що базується на осмисленні особистістю
багатогранної педагогічної технології, врахуванні внутрішніх резервів, усвідомленні
тактичної мети діяльності, самоаналізі її результатів та виявленні прагнення
вдосконалювати свою професійну майстерність;
3) оптимальна (висока) систематична, цілеспрямована самоосвіта, зумовлена
набуттям суб’єктом професійних знань на методологічному, теоретичному та
технологічному рівнях, а також здатністю їх синтезувати у процесі досягнення
стратегічної професійної мети та власного самоствердження;
4) ідеальна (найвища) самоосвіта, що стала для суб’єкта постійною, життєво
необхідною
потребою
і
характеризується
самопізнанням,
самореалізацією,
самопрогнозуванням пошукової педагогічної роботи. У результаті формується певна
акмеологічна позиція і виробляється індивідуальний стиль професійної діяльності.
Як зазначалося, важливу роль у процесі самовдосконалення відіграє самооцінка
педагога. Оцінювальна діяльність педагога нерозривно пов’язана з його практичною
діяльністю, виступає як регулятор і результат розвитку. Оцінювання – це одна із форм
відношення вчителя до світу, до знань, до діяльності, до людей, до себе. Самооцінка як
фактор формування професійної самосвідомості представляє собою виявлення
відповідності (невідповідності) способу прийому, результату прийнятих суб’єктом
вимогам, еталонам, соціальним нормам і правилам трудової діяльності. Самооцінююча
діяльність виступає як внутрішня активність особистості. Професійна самосвідомість є
найважливішим показником особистісно-професійного розвитку педагога, коли він стає
не тільки суб’єктом педагогічної діяльності, а й суб’єктом свого професійного й
особистісного росту та одночасно набуває нових спеціальностей, перебудовує свою
професійну діяльність з урахуванням нових соціально-економічних умов, завдань,
модернізації освіти та потреб практики.
Формування показників якості педагога з акмеологічної точки зору, а також
формування характеристик педагога-акмеолога (професійної, особистісної і духовної
зрілості) – це «діяння» на практиці. Вищий рівень самовдосконалення педагога
виражається в його унікальності, неповторності, в його творчій індивідуальності, що
розглядається в акмеології освіти як головна мета і показник цілісного розвитку людини.
Численні дослідження науковців дають можливість стверджувати, що для творчої
індивідуальності творчість стає найвищою цінністю і смислом життя, мотивом
саморозвитку, самовдосконалення.
Розглянемо в цьому параметрі сутність самооцінки на засадах кваліметричного
підходу1, системи роботи вчителя, використовуючи загальну діагностичну карту (табл. 1).

1

Післядипломна освіта: проблеми управління, методичне забезпечення: Навчально методичний
посібник / За ред. Г.С. Данилової, Г.А. Дмитренка. – К.: ІЗМН, 2000.
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Процедура підрахунку названих даних полягає в наступному: оцінка в балах
(0,1,2,3,4,5), результати в коефіцієнтах (від 0 до 1). А сума всіх балів у таблиці 1
(18*5=90). Б – сума балів, одержаних за результатами суб’єктивної оцінки вчителя, при
заповненні таблиці (у даному випадку – 68). Відповідно коефіцієнт Б\А = 68/90 =0,76.
Збільшується об’єктивність, коли до оцінювання системи роботи вчителя ще залучається
директор (заступник) школи, експерт (колонка 3 таблиці), що важливо враховувати при
атестації вчителя.
Обробка інформації діагностичної карти сприяє об’єктивно і всебічно визначити
оцінку системи роботи вчителя, а це, в свою чергу, уможливлює здійснювати
координаційні зміни в процесі стратегічного самовдосконалення творчого потенціалу
педагога1. За результатами самооцінювання на засадах кваліметричного підходу вчитель
відноситься згідно з таблицею до І категорії (0,7; 0,8), оскільки сума балів учителя – 68, а
коефіцієнт – 68\90=0,76. Отже, педагогу є можливість самостійно прогнозувати власне
зростання до вищої категорії (ідеальний рівень – 0,9; 1). Аналіз досліджень у цьому
напрямі з педагогічними кадрами дає можливість зробити позитивний висновок про
результати експерименту, що висвітлюється на сторінках преси2.
Підвищення рівня професіоналізму з позиції акмеології педагогічних кадрів
уможливлює розвиток у них творчого потенціалу професійної свідомості та рефлексії,
самовдосконалення професіоналізму до рівня досягнення власного «Акме», досягнення
власної людської якості у вищому вимірі – духовності та в цілому життєтворчого
акмесоціуму. Отже, формується педагог нового типу, педагог-акмеолог (високий рівень
професіональної, особистісної, духовної зрілості), акмеологічна професійна позиція якого
стимулює особистісний ріст та орієнтована на новий етап розвитку підростаючих
вихованців з пріоритетом духовних цінностей і якості освіти загалом.
Таблиця 1
Загальна діагностична карта системи роботи вчителя
Оцінки: 0; 1; 2; 3; 4; 5.
Коефіцієнт від 0 до 1.
№
Структура системи
Оцінка діяльності:
п\п
самооцінка (в);
директор (д);
експерт (є)
1
3
2
в
д
є
1.
Орієнтація у різноманітності методів наукового пізнання
4
2.
Характер відносин: учитель - учень
4
3.
Прогностичність підвищення психолого – педагогічної,
3
спеціальної і методичної кваліфікації
4.
Ступінь самозайнятості щодо вдосконалення педагогічних
3
здібностей (комунікативні, перцептивні, сугестивні,
організаторські, емоційна стійкість)
5.
Ефективність роботи по оволодінню прийомами педагогічної
4
техніки
6.
Цілеспрямованість роботи по ознайомленню з досвідом
4
педагогів-новаторів, новими педагогічними технологіями
1

Пропоз
иція
4

Данилова Г.С. Особистісно-професійний розвиток методиста системи післядипломної освіти в
контексті акмеологічного підходу // Нові технології навчання: Науковий збірник Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2009. – № 59. – Ч. 1.
2
Див.: Данилова Г.С. Феномен творчості – фундамент професіоналізму з позиції акмеології // Збірник
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. ХХІ. – С. 159-172;
Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 82-84;
Данилова Г.С. Акмеологічна школа – школа майбутнього // Директор школи, шкільний світ. – 2010. –
№ 5 (4); Данилова Г.С. Акмеологія: сутність, становлення, практичне втілення // Педагогіка і психологія. –
2009. – № 1; Данилова Г.С. Модель акмеологічної школи України // Акмеологія шкільної освіти: науковометодичний посібник / За заг. ред. Г.Г. Сазоненко. – К.: Основа, 2010 . – С. 197-209.

141

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
15.
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17.
18.

Розуміння суті акмеологічної професійної позиції вчителя
Орієнтація у діагностичних методах оцінки психічних
особливостей школярів та систематичне їх вивчення
Оволодіння державними програмами, концепціями,
підручниками, відповідними науково-методичними виданнями
Оптимальність розроблення календарного плану на рік
Рівень систематизації дидактичного матеріалу, оформлення
кабінету (кафедри)
Своєрідність технології підготовки до уроків
Проведення уроку та розуміння його загальної функції – цілісне
формування, розвиток особистості школяра на засадах
розвиваючого і виховуючого навчання
Оперування науковою термінологією при самоаналізі уроку.
Рефлексія
Рівень аналізу самостійних письмових робіт учнів
Раціональність і ефективність роботи вчителя як класного
керівника
Орієнтація та цілеспрямованість у різноманітності проведення
позакласних, позашкільних заходів з предмета
Громадська робота вчителя

Всього: 18*5=90 (А)
Одержано: (Б) = 68
Коефіцієнт=Б\А=0,76

0,1; 0,2; 0,3; 0,4
елементарний
(низький)
спеціаліст

0,5; 0,6
допустимий
(середній)
П категорії

3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
4
3

0,7; 0,8
оптимальний
(високий)
І категорії

0,9; 1
ідеальний
(найвищий)
вища категорія

The article presents the new methodological basis of self-improvement teacher creative
potential from the acmeology perspective. It gives in details the mein point of acmeological
model of a teacher, the structure of individual opportunities on the basis of classified approach,
qualification characteristics of teacher ranks and regularities of self-education technology. The
diagnostic map of the teacher work system is given which allow after the result of self-concept
on the cvalimetric basis to predict the own development to the highest rank (ideal level).
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Довбня В.М. (Чернігів)
ПРО ОСНОВИ ОСВІТНЬОГО ВЧЕННЯ
ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА
У статті розглядаються концептуальні засади філософсько-освітніх поглядів
Г. Ващенка – визначного українського педагога-теоретика XX століття. Автор робить
спробу висвітлити методологічні орієнтири теорії освіти Г. Ващенка як символікопонятійного поля, в межах якого застосовуються різноманітні методи наукового
дослідження й водночас окреслюється тенденція до зближення наукових знань і релігійної
віри.
Наша мета – науковий пошук основ освітнього вчення Г. Ващенка. Це означає, що
ми спробуємо прояснити, яке саме начало є підґрунтям та теоретико-методологічними
засадами теорії освіти українського вченого.
Осмислення корінного питання про основи філософії освіти Г. Ващенка доцільно
розпочати з деяких загальних питань, що дають уявлення про начало загалом. Історія
філософії пропонує нам доволі широкий набір конкретно-історичних концепцій, вчень і
теорій, присвячених проблемі начала, накопичивши значну кількість варіантів її
розв’язання. Проте за логічно обґрунтованими системами софістики і схоластики,
патристики і діалектики, емпіризму і раціоналізму, позитивізму і структуралізму
вирізняється судження Арістотеля про те, що мудрість є наука про деякі причини і начало.
«Ми думаємо, – писав Стагірит, – що пізнали кожну річ безумовно (…), коли вважаємо,
що знаємо причину, завдяки якій вона є, що вона дійсно є її причиною і не може бути
інакше»1. Хоча видатний грек розглядав це питання дещо безапеляційно і в абстрактній
формі, однак, слід визнати, що начало і причина поєднані в науковому пізнанні: пізнати
щось – це значить пізнати його причину. Більш того, якщо начало – це породжувальний
елемент буття, то водночас начало і вихідний пункт пізнання2.
Можна стверджувати, що основи – одне з головних понять філософії загалом і
філософії освіти зокрема. Під останньою ми розуміємо таку наукову галузь, яка вивчає
найгостріші проблеми освіти людини та її властивості як суб’єкта виховання. Філософія
освіти, що має предметом зачинання (лат. origine), приміром, обґрунтування мети освіти,
може опертися на судження: в який спосіб розв’язано питання початку освіти і виховання,
такою постає й відповідна освітня парадигма. До речі, у німецькій мові парадигма початку
(Prinzip) супроводжується парадигмою основи (Grund). Ми вважаємо, що поняття основ
(начала) дасть змогу подати теорію освіти Г. Ващенка у вигляді цілісної філософськоосвітньої концепції.
Оскільки поняття основ відіграє велику роль у пізнанні підстав освітнього вчення
Г. Ващенка, остільки тема нашої розвідки містить цей термін. В історії філософії є ряд
творів, що носять назву як начало, так і основа: «Начала Евкліда», «Математичні начала
натуральної філософії» Ньютона, «Про начала» Гоббса, «Начала філософії» Декарта,
«Першооснови теології» Прокла, «Основи філософії Декарта» Спінози, «Основи
метафізики моральності» Канта, «Основи метафізики пізнання» Гартмана тощо. Однак у
сучасному філософському дискурсі перевага все-таки віддається слову «Основи», ніж
«Начала».

1

Аристотель. Вторая аналитика // Аристотель. Сочинения в четырех томах / Ред. З.Н. Микеладзе. –
М.: Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 9-12.
2
Аристотель. Метафизика. – М.: Эксмо, 2008. – С. 102.
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Загалом ми виходимо з того, що начала – це первинні істини, які не доводяться. Про
це писав ще Арістотель у своїй «Топіці»: «Тоді як усе інше доводиться за допомогою
начал, начала не можна довести через інші речі»1. Розмірковуючи в цьому плані, автори
«Європейського словника філософій. Лексикона неперекладностей», приходять до
висновку, що існує два типи істин: вторинні, встановлені шляхом силогізмів, тобто
висновування робиться через наявність середнього терміна між двома засновками, коли
середній термін утворює разом з ними пропорцію й уможливлює третє висловлювання, й
первинні, які називають началами2.
Начала або основи як вузлові компоненти філософсько-освітньої концепції
Г. Ващенка й пропонуються до розгляду як предмет нашого дослідження. Об’єктом
дослідження є розробка ідей про основи в історії української, російської та
західноєвропейської філософсько-освітньої думки XX – XXI ст.
Що стосується ступеня дослідження цієї проблеми, то на сьогодні в Україні, Росії,
країнах Західної Європи і США, немає достатньо детально розроблених уявлень про
основи філософії освіти. Виняток хіба що становить навчальний посібник Е. Гусинського
та Ю. Турчанінової «Основи філософії освіти», в якому зроблена спроба теоретичного
обґрунтування концептуальних засад практичної філософії. Однак виданий у Москві
наприкінці минулого століття невеликим тиражем посібник не набув широкого
розповсюдження й практично відсутній у бібліотеках України. Інша українська
(І. Добронравова, І. Єршова-Бабенко, М. Михащенко, М. Савостьянова, В. Чуйко),
російська (В. Стьопін, Ю. Ларін, А. Майданов, Ст. Тулмін, Б. Юдін), німецька
(О. Больнов, В. Мейдер), англійська (І. Лакатос, К. Поппер), американська (У. Куайн,
Х. Патнем) література, що є в нашому розпорядженні, фіксує в кращому випадку ідеали і
норми загалом наукового дослідження, наукові картини світу, філософські основи науки, а
не освіти.
Ми ж під основами філософії освіти, в нашому випадку Г. Ващенка, будемо розуміти
дещо інше. По-перше, основи – це витоки, джерела, струмки і потічки, з яких черпав
цілющі води педагог-філософ. Саме вони породжували уявлення про освіту як життєдайну
підставу доброчесного життя людини і системно утворюючий чинник суспільства. Подруге, основи – це підґрунтя та коріння, на яке спирався вчений, обґрунтовуючи
національний виховний ідеал. По-третє, основи – це необхідні умови, фундамент, ґрунт,
на який падали зерна творчих ідей Г. Ващенка й проростали у вигляді більш-менш
цілісного каркаса, який ми називаємо філософсько-освітньою концепцією. В статті
вперше в історико-філософській літературі з’ясовуються основи філософсько-освітньої
концепції Г. Ващенка.
Розглядаючи філософсько-освітню концепцію Г. Ващенка, ми стикаємось із
проблемою визначення її ролі та значення в розвитку філософсько-освітньої думки.
Оскільки наше дослідження стосується концепції, автором якої є конкретна особа,
життєдіяльність якої віддалена від нас у часі, то, певна річ, вона (концепція) сприймається
як така, що вже відбулася й здійснила певний вплив на розвиток освітньої парадигми
українського суспільства доби індустріалізму. Виходячи з цього, ми й застосовуємо
історико-філософський аспект дослідження як домінуючий.
Історія педагогіки – це свого роду ґенеза педагогічної думки, освітньої практики та
педагогічних персоналій, проте аж ніяк не спосіб навчання чи виховання. Безумовно,
потрібно мати уявлення про історичне співвідношення між освітніми теоріями Сократа і
Сковороди, виховання гармонійно, духовно та фізично розвинутої людини Платона і
Локка чи Руссо і Толстого. Однак уявлення як таке не допоможе нам розібратися у самих
освітніх теоріях.
1

Аристотель. Топика // Сочинения в 4 томах. – М.: Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 2-4.
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей / Наук. кер. проекту: Б. Кассен,
К. Сігов. – К.: Дух і літера, 2009. – Т. 1. – С. 102.
2
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На наш погляд, розглядаючи основи філософії освіти Г. Ващенка, слід виділити
принаймні три головні компоненти підстав його освітньої теорії: 1) ідеали та норми
дослідження; 2) наукові і релігійно-міфологічні погляди; 3) метафізичні основи освіти.
Кожен із них, у свою чергу, внутрішньо структурований. Характеризуючи кожен із
названих компонентів, ми спробуємо з’ясувати, які їх зв’язки між собою та емпіричними й
теоретичними знаннями, що виникають на їх основі.
Отже, почнемо з першого блоку підстав філософсько-освітньої концепції
Г. Ващенка. Як і будь-яка наукова діяльність, так і пізнання Г. Ващенка регулюється
певними ідеалами і нормативами, в яких відображаються уявлення про мету освітньовиховної діяльності та засоби її досягнення. Варто сказати, що пізнавальні ідеали і норми
дослідницької концепції Г. Ващенка мають досить складну організацію, в якій ми
виділяємо наступні основні форми: 1) пояснення та опис; 2) доказовість і обґрунтування
освітньої концепції; 3) побудова та структура освітнього вчення. Всі разом вони
утворюють своєрідну схему методів наукового дослідження Г. Ващенка, які лежать в
основі каркасу його філософсько-освітньої концепції. На різних етапах своєї творчої
діяльності вчений застосовував різні типи таких схем наукових методів, які являли собою
систему ідеалів і норм дослідження. Аналізуючи їх, ми виділяємо як загальні, інваріантні,
так і особливі риси в зміні пізнавальних методів і норм.
Серед нормативів наукового дослідження Г. Ващенка особливо рельєфно
виділяється синтетичний метод. Цей метод, як відомо, полягає в поєднанні різнобічних
явищ, речей, якостей, протилежностей, але це об’єднання у Ващенка не механічне, або
«агрегатне». Синтез, який він застосовує, не лише сума властивостей, компонентів, а й
результат їх взаємопроникнення і взаємовпливу. Тому синтез Г. Ващенка можна назвати
“творчим синтезом”. Спробуємо це прояснити.
На рубежі XIX-XX ст. уже склалася низка різних течій і напрямків педагогічної
думки, в т.ч. і дві провідні з них – репресивна педагогіка і теорія вільного виховання.
Своєрідність міркувань Г. Ващенка полягає в синтезі цих двох педагогічних напрямків і
ліній. Це становить загальну специфіку його філософсько-освітнього вчення: «Педагогіку
майбутнього не слід уявляти собі як зовсім нову систему, що немає коріння в минулому.
Вона має бути синтезом того кращого, що є в теорії вільного виховання та авторитарній
педагогіці. Вона має поєднувати самостійність та ініціативу учнів з високим авторитетом
педагога, волю і свідомість своєї гідності учня зі свідомою дисципліною, творчі шукання з
ґрунтовним знанням здобутків минулого та кращих традицій його»1. Звичайно, тут можна
побачити «хитання» педагога-теоретика між традиційною та реформаторською
педагогікою, насправді ж синтетичний характер думки Г. Ващенка складає основу
структури його філософії освіти.
Серед вихідних елементів його філософсько-освітньої концепції – діалектика
відмінностей і єдності національно-культурного та глобально-наднаціонального. Перша
апелює до актуалізації ідеї національно-культурної ідентичності в освіті. Друга проблему
національної системи освіти розглядає як глобально синтезуючу проблему нації та
держави. Поставивши проблему співмірності національного і глобального, Г. Ващенко
намагається її розв’язати через оптимальне співвідношення національно-культурного і
глобально-наднаціонального. Тобто специфіка філософсько-освітнього мислення
Г. Ващенка виявляється в синтезі національного і глобального.
Синтетичний характер думки Г. Ващенка проявляється і в баченні ним майбутнього
суспільного устрою Української держави. Вчений насамперед зважав на таку емпіричну
обставину: перемога більшовизму в СРСР і розгортання тоталітарної системи виховання,
на думку Г. Ващенка, призвели до перетворення країни у величезний концентраційний
1

Ващенко Г. Основні проблеми педагогіки майбутнього // Ващенко Г. Загальні методи навчання.
Підручник для педагогів. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – С. 406.
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табір з надзвичайною жорстокістю і поневоленням людини. Тому український вчений
відкидає радянську модель суспільного устрою як протиприродну.
Проте Г. Ващенко не може беззастережно прийняти капіталізм і пов’язану з ним
ідеологію та систему виховання. Зважаючи на те, що капіталізм у його первісній формі
пов’язаний з лібералізмом як концепцією суспільного життя, в основу якої покладену ідею
свободи, Г. Ващенко стверджує, що реалізація ідей лібералізму у формі капіталізму
призвела до «сильної експлуатації людини людиною», до «величезної нерівності в
розподілі земних благ» і до «великої ворожнечі між класами суспільства». З точки зору
Г. Ващенка, лібералізм і капіталізм, які мали призвести до розвитку творчих сил людини
та сприяти розвиткові кращих її властивостей, по суті, призвели до «падіння сучасної
людини». Виходячи з нагромадженого життєвого досвіду, матеріалу досліджень та їх
теоретичного узагальнення, майбутній суспільний устрій педагог-теоретик уявляв і не
комуністичним, але й не капіталістичним, а «якимсь іншим», «справедливим ладом», як
«своєрідну неодемократію» тощо.
Звичайно, Г. Ващенко не міг передбачити майбуття й навіть окреслити його загальні
контури, але ми бачимо, що він тяжіє до теорії конвергенції, яка в середині XX ст.
справляла дедалі зростаючий вплив на європейську соціологічну думку. Легко
переконатися, що Г. Ващенко не надає ідеї конвергенції суспільних систем конкретної
методологічної форми. Для нього важливо, щоб як у майбутній моделі суспільного
устрою, так і в системі «педагогічного неолібералізму» була забезпечена «справжня, а не
номінальна свобода людини». Отже, ми ще раз переконуємося, що філософсько-освітнє
мислення Г. Ващенка має яскраво виражений синтетичний характер.
Оскільки ми обмежені рамками цієї публікації, то не маємо змоги продовжити
детальний аналіз інших методів дослідницької роботи Г. Ващенка. Зазначимо лише те, що
він як один із перших істориків філософії освіти України використовував метод
порівняльного аналізу або компаративістику. Істотну роль у наукових студіях Г. Ващенка
відіграє також метод топічного аналізу (відшукування відомих аргументів і методів, які
допомагають розв’язувати невирішені проблеми). Застосовував він і метод діалогічного
або діалектичного дослідження. Загалом дослідницьку роботу Г. Ващенко розглядав не
лише як професію, а й як засіб соціокультурного існування. Характерною особливістю
соціокультурного буття Г. Ващенка було критичне ставлення, зокрема, до «совєтської»
дійсності. Це відношення проявляється і в застосуванні ним аналітичного (критичного)
методу. Отже, ми бачимо, що методологія наукового дослідження Г. Ващенка
різнопланова та різної пізнавальної цінності.
Другий блок основ філософії освіти Г. Ващенка утворює синтез наукової та
релігійно-міфологічної картин світу. Неможливо зрозуміти освітнє вчення Г. Ващенка,
якщо не враховувати дихотомічність його мислення. З одного боку, він, як педагогтеоретик, ставить перед освітянами завдання формувати наукове мислення та оволодіти
методами наукової роботи: «Наукове мислення з його точними методами – це той зразок,
що до нього мусить прямувати школа»1. З другого – Г. Ващенко радив «глибше вивчити
основи християнства та системи найвидатніших філософів-ідеалістів і на цій основі
створити систему, що спрямована на розкриття в людині образу Божого»2. Щоб пояснити
ці міркування, варто хоча б коротко схарактеризувати розвиток науки на межі XIX –
XX ст.
У певному значенні можна говорити, що становлення Г. Ващенка як педагога на
початку XX ст. співпадає в часі зі своєрідною епохою «бурі і натиску» науки. Революція в
математиці, що почалася ще в XIX ст., і революція у фізиці кінця XIX – першої третини
XX ст. викликають у суспільно-історичній і практичній діяльності перегляд ряду начебто
1

Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. – К.: Українська Видавнича Спілка,
1997. – С. 114.
2
Там само. – С. 410.
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очевидних принципів класичної фізики. Зміна наукової картини світу під впливом нових
фундаментальних відкриттів змінювала попередні світоглядні орієнтири, які намагався
враховувати Г. Ващенко. Він зберігає ідею філософії як методології освіти, але вважає, що
розвивати цю галузь знань слід, звертаючись до «філософської метафізики», тобто
засобами як науки, так і релігії. Ця позиція в загальних рисах була сформульована в
«Загальних методах навчання», а потім з невеликими модифікаціями висувалась на всіх
етапах його творчості.
Тим часом криза світоглядних установок класичного раціоналізму, підготовлена
зміною структур духовного виробництва в європейській культурі кінця XIX – початку
XX ст., сприяла формуванню в різних сферах духовної культури нового розуміння
раціональності. Це, безумовно, впливало на світовідчуття та світосприйняття Г. Ващенка,
специфіку його творчості. Намагаючись пізнати дійсність, він постійно наштовхується в
ситуації своєї заглибленості в саму цю дійсність, відчуває свою залежність від соціальних
обставин, які й визначають установки пізнання, його ціннісні та цільові орієнтації.
Легко побачити, що дослідницька діяльність Г. Ващенка спиралася на релігійну
картину світу. Його праця «Виховний ідеал» пропонує в цьому плані вельми показовий
погляд на філософію виховання як смислове осереддя теології (релігії загалом).
Основоположні питання освіти і виховання Г. Ващенко відшуковує в загальнорелігійних
уявленнях, намагаючись поєднати науково-дослідницьку діяльність і релігійні вірування.
Отже, він свідомо брав до уваги логіко-структурну подібність релігійної та наукової
картин світу. Він гадав, що саме в лоні таємничого «існуючого неіснування», тобто Бога,
зосереджені всі витоки, джерела світобуття та його складові. Таким чином, Г. Ващенко як
дослідник визначив своє ставлення до Небуття та Ніщо, до предметних і пізнавальних
начал свого освітнього вчення. Він включив у своє дослідження різні види та напрямки
інформаційно-пізнавальної діяльності. Однак схиляючись до «надлюдського» або
«божественного» погляду на світ та отримання інформації про нього, він тим самим
обмежив своє пізнання як спеціаліста. Це видно з того, що наукова картина світу набагато
складніша і різноманітніша за той обсяг знань, яким володіє спеціаліст, що спирається на
авторитаризм релігії та церкви.
Виділяючи лише найсуттєвіше, скажемо, що на середину XX ст. для фізичної
картини світу субстанціональної значущості набувають кванто-хвильова теорія, для
біологічної – генокод, а в межах соціокультурної картини світу – сукупність архетипів
національних культур. Всі ці та багато інших наукових здобутків відсунули на задній план
ті міфопоетичні уявлення, які були засадничими для релігійної картини світу. Поступово
відбувся поворот від лінійних теорій, лінійних математичних моделей і методів до того,
що в другій половині XX ст. у центрі уваги дослідників постали нестійкість і нелінійність.
Постнекласична наука намагається осягнути об’єкт (всесвіт, біосферу, техносферу,
цивілізацію, історію тощо) все частіше з позицій синергетики, що містить у собі ідеї та
проблеми інших наукових дисциплін і пропонує свої підходи та рішення (дисипативні
структури, парадигма динамічного хаосу, теорія самоорганізації). Таким чином, сьогодні
дослідник має у своєму розпорядженні ще ширший арсенал наукових даних, що
ґрунтуються на міждисциплінарних дослідженнях і подають природу, розум, економіку та
суспільство як складну нелінійну систему й суперечливу дійсність1.
Проте проблема взаємовідношення й взаємовпливу науки й релігії, конфлікту,
взаємного заперечення, взаємодії або діалогу не втратила своєї гостроти і в нашу епоху.
При цьому, як засвідчує аналіз літератури, в умонастроях окремих сучасних мислителів
посідає усвідомлення нагальної потреби поєднання «розуму і містики людського духу».
Тобто як не парадоксально, але окреслюється тенденція до зближення наукових знань і
1

Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез / Пер. с англ.
– М.: Кн. дом «ЛЕБРОКОМ», 2010. – 464 с.
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релігійної віри: «Коли ми розглядаємо, як в універсумі, що розвивається, який ми тількино почали осягати, часові і просторові ряди розходяться і розвертаються навколо і позаду
нас, подібно до поверхні конуса, то, можливо, це чиста наука. Але коли ми повертаємось
до вершини, до цілісності й до майбуття, то це вже мимоволі релігія. Релігія і наука – дві
нерозривно пов’язані сторони, або фази одного й того ж повного акта пізнання, який лише
один міг би охопити минуле і майбутнє еволюції, щоб їх розглянути, виміряти та
завершити»1.
Отже, сьогодні ми спостерігаємо черговий сплеск активізації ідеї синтезу науки і
релігії. Інша справа чи посилюючи ці дві складові, людству вдасться, за Тейяр де
Шарденом, «знайти найвищий ступінь своєї проникливості разом з максимумом своєї
життєвої сили», чи мають рацію ті, які наполягають на несумісності наукового знання і
релігійної віри? Досить очевидним є те, що й сучасні досягнення науки і техніки не зняли
проблему невідомості як Незнання, Небуття і Ніщо. Тому наукові дослідження містять
елементи сумнівів і вагань, що за певних умов спонукають вчених відходити від
філософських (наукових) до філодоксичних (теологічних) пояснень світу і людини. І все ж
таки, наукове дослідження має спиратися на авторитет розуму як здатності до мислення і
волю дослідника або, інакше кажучи, на філософію. Науковому працівнику, особливо в
галузі філософії освіти, не слід втрачати антропоцентричний, тобто філософський погляд
на світ. Зрештою, він має застерегти від спроб видати вірування за науку і показати
небезпеку сучасного креаціонізму в освіті2.
Розглянемо тепер третій блок основ філософії освіти Г. Ващенка. Проте перш ніж ми
почнемо висвітлювати метафізичні основи освітньої концепції Г. Ващенка, слід на самому
початку з’ясувати, що саме ми будемо розуміти під метафізикою. Історія філософії має
довгі та змістовні уявлення про метафізику, але насамперед метафізика розумілась як
філософське вчення про те, що знаходиться по той бік фізики, досвідного або спеціальнонаукового знання. Поступово метафізика викристалізувалась у науку про надчуттєві
принципи та начала буття, розпавшись на напрями: про суще (онтологію), про сутність
світу (космологія), про людину (філософська антропологія) і про існування та сутність
Бога (теологія). Зважаючи на природну схильність людини до граничних засад буття і
пізнання, метафізика й сьогодні залишається невід’ємною частиною духовної культури.
Чому Г. Ващенко впадає під владу таких метафізичних гранднаративів Модерну, як
Розум, Раціональність, Свідомість, Істина? Чому в нього не слабшає довіра до
«раціональності» в умовах духовної кризи на зламі XIX – XX ст.? Хіба іронічнозневажливе ставлення Г. Ващенка до церковних ієрархів не є виявом ірраціоналізму?
Висвітлення цих питань почнемо з роз’яснення філософського становлення
Г. Ващенка, яке умовно можна поділити на чотири етапи. Перший розпочався ще під час
вивчення курсу ряду філософських і богословських дисциплін у Московській духовній
академії (метафізика, історія філософії, гомілетика, догматичне богослов’я тощо).
Принагідно зауважимо, що наприкінці XIX – на початку XX ст. у навчальних планах
духовних академій курси з історії філософії поступово починають посідати визначальне
місце. Курс історії філософії, за свідченням Г. Ващенка, під час його навчання в
Московській духовній академії читав Павло Васильович Тихомиров – професор філософії
ряду вищих навчальних закладів Росії та України. Як показав у своїй дисертації
І. Печеранський, П. Тихомиров належав до числа тих учених, завдяки яким відбувалося
становлення історії філософії як науки на теренах професійної духовної культури Росії та
України XIX – початку XX ст.3 Правила навчання в Московській духовній академії
1

Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. – М.: Прогресс, 1965 // www. psylib.org.ua.
Опасность креационизма в образовании / Резолюция 1580 (2007) ПАСЕ // www.
http://lib.rus.ec/b/186109/read.
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Печеранський І.П. П.В. Тихомиров як історик філософії: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.05
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передбачали для отримання ступеня кандидата богослов’я написання твору. Дослідницьке
обдарування Г. Ващенка виявив кандидатський виклад на тему: «Моральний
світопорядок». Першим, хто це помітив, мабуть, і був професор П. Тихомиров – його
науковий керівник.
Таким чином, у нас є вагомі підстави вважати, що Г. Ващенко отримав ґрунтовну не
лише богословську, а й історико-філософську освіту, що в подальшому проявилося в його
творчому доробку.
На першому, ранньому етапі своєї творчості Г. Ващенко аналізує головні тенденції
морального або практичного православного богослов’я. Досліджуючи вчинки християн у
земному житті, він зміщує акценти в традиційній бінарній парі «земне життя» – «вічне
блаженство в потойбіччі» в бік першого.
На другому етапі відбувається поворот Г. Ващенка до проблематики освіти і
виховання. Тому він приділяє особливу увагу розкриттю поняття методів навчання як
засобу або системи засобів, свідомо вживаних для досягнення тих спеціальних знань, що
має в собі освітній процес. Проблемі освіти і виховання людини в історикофілософському та теоретичному аспектах присвячена праця «Загальні методи навчання».
Вже на цьому етапі творчості методологічно Г. Ващенко відштовхується від постулату,
що основою освіти і виховання молоді України має бути українська національна ідея.
Третій, тобто зрілий період творчості Г. Ващенка характеризується зверненням до
проблем моралі, виховного ідеалу, Бога тощо. Пізнання цих проблем дало йому змогу
сформувати основні засади релігійного виховання української молоді, коли розколоте
тоталітарним режимом українське суспільство протиставило себе Богові, а кожний
людський індивід – своє духовне «я» – власній тілесній організації. У вихованні лінія
розподілу пройшла через кожну сім’ю, кожну особистість, через усю українську родину,
призвівши до «роздвоєння» особистості та культури. Ідея повернення людини до Бога, яка
є іманентною властивістю людського розуму, пронизує роботу Г. Ващенка «Виховний
ідеал». Вивівши формулу «Служби Богові та Вітчизні», Г. Ващенко пропонує повернутися
до витоків і початків української національної системи виховання.
Останній період творчості педагога-філософа визначається п’ятдесятими роками
XX ст. і присвячується проблемам життя та свободи, характеру та волі, тілесності, душі та
духу. В цей час Г. Ващенко здійснює пошук нової форми екзистенційного осягнення
людського буття, морально-гуманістичних параметрів особистості, життя якої
відбувається в умовах тоталітарного режиму. Людина як універсум здатна за допомогою
освіти і виховання перетворити своє буття в нову систему цінностей, але для цього
виявляється недостатньо включені внутрішні духовні та тілесні чинники. Внутрішній
духовний чинник особистості Г. Ващенко визначає як стрижневий, навколо якого він
вибудовує соціальні, економічні, політико-правові цінності. До головних здобутків його
творчості цього періоду належить праця «Виховання волі і характеру», що є програмою
виховання «вольової, характерної людини».
Взагалі творчість Г. Ващенка була досить неоднозначною. Він полемізував як із
західною філософсько-освітньою традицією, що базувалася на ліберально-демократичних
цінностях, так із радянською практикою, в основі якої лежала філософія марксизмуленінізму, і через власний досвід намагався будувати «проект системи освіти в
самостійній Україні», включити людину в процес філософсько-освітнього мислення. Але
цей процес теж мав кілька стадій, на яких антропологічна проблематика (проблема
свободи людини, гуманізму) звучала з різними відтінками та смисловими
характеристиками.
Тут з’являється, хоча ще й не до кінця усвідомлена, метафізична тенденція
теоретико-освітнього процесу в Україні, до якої Г. Ващенко впритул підійшов. Якщо
освіта немає метафізичного складника, то нею не може декларуватися пошук, наприклад,
виховного ідеалу як основного орієнтира освіти. Але обґрунтований ідеал виховання може
149

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

поставати як істинний, так і хибний. Той учений, якому вдалося віднайти хоча б «частину
істинного виховного ідеалу» намагатиметься вписати його в існуючу освітню парадигму.
Або навпаки – створити таку парадигму освіти, де залишиться місце для пошуку того
виховного ідеалу, який випливає з освітньої парадигми, що виступає для вченого як
гіпотеза.
Слід сказати, що Г. Ващенко, обґрунтувавши український національний виховний
ідеал як «Служба Богові та Батьківщині» й окресливши образ «вольової, характерної
людини», намагався досягти цілісності та завершеності своїх уявлень про освіту, які
мають метафізичну природу. Зрозуміло, що в методологічному арсеналі сучасних
наукових досліджень немає засобів доведення чи підтвердження метафізичних засад,
проте часто вони виявляються геніальними передбаченнями, істинність яких стає
очевидною з подальшим розвитком суспільства. Так, однією із заслуг Г. Ващенка є те, що
він без претензії на оригінальність наприкінці 50-х років XX ст. передбачив розпад
протиприродного державно-політичного утворення, яким був СРСР. Звичайно, тут не
обійшлося без політичного передбачення (foresight), але Г. Ващенко внутрішньо,
інтуїтивно відчув, що реалізація запропонованої концепції освіти неможлива без
утворення суверенної та незалежної Української держави.
Розвиваючи думку про метафізичне підґрунтя освіти, приходимо й до її історикокультурних та національно-психологічних складників. Вочевидь, філософсько-освітня
концепція Г. Ващенка глибоко вплетена в мереживо культури українського народу, в якій
індивідуалістичне начало поступово змінювало споглядальний характер пізнання
навколишньої дійсності та спрямовувало прагнення індивіда до просвітлення, до освіти,
до знань, що несли благо як індивідові, так і суспільству загалом. Цілком корелює освітня
концепція Г. Ващенка з прагненнями українського народу до свободи та волі.
Безпосередньо це проявляється в обґрунтуванні типу «вольової, характерної людини».
Освітнє вчення Г. Ващенка також тісно сполучене з психологією української людини, в
якій запліднена ідея софійності. Тому не випадково філософсько-освітня діяльність стала
справжньою стихією Г. Ващенка, а його освітнє вчення – тим вихідним матеріалом, який
визначав форми і межі філософського осмислення освітніх процесів 20–30-х років XX ст.,
освітньої практики радянської України, а потім ще два десятиліття українських шкіл в
еміграції. Хоча його освітня концепція являє собою певну різновидність об’єктивності,
об’єктивності перш за все для нас, вона не позбавлена метафізичної основи. Незважаючи
на те, що освітня теорія Г. Ващенка має і психологічну основу, ми бачимо в ній швидше
не когнітивну, а більш глибоку – метафізичну – складову пізнання.
Незважаючи на всілякі закиди, метафізичні основи в науці, а отже, і в освіті,
залишились, оскільки це неминучі основи пізнання загалом, у т.ч. й наукового, й
освітнього. Але чи це означає, що можна вживати однакові терміни для визначення
наукової та освітньої праці? «Певна річ, – зазначає Г. Ващенко, – ототожнювати ці два
види культурної діяльності не можна. Не можна цілком ототожнювати й методи науки з
методами навчання. Але між ними є безперечна подібність. Ті інтелектуальні процеси, що
в супроводі їх відбувається робота вчителя та учня, в основному нагадують інтелектуальні
процеси в роботі ученого. Різниця тільки в об’єктивній вартості, а не в самій природі
процесів»1.
Подібної позиції в цьому питанні дотримувалися й відомі філософи освіти зі
світовим ім’ям. Точніше, саме така позиція була започаткована в їхніх філософськоосвітніх розвідках. «Знайомство з наукою має відбуватися не як з яким-небудь цілковито
новим змістом, а як із факторами, уже залученими в минулий досвід дитини і як з

1

Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. – К.: Українська Видавнича Спілка,
1997. – C. 111.
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інструментами, за допомогою яких можна легко та ефективно цей досвід впорядкувати», –
стверджував, наприклад, Дж. Дьюї1.
Розсуваючи координати меж основ освітнього вчення Г. Ващенка, маємо не
залишити поза увагою й такий не менш вагомий аспект дослідження, яким послуговується
філософія, починаючи з Платона, як міф. Тут відзначимо, перш за все, таку обставину.
Міф завдяки творчим інтенціям Р. Барта, Я. Голосовкера, К. Гюбнера, М. Еліаде,
Е. Касирера, О. Лосєва, Б. Малиновського, Є. Мелетинського та багатьох інших постає як
досвід структури свідомості, що спирається на характерну істинність і сполучається з
індивідуальним (екзистенційним) виміром. Міфологічне тлумачення світу надає
останньому певного порядку, який проявляється в народженні смислу як творенні
осмисленої реальності можливого існування. Таким чином, залучення міфу до
філософсько-освітнього дискурсу дасть нам можливість прояснити антропологічний,
зокрема, ващенківський (особистісний) фактор впливу міфологіки пограниччя Лісостепу
та Степу на побудову каркасу освітнього вчення. Тим самим ми спробуємо уникнути
зведення тільки до когнітивної, лінгвістичної, психологічної та соціальної передумови
творення освітнього вчення Г. Ващенка.
Ґрунтовне дослідження тих чи інших основ повсякчас натикається на питання про
перше начало. Як відомо, вже Арістотель визначив: «Спільне для всіх начал – це бути
чимось першим, виходячи з чого [щось] існує або стає, або пізнається»2. Слід також
сказати, що в праці «Друга аналітика» Арістотель розрізняє відмінні один від одного
чотири види начал: 1) засновок як тезу; 2) аксіому (оцінювати, вважати справедливим чи
істинним); 3) гіпотезу (підкладати, покладати); 4) постулат (вимагати, наполягати)3.
Беручи до уваги сказане, спробуємо показати відлуння розвитку арістотелівського
тлумачення видів начал із засадничими орієнтирами філософії освіти Г. Ващенка. Так,
засновком як тезою теорії освіти Г. Ващенка можна вважати його точку зору в одному з
найважливіших світоглядних питань – проблемі свободи людини. Аналіз різних
філософських і релігійних концепцій про свободу волі дав Г. Ващенку побачити межі
свободи: «Воля людини в основі є вільна, але фактично зв’язана й обмежена».
Розглянувши цю проблему у двох аспектах: педагогічному і національно-педагогічному,
він не тільки побачив, що ці аспекти органічно пов’язані між собою, а й прийшов до
розуміння, що виховання молоді залежить від того чи буття народу відбувається
«самостійним, незалежним державним життям», що дає підстави для творення своєї
національної культури, чи він перебуває в стані поневолення, а тому освіта і виховання
вплетені в мережу колоніальної чи напівколоніальної системи. Виховання Г. Ващенко
розглядав як суб’єкт-суб’єктні відносини, тобто і вихователю, і вихованцю відводив
активну роль, а формування особистості – це виховання та самовиховання. Речником
першого має бути вихователь, речником другого – вихованець. Так народжувалася
наступна теза про вольову, характерну людину як ініціативну й енергійну, людину, якої
потребувала і потребує сьогодні Україна.
Освітнє вчення Г. Ващенка визрівало не відразу в досконалій і доведеній формі.
Одним із необхідних шляхів його народження є висування гіпотези як інструментарію для
оволодіння об’єктом. Побачивши в системі освіти формально-логічні суперечності,
Г. Ващенко робить спробу їх усунути, але не може цього зробити в рамках існуючої
бездержавної системи освіти в Україні. Тоді він вносить у неї зміни. Так народжується
гіпотеза як форма теоретичного осмислення накопичених знань і набутого досвіду про
неминучість розпаду СРСР – протиприродного державно-політичного утворення. Власне,
1
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Аристотель. Вторая аналитика // Аристотель. Сочинения в четырех томах / Ред. З.Н. Микеладзе. –
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як і чому Г. Ващенку спала думка висунути саме таке припущення, нам невідомо.
Можливо, спочатку ця думка з’явилася в нього у формі здогадки й висувалась інтуїтивно.
Якщо на самому початку це був здогад, то тут може бути багато позалогічних моментів.
Якщо ж це був акт наукового пророцтва, тоді має існувати якийсь один метод народження
ідей. Але такий метод, як відомо, – відсутній. Очевидно, справа тут не однієї лише логіки
мислення Г. Ващенка. На питання, як висуваються гіпотези, М. Р. Коен відповів так:
«Вони виникають у людей, які думають»1. Щось інше додати тут, мабуть, важко, оскільки
при народженні тієї чи іншої думки, слід ураховувати весь спектр мислення. Вчений у
ході наукового дослідження застосовує аналогії, індукції та інші форми розсудкового
мислення. У цьому разі Г. Ващенко, вірогідно, будує гіпотезу як обґрунтоване наукове
припущення. Підкреслимо лише, що ця гіпотеза була висунута вченим за кілька
десятиліть до розпаду Радянського Союзу.
Будуючи свою теорію освіти, Г Ващенко, як дослідник, розвиває її. У нього
з’являється задум побудови системи освіти в майбутній самостійній Україні. Провівши
порівняльний аналіз систем освіти царської Росії, більшовицької України і систем освіти в
країнах Західної Європи та Північної Америки й зібравши факти, він викладає своє
бачення концептуальних засад української освіти.
Звернемо тут увагу на поняття факту, який у літературі вживається в різних
значеннях. Термін «факт» ми застосовуємо для позначення певної форми знань, а саме –
педагога-теоретика Г. Ващенка. Головне при цьому своє завдання вбачаємо в тому, щоб
виявити те, що робить знання Г. Ващенка «фактичними». Збір фактів – одна з важливих
складових частин діяльності Г. Ващенка як дослідника. До пошуку фактів учений
звертався протягом усієї своєї творчості, але ніколи факт у нього не виступав самоціллю, а
лише засобом вирішення тієї чи іншої проблеми. Щоб висунути наукове припущення,
Г. Ващенку, як і будь-якому іншому досліднику, необхідно мати певну кількість фактів.
Факти, таким чином, потрібні були педагогу-теоретику для обґрунтування і розвитку своїх
наукових припущень, вирішення наукової проблеми, яка конституюється у формі
освітньої концепції. Категорію факту ми визначаємо через знаходження його місця в
освітній концепції Г. Ващенка, тієї функції, яку він відіграє. Так, фактом може бути
принцип національно-культурної ідентичності освіти і виховання, актуалізований
Г. Ващенком у XX ст. В процесі сучасного соціокультурного поступу освітня парадигма
України містить окремі факти-ідеї, сформульовані Г. Ващенком, зокрема, принцип
соціокультурної ідентичності освіти і виховання.
Методологічним інструментарієм в освітньому вченні Г. Ващенка виступає й
постулат. Г. Ващенко постулює, тобто вимагає, наполягає на боротьбі за самостійну
незалежну Українську державу. Як і на формуванні образу вольової, характерної людини.
Звідси – піднесення тіловиховання як засобу виховання волі та характеру. Звертаючись до
концептів тіла і духу, Г. Ващенко не стільки посилює їх бінарність, скільки
методологічними засобами показує як тіло обумовлює дух, але повсякчас підкреслює
первинність духу та вторинність тіла. Тим самим репрезентує себе як українського
науковця, викладача, освітянина, що є не лише плоттю системи освіти України, а й
визначає дух української освіти не в останню чергу обумовлюючи її місце у соціальній
дійсності.
Серед основних засад розумового виховання української молоді Г. Ващенко
постулює мораль християнську, висловлюючи принципову незгоду з мораллю
комуністичною. Виховний ідеал як «Служба Богові й Батьківщині» постулює як
категоричний імператив.
Не претендуючи на всеохопне пояснення основ освітнього вчення Г. Ващенка,
зауважимо, що він наприкінці Модерну високо підносить суспільну значимість
1

Коэн М.Р. Американская мысль: Критический обзор / Пер. с англ. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958. –
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національно орієнтованої освіти. Його теза про те, що будь-яка незалежна держава
«приречена» мати свою національну систему освіти, спиралася як на європейську, так і
українську філософсько-освітню думку (Й. Фіхте, К. Ушинський, П. Куліш та ін.). Але
критичний аналіз попередніх досягнень філософсько-освітньої думки був для нього
необхідним моментом усвідомлення змін, що відбувалися в сучасному йому українському
суспільстві. Критична рефлексія Г. Ващенка несла в собі здорове зерно, що проростало
новим поглядом на українську дійсність першої половини XX ст., а не обмежувалася лише
констатацією відсутності самостійної Української держави та критикою існуючої
компартійної політичної системи.
Отже, розглядаючи філософсько-освітню концепцію Г. Ващенка, ми бачимо
сукупність принципів, положень, методів, що утворюють її цілісність і тим самим
формують внутрішню визначеність концепції. Крім внутрішньої визначеності, освітня
концепція Г. Ващенка має й зовнішню визначеність. Цією зовнішньою визначеністю
концепції освіти вченого є певна усталена традиція – спадкоємність філософськоосвітнього знання.
Глибинні структури освітньої концепції Г. Ващенка містять ідеї, почерпнуті з
конкретики освітнього будівництва українського народу від найдавніших часів –
трипільської культури – до початку двадцятих років минулого століття, коли розбурхана
енергія українства спрямовувалася не в космополітичне, а в національно орієнтоване
річище. Саме вкоріненість суб’єктизованого, індивідуалізованого мислення Г. Ващенка в
українські начала є характерною особливістю його творчості.
Можна було б і обмежитися цими історико-філософськими заувагами, зважаючи на
часову неперервність. Однак будь-яким витокам, як відомо, властиво губитися в часі.
Отже, все залежить від того, де інтерпретатор вбачав ці витоки: якщо вважати, що
абсолютним витоком філософсько-освітніх розмислів Г. Ващенка є християнство, значить
підсвідомо прийняти часову шкалу, спрямовану до Середньовіччя. Узасаднюватися на
українській козацькій педагогіці, то, напевне, витоки теж мають віддалитися, якщо за
точку відліку брати наш час. У будь-якому разі освітня концепція Г. Ващенка природно
випливає з праглибин української етнопедагогіки та світової філософсько-освітньої
думки, але вона спрямована не в минуле, а в майбуття українського народу і всього
людства.
Читач може задатися питанням: чи є запропонована інтерпретація основ філософії
освіти Г. Ващенка релятивістською та суб’єктивістською? Загальна відповідь на
поставлене питання буде полягати в наступному. Автор цього доробку поділяє точку зору,
згідно з якою існують як відносні освітні істини, так і універсальні, об’єктивні й
раціональні засади їх творення. Ми визнаємо, що вони реалізуються в історії філософськоосвітньої думки. Читач, мабуть, погодиться з тим, що філософсько-освітня концепція
Г. Ващенка справила достатній вплив на розвиток і поширення раціональності в першій
половині XX ст. Однак ми вважаємо, що історію української філософсько-освітньої думки
не можна подавати як неперервний та універсальний поступ.
Нагадаємо, що саме поняття поступ, згідно з І. Франком, передбачає не російське
«постепенность», а староукраїнське «ступання», «ходіння»1. Тобто цивілізація
витлумачується І. Франком не як невпинний прогрес, а як поступ, у ході якого можливий і
рух вперед, і ступання на місці, і ходіння назад.
Досліджуючи історію філософії освіти, слід відмовитися від «фіналістського
бачення» тієї чи іншої освітньої парадигми, позаяк будь-яка освітня парадигма своїм
корінням сягає попередньої епохи, структура її вплетена в існуючий час, а метою вона
спрямована в майбутнє. Не слід також шукати будь-якого першоначала, оскільки
1

Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібрання творів у 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45. –
С. 300-348.
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першоначало, як зауважив М. Хайдеггер, у власному сенсі є з необхідності недовідним.
Саме історик філософії освіти має визначати для кожної окремо взятої філософськоосвітньої концепції, завдяки чому вона постала. Такий підхід обумовлює пошук
відправного пункту пізнання. Зрозуміло, що така робота набагато складніша, ніж
«переказування» змісту тієї чи іншої освітньої концепції. Проте вона є не тільки
необхідною, коли виконує свою функцію, а й дає змогу розпізнати засадову філософську
рефлексію автора.
Розглянуті в статті основи теорії освіти Г. Ващенка дають можливість системного
вивчення філософсько-освітньої концепції визначного українського мислителя XX ст.
Також автор вважає за можливе застосування аналізу запропонованих основ філософії
освіти Г. Ващенка як для прояснення парадигмальних начал освіти індустріальної
цивілізації, так і для вивчення феномена підстав сучасної освіти, що може бути предметом
окремого дослідження.
The article deals with the conceptual foundations of philosophical and educational views
of G. Vashchenko – a prominent Ukrainian educator and theorist of the XXth century. The
author attempts to highlight methodological grounds of G. Vashchenko's educational theory as a
symbolic-conceptual field within which the various methods of scientific research are applied
and at the same time a tendency towards convergence of scientific knowledge and religious faith
is described.
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Дюмін О.З. (Харків)
РОЛЬ КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті розглядаються дієві засоби, що мають допомогти формуванню
національної свідомості у студентському середовищі. Наголошується на важливому
значенні викладання українознавства у ВНЗ.
У процесі національного відродження України одним із важливих завдань є
формування, розвиток національної свідомості, яка здатна згуртувати громадян України
на активне державотворення в усіх його аспектах, у тому числі й економічному.
Молода людина виховується насамперед існуючими соціально-політичними
відносинами та соціокультурним середовищем. Але це не стихійний процес. Формування,
розвиток національної свідомості сучасного спеціаліста значною мірою буде визначатись
якістю його гуманітарної підготовки. Особлива роль у цій нелегкій справі належить
викладачеві історії. Бо плекання у молоді любові до рідної землі, виховання почуття
національної гідності, поваги до історичної долі, прав інших народів, прагнення зберігати
й примножувати національні скарби – пріоритетне функціональне призначення історії1.
Процес розвитку національної свідомості більше, ніж який інший, включає в себе
поряд із світоглядним емоційний бік, зумовлює звертання як до розуму, так і до почуттів
молоді. Це зумовлює відбір емоційно діючого фактичного матеріалу, яскраву, образну
форму викладання. З іншого боку, слід знати, що історична пам’ять особистості, нації
завжди пов’язана з позитивними або негативними почуттями. Очевидно, існує правда
історії і правда історичної пам’яті. І не завжди вони співпадають, оскільки емоції й істина
майже несумісні. Викладачі кафедри українознавства мають бути носіями неспотвореної
історії, позбутись як старої кон’юнктури, так і сьогоднішніх політичних пристрастей.
З 1991 р. було розпочато пошук нових підходів у викладанні гуманітарних
дисциплін. Вищі навчальні заклади на власний розсуд визначають предмети для
викладання. Організаційна непідготовленість до втілення гарної задумки призвела до
негативних наслідків. Відбувається «перетягування каната» та «тиха війна» між
кафедрами за навантаження. Триває процес скорочення аудиторних годин, що
виділяються для гуманітарних дисциплін.
У технічних ВНЗ бажано робити акцент на етнополітичних та етнологічних
проблемах державотворення, національної та світової культури. Тому кафедрам
українознавства доцільно не читати два окремих курси «Історія української культури» та
«Історія України», а лише курс «Історія України», розрахований на два семестри і
максимально охоплювати історичні та культурологічні аспекти.

1

Литвин В. Історія України. Підручник. – 3-є вид., доопрац. та доповн. – К., 2009; Дзира Я.
Автопортрет нації. – К., 1997; Конспекти лекцій «Україна в складі Російської й Австро-Угорської імперій» і
«Національно-визвольні рухи (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)» з дисципліни «Історія України». – К.:
УДУХТ, 1995; Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996; Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007;
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006; Онищенко І. Діалектика
становлення українського етносу та нації (Етнополітичний аналіз). – К., 1997; Політична історія України:
Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Танцюри. – К., 2001; Розумний М.
Українська ідея на тлі цивілізації. – К., 2001; Черненко А.М. Українська національна ідея. –
Дніпропетровськ, 1994; Юрій М.Ф. Етногенез та менталітет українського народу. – Чернівці, 1997.
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Тривалий час у вищій школі основну увагу приділяли екстенсивному
інформаційному навчанню, що гальмувало розвиток самостійного мислення, формування
особистості людини, діалектики суспільної та індивідуальної свідомості. Кардинально
змінити цю ситуацію можна тільки за умови якісних змін у ставленні до вищої школи з
боку суспільства і структур влади та реальних перетворень у навчальному процесі. Одним
із шляхів розвитку таланту та можливостей кожного є рейтингова система контролю знань
як форма організації самостійної роботи студентів. Вона допомагає індивідуалізувати
навчання, створити атмосферу співробітництва між викладачем та студентом,
систематизувати роботу протягом семестру. Суть її полягає в тому, що при оцінці знань
студентів із курсів, що читаються кафедрою українознавства, дисципліну стратифікують
на декілька модулів. Кожен модуль включає теми, пов’язані між собою за змістом, і
оцінюється за всіма складовими елементами. Традиційне екзаменаційне оцінювання не
забезпечує достатньої об’єктивності, бо дає уявлення про опанування студентами
декількох питань, зазначених у білеті, а не всього курсу. Необхідно перенести акцент з
традиційного інформаційного характеру навчання, для якого основна мета – засвоєння
суми знань предмета, на інший орієнтир: детермінований розвиток і самовираження особи
студента. Ці новації перетворюють студента з об’єкта управління в суб’єкт управління
його діяльністю. Початковим етапом у реалізації цього методу виступає розподіл курсу
«Історії України» на модулі-блоки, об’єднані внутрішньою логікою завершеності й
цілісності історичного процесу. Так, цілком прийнятним може бути розподіл курсу історії
на шість модулів (по три на семестр), якщо за основу взяти одну з основних тенденцій
історичного розвитку України, ідею виникнення і поетапного становлення української
державності. Модульний підхід спрямований не тільки на глибоке засвоєння історії
України загалом, а й розуміння її як сукупності блоків, що утворюють органічну єдність
курсу. Загалом це веде до більш глибокого і творчого осмислення історичних процесів
минулого. Студентам важливо довести, що людство, вступаючи в якісно нову епоху, для
збереження цивілізації потребує і зовсім нового, швидше не політичного, а
гуманістичного мислення, спроможного інтегрувати економіку, здійснювати
безкомпромісний аналіз нових об’єктивних реалій, що склалися в світі. Досвід свідчить,
що застосування рейтингової системи потребує обов’язкового обліку рівня
підготовленості студентів, використання різноманітних форм роботи. Важливою
підмогою викладачу для визначення об’єктивної оцінки знання студентом історії України
та її національної культури, виявлення його громадської позиції є соціологічне
анкетування з питань поточного моменту суспільно-політичного життя Української
держави. Його результати допомагають з’ясувати спроможність студентів орієнтуватись у
політичній ситуації, уміння давати оцінку подіям і явищам.
Оскільки ступінь національної свідомості в середовищі певного етносу залежить від
рівня освіченості мас, засвоєння ними наукових знань про історичне минуле, доречним, на
нашу думку, згадати, що політика русифікації має глибокі історичні корені. Як бастіони
російськомовного простору створювалися університети, зокрема Харківський (1803 р.) та
Київський Св. Володимира (1834 р.). Це, за словами Миколи І, мало сприяти «поширенню
російської культури і російської народності на спольщеній західній Росії». З 1832 р.
російська мова стає офіційною в установах. За проведення русифікаторської політики усім
чиновникам у неросійських регіонах доплачували 25 відсотків від посадового окладу.
Цьому сприяли сумнозвісний Валуєвський циркуляр 1863 р., а потім і Емський указ
1876 р., які заборонили українську мову, а отже, не дозволяли користуватися нею ні в
земствах, ні в міських думах, ні в судах, ні в школах. Ця імперська ідея панувала і за
радянських часів, запроваджена В. Щербицьким, аж до розпаду СРСР: у школах учителі
російської мови отримували заробітну плату на 15 відсотків більшу, ніж учителі
української, математики, фізики та інших предметів.
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Безперечно, зовнішні фактори не могли не вплинути на еволюцію національної
свідомості. Звільнення від оков тоталітаризму, штучної заборони вживання рідної мови на
шляху «виведення нової породи» – «радянських людей», як закликалося ще недавно,
свідчить про надто легковажне ставлення до головної скарбниці – власної культури,
відомої усьому світові. «Ідучи до Європи», спадкоємці «славних прадідів великих», як
писав Т. Шевченко, часто зневажливо ставляться до свого, українського.
Конфліктність нинішніх мовних проблем, ситуація, за якої нерідна мова претендує
на роль основної, проблеми білінгвізму, квітнучий суржик, відсутність гордості у великої
частини студентів за належність до української нації (у більшості через незнання історії та
традицій) не дають змоги говорити про «неактуальність» існування у ВНЗ кафедр
українознавства. Свого часу світ визнав Україну найперспективнішою країною ще й тому,
що вона була однією з найосвіченіших країн Європи. Висвітлення образу України як
геополітичної реальності, його динаміки у просторі й часі не під силу жодній з наук, крім
українознавства, що найкраще демонструє нерозривність зв’язку національної свідомості,
мови та культури.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що, незважаючи на численні розпорядчі
документи про впровадження української мови, мовна ситуація в країні не покращилася,
а, навпаки, погіршилася порівняно з початком 1990-х років. Цілковите засилля російської
мови в інформаційному просторі України, зокрема, Слобожанщини, майже повна
відсутність україномовних газет та часописів, переважаюча кількість російськомовних
каналів у теле- та радіоефірі не сприяють посиленню інтересу до вивчення української
мови зокрема та культури загалом у нового покоління українців. Потрапляючи у таке
середовище, студенти швидко русифікуються, навіть якщо вони закінчили україномовні
середні школи, оскільки не відчувають постійної необхідності у своїх знаннях державної
мови: більшість предметів у середніх та вищих навчальних закладах, навіть національних,
викладається російською мовою, навчально-методична література переважно
російськомовна. Таке кричуще порушення 10-ї статті Конституції України та
Європейської хартії регіональних мов намагаються виправдати економічною
зацікавленістю у присутності студентів-іноземців з близького та далекого зарубіжжя.
Проте названа проблема надумана. Одним зі шляхів її вирішення може стати навчання
майбутніх студентів на підготовчих відділеннях відразу українською мовою без
посередництва російської.
Таким чином, відколи України втратила свою державність, усі, хто приходив
владарювати на її землях, ставили перед адміністрацією вимогу вести таку політику, аби
зникала мова, пісня, релігія. Українці асимілювалися і врешті-решт занепали як нація.
Партійна еліта проводила фарисейську політику. Проте споконвічно властива українцям
шана до історичних джерел, природне прагнення вклонитися дорогій серцю людині –
світочу української культури Т. Шевченку. Адже не секрет, що іконізувавши замість
В. Леніна Т. Шевченка, багато хто користується радянськими методами ідеологічної
роботи. Чи не занадто примітивне вирішення проблеми через просту заміну ідолів,
залишивши ті ж постаменти? Створення нових іконостасів в адміністративних кабінетах
ні на крок не просуне нас на шляху дерусифікації України. Двадцятирічна дистанція
розвитку суспільства демократичним шляхом, на жаль, не призвела до вирішення мовного
питання. Майже всі політичні партії в Україні замовчують проблеми міжнаціональних
стосунків, боячись втратити вплив на електорат.
Намагаючись якнайкраще сприяти розвитку історичної та культурної свідомості у
Харківському національному університеті радіоелектроніки, на базі кафедри
українознавства працюють літературний гурток-студія «Чебрець» та історикоархеографічний гурток «Світоч», які проводять численні виховні заходи: «круглі столи», у
яких беруть участь провідні науковці Харкова, вечори, зустрічі з поетами, конкурси
плакатів, на краще виконання української пісні, конкурс декламаторів «Наша мова
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калинова», виставки «Національна символіка» та «Етнографічна спадщина Харківщини».
Стали традиційними Шевченківські свята, конференції, присвячені вшануванню пам’яті
визначних діячів української історії та культури, зокрема Б. Хмельницькому, І. Франку
тощо. Студенти мають змогу зустрічатися з представниками культурної еліти Харкова –
членом ПЕН-клубу, лауреатом Шевченківської премії С. Сапеляком, головою Харківської
спілки письменників І. Перепеляком, молодими поетами Р. Мельниковим, С. Жаданом,
С. Петровим тощо. Регулярно проводяться студентські конференції «Етапи українського
державотворення» тощо.
Проводячи подібні заходи, ми виходимо з думки, виголошеної ще стародавніми
греками: «Пізнай самого себе і ти пізнаєш світ» – як спосіб пізнання макрокосму через
мікрокосм. Культура завжди є щонайвагомішим аргументом права певної спільноти
людей бути нацією. Фахівець з будь-якої спеціальності ХХІ ст. має бути особою з
ґрунтовною гуманітарною підготовкою, здатною долучитися до формування
інформаційного суспільства. Тільки вона здатна підняти державу до світового рівня.
Усвідомлення проблем реальності, що стоять на шляху до цього, є першим кроком до
нової хвилі формування національної свідомості, якому й мають сприяти викладання у
ВНЗ українознавства.
Efficient means that have to help the formation of national consciousness in student
surrounding are viewed in the article. It is claimed on important role of tuition of Ukrainian
studies in higher educational institutions.
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Козілецька Т.Ф. (Біла Церква)
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ЗАСОБАМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості
українського народу і насамперед молоді. Наукові дослідження переконливо доводять, що
дитина має постійно перебувати під впливом духовної культури свого народу.
Питанню національного виховання приділяли увагу українські педагоги
К. Ушинський, Г. Ващенко, С. Русова, В. Сухомлинський. На думку педагогів, це
необхідно для повноцінного розумового й морально-етичного виховання.
Н. Волкова зазначає, що національне виховання – це виховання на культурноісторичному досвіді свого народу, його звичаях, традиціях і багатовіковій мудрості,
духовності. Це історично зумовлена і створена народом сукупність ідеалів, поглядів,
переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямована на
організацію життєдіяльності підростаючого покоління, у процесі якої засвоюється
духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і досягається
духовна єдність поколінь1.
Національне виховання ґрунтується на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової
педагогічної думки, що уособлюють найвищі зразки духовної мудрості українського
народу, на засадах родинного виховання2. Головною метою національного виховання на
сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної
культури народу, самобутності через формування особистісних рис громадянина України,
які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну,
екологічну, художньо-естетичну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.
Виходячи з зазначеного, випливає модель формування національної свідомості
школяра.
Морально-етичне виховання
Патріотичне виховання
Формування національної
Фізичне виховання
свідомості
Правове виховання
Художньо-естетична освіченість і вихованість
Учнівський, педагогічний та батьківський колективи розробили модель випускника
початкової школи.
Я – школяр, людина, українець
фізичне здоров’я
соціальна адаптованість
маю здатність до самообслуговування
Випускник початкової
культура спілкування
школи
відповідальність і працьовитість
відстоюю свої права
розуміння високої моральності
здатність до вдосконалення
здатність до життєтворчості
1
2

Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2001. – С. 348.
Гончаренко С.Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 164.
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Виконати таку велику місію покладено на класовода.
Початкова школа є «коренем усієї шкільної освіти»1. Реалізація цих завдань має
починатися з виховання молодшого школяра, створюючи передумови для успіху дитини у
подальшому житті2.
Кожен з нас усвідомлює, що без належного виховання процес побудови Української
держави неможливий. Людина, байдужа до національних надбань свого народу, у якої
нема національних ідеалів, поступово втрачає зв’язок із батьківщиною. Тому на перше
місце слід поставити виховання, а навчання – це засіб виховання.
З 2001 р. ми почали співпрацю з Інститутом українознавства і на основі розробленої
Інститутом Концепції ми зрозуміли, що українознавство має стати основою всієї виховної
роботи. Слова П. Кононенка «Хто не оре і не сіє – не має підстав сподіватися на
одержання щедрих урожаїв. Що сіємо? І чи оремо й сіємо, чи ждемо «манни небесної»?»3
спонукали на роздуми, на перебудову навчально-виховного процесу.
У школі ожили народна традиція, обряди, звичаї, ідеали українського народу.
«Традиційний ідеал людини – це не вишита сорочка, яку можна скинути і все ж таки
залишитись українцем. Ідеал людини – це те найкраще, що створив народ в розумінні
властивостей людської особистості та її призначення» (Г. Ващенко).
Головне завдання вчителя плекати в учнів щирі почуття любові до неньки-України і
до всього українства, шанувати українську мову, літературу, мистецтво, історію,
культуру, побут, звичаї українського народу. Кожен класовод має усвідомити свої
функціональні обов’язки щодо формування фундаменту національної свідомості й
духовності особистості школяра, його становлення як громадянина – патріота України.
Учитель навчає дітей не просто дивитися на світ, а вчить бачити й чути його,
помічати навколо дивне, загадкове, використовує при цьому знання основ народного
календаря. Як показує практика, учні молодших класів з неймовірною насолодою беруть
участь у підготовці та проведенні фольклорних свят: «А вже весна, а вже красна»,
«Андріївська калита», «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я», «Я знаю
пісню чудову – матусину колискову», «Великдень», «Зелені свята», День Матері, Свято
Землі, Свято Миколая. Народна музика, активна участь малят у відтворенні народних
традицій і обрядів допомагають вихованню в них уміння сприймати художнє слово,
формуванню музичного смаку, творчих здібностей, духовної культури.
Беручи участь у проекті «Материнська мова – мова колискова» учні 2-Г класу
дослідили, які колискові пісні знають їхні матусі, бабусі, скільки мама знає пестливих
слів. Вони дізналися, що під спів неньчиної пісні виростали поети і композитори,
хлібороби і захисники рідної землі, філософи і мудреці, просто люди. Художні образи в
колискових піснях нечисленні, але вони виписані пензлем щедрої любові. Тут бачимо
кота, голуба, зозулю, сон, дитину, батька. А над усіма ними – великий образ жінки-матері.
Учні дізнаються, що мати – втілення народної мудрості, працьовитості, любові до рідного
краю, його мови і звичаїв. Про чуле серце матері письменники складають хвилюючі
твори. Діти записали 38 колискових пісень. Цей проект заставив замислитися батьків над
вихованням своїх дітей. Співаючи колискову пісню мати творить людину, тихо, інтимно,
як перед Богом. Вона передає своїй дитині духовне добро, пісню душі, любов до
української мови.
Емоційний відгук знаходить у школярів заняття з українознавства у 2 класі
«Милозвучність і краса моєї мови». Дітей зацікавив той факт, що у 1924 р. у Парижі
відбувся Всесвітній конгрес мовознавців світу. На ньому від діаспори були українці з усіх
1

Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової школи. – К., 2007. – Т. І. – С. 2.
Квасниця І. Полікультурне виховання майбутнього громадянина як складова національного //
Початкова школа. – 2009. – № 4. – С. 2.
3
Кононенко П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості // Українознавство. – 2001. –
Число 1. – С. 35.
2
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континентів. Конгрес визначив, що наймелодійнішою є італійська мова. Другою визнано
українську мову. Вчитель підводить дітей до висновку, що ми, українці, маємо пишатися з
того, що нашу мову так високо оцінив Всесвітній конгрес знавців мов. З того часу минуло
чимало років і тепер у нашій країні відзначають Міжнародний день рідної мови, і ми це
робимо в нашій школі.
Діти із задоволенням беруть участь у змаганнях мовознавців. Вони відгадують
загадки, продовжують прислів’я:
«Праця годує – ... (а лінь марнує)», «Зробив діло – ... (гуляй сміло)», «Хто знання має
– ... (той мур зламає)», «Друга шукай, а ... (знайдеш – тримай)» та ін.
Далі діти виконують завдання «Кому з поетів належать рядки»:
«Розцвітай же, слово, і в родині, і у школі,
Й на заводі, і у полі пречудесно, пречудово –
Розцвітай же, слово!»
(П. Тичина)
«Буду я навчатись мови золотої
У трави-веснянки, у гори крутої...»
(А. Малишко)
Під час заняття другокласники демонстрували свої пошукові матеріали. Вони разом
з батьками дізналися, що наша мова бере початок з сивої давнини. Вона пройшла
тернистий і нелегкий шлях свого становлення. Перетерпіла укази Петра І, Катерини ІІ,
Миколи І. Пережила циркуляр царського міністра Валуєва, який заборонив книги
українською мовою. І сьогодні піднялася на весь зріст та заявляє Всесвіту про себе, бо і
нині в Україні є ще люди, які не бажають її процвітання, тож і тепер, у незалежній
Україні, за неї потрібно боротися.
На уроках рідної мови слід широко використовувати фольклор – духовну спадщину
народу. Вивчаючи тему «Узагальнення знань про речення», під час уроку доречно
використовувати українські народні пісні, загадки, потішки.
Урок учитель може розпочати віршем Т.Г. Шевченка:
Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь...
Далі ставить дітям запитання:
Як ви розумієте цей вислів?
Яке це речення за метою висловлення?
Які слова закликають до дії?
Заохочує дітей завданням:
Прочитайте народну пісню, знайдіть у ній розповідні, питальні, окличні
речення, випишіть їх.
- Пташка маленька!
Де твоя ненька?
- На маківці сиділа,
Дрібен мачок дзьобала.
- Дзьоб, дзьоб, дзьобанець!
Ходи, пташко, у танець.
При вивченні теми «Змінювання іменників за числами» (3клас) можна використати
такі види роботи:
У нас незвичайний урок. Щоб краще засвоїти новий матеріал, до нас в гості
прийшла українська народна пісня. Прочитайте вислів: «Пісня і труд – поруч ідуть».
А тепер давайте пригадаємо ваші улюблені пісні і спробуємо в них «впіймати»
іменники.
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(Діти по черзі виконують пісні, а решта учнів визначають у них іменники, їх число,
рід та записують у зошити й на дошці).
«Зацвіла в долині...» ( долина, калина, дитина...)
«Ой ходила дівчина ...» ( бережком, селезень, батіжок... )
«Сіяв мужик просо...» ( мужик, жінка, мак, штани... )
(Учні записують іменники, визначають закінчення, а потім читають їх і
пояснюють, скільки предметів вони означають, чим вони відрізняються один від одного.
На основі цієї вправи учні роблять висновки).
Знання з українознавства учні набувають і на уроках мови при складанні творів
(тема «Текст», «Мова і мовлення») на тему «Пори року», де діти пишуть про Різдвяні
свята, про веснянки, Великдень, діляться враженнями від святкування народних свят у
родині.
Починаючи з першого класу, слід пропонувати учням заучувати на уроках
забавлянки, скоромовки. Це має практичне значення – допомагає формуванню мовного
апарату дитини, підтримує радісний, бадьорий настрій.
ЗАБАВЛЯНКИ
- Ковальок, ковальок, підкуй мені чобіток,
А я тобі, ковальок, дам за теє п’ятачок.
- Я не хочу кувать: в мене ручки болять.
СКОРОМОВКИ
Летіла сова, торохтіла слова:
- Чи сон це, чи слон це, а може і сонце!
Великі можливості для використання фольклору закладені в уроках класного і
позакласного читання. Читання книжок відкриває прекрасний світ людей і природи,
всього, що нас оточує. Особливо це стосується дітей. Учні прилучаються до цього світу
саме на уроках читання. До кожного уроку слід готувати додатковий матеріал: загадки,
прислів’я, народні пісні, репродукції картин. Це зацікавлює учнів на уроці, викликає
бажання навчитися правильно, виразно читати. У читанці кожного класу є розділ «Усна
народна творчість». Опрацьовуючи з учнями цей матеріал, ми доповнюємо його з інших
джерел. Діти самостійно добирають легенди, приказки, прислів’я, думи, пісні та казки.
На уроках образотворчого мистецтва діти з великим задоволенням малюють
ілюстрації до українських народних казок, розмальовують писанки.
На уроках трудового навчання знайомляться з народними ремеслами та промислами:
вишивають серветки, рушнички, виготовляють аплікації, вироби з елементами
українських орнаментів і мережок, витинанки за народними мотивами. З неймовірною
насолодою учні знайомляться з технікою розпису писанок. Адже великодні писанки –
символ весняного пробудження природи, що сприяє добробуту, хорошому врожаю.
Часто з учнями ходимо на екскурсії, прогулянки до парку. Під час таких прогулянок
діти безпосередньо знайомляться з явищами і предметами в природних умовах. Під час
бесід спрямовуємо увагу учнів на те, що рослини потребують догляду й охорони.
Стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи допомагають легенди.
Так, під час екскурсії «Рослини нашої місцевості» діти з захопленням слухали легенду про
вербу, яка здавна в Україні шанують. Можна розповісти учням легенду:
Одна жінка вдень жила зі своєю сім’єю, а на ніч перетворювалася на вербу. Аж ось
про це дізнався чоловік, узяв та й зрубав вербу, – тоді жінка померла, і тільки
материнська любов продовжувала жити. Зроблена з неї колиска заколисувала
осиротілого хлопчика, а коли він підріс, зробив собі сопілку з пагінців верби. І сопілка та
розмовляла з хлопчиком як рідна мати.
Такі екскурсії залишають глибокий слід у дитячих серцях. Також під час екскурсій у
природу школярі пересвідчуються у влучності народних прикмет: «якщо у небі літає
павутиння – на гарну погоду», «якщо вдень пищать синиці – вночі буде мороз».
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Веселка віщує зміну погоди: вечірня обіцяє погожу днину, а ранкова – дощову. А ще
учні люблять пояснювати народні приказки та прислів’я, з охотою добирають їх до уроків.
«Де багато пташок, там немає комашок», «бджола мала, а та працює», «Зрубав одне
дерево – посади троє».
Ми переконані, що національне виховання молодших школярів починається із
засвоєння дітьми духовних надбань рідного народу – мови, усної народної творчості,
спадщини батьків, дідів. Без оволодіння в сім’ї, школі культурою свого народу,
практичного продовження традицій, звичаїв не можна говорити про успіх навчальновиховного процесу. Ми з вами покликані виховувати тих, хто будуватиме майбутнє
України, вершитиме прекрасне.
Rebirth of Ukraine is impossible without awakening of national self consciousness among
Ukrainian people especially among youth. Scientific researches prove that a child has to remain
constantly under the influence of spiritual culture of his nation.
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Короб А.М.,
Пономаренко А.Ю. (Київ)
ПЕРСПЕКТИВИ АНКЕТУВАННЯ
В ON LINE РЕЖИМІ
(на прикладі опитування учнів
закордонних навчальних закладів)
У статті на прикладі результатів моніторингу освітніх потреб учнів закордонних
українських навчальних закладів показано перспективи застосування українознавчих
електронних ресурсів, зокрема системи on line анкетування у наукових дослідженнях та
навчально-виховному процесі.
Соціологічні дослідження в українознавстві мають ґрунтовне теоретичне та
експериментальне підґрунтя. Підсумки моніторингів, проведених у межах виконання
науково-дослідних проектів, узагальнено у вигляді численних наукових праць1. Потужним
інструментом отримання та опрацювання таких опитувань є система on line анкетування,
розроблена фахівцями Кримської філії Національного науково-дослідного інституту
українознавства та всесвітньої історії. Серед переваг такої моніторингової системи варто
зазначити високу швидкість проведення опитування та узагальнення підсумків,
можливість створення великої кількості різнорівневих анкет, широке просторове
охоплення респондентів (це особливо актуально, коли потрібно провести моніторинг
серед мешканців різних країн світу), можливість відстежувати результати в режимі
реального часу, анонімність моніторингу (відсутність впливу особистості інтерв’юера на
респондента). У перспективі з метою максимальної об’єктивізації результатів on line
анкетування вважаємо доцільним визначення спеціально підготовленого модератора
моніторингу з кожного конкретного напряму дослідження, який буде обирати методики
формування вибірки (зокрема шляхи подолання її стихійності, що неминуче в Інтернетпросторі), відбору учасників фокус-групи (цільової аудиторії респондентів),
контролюватиме динаміку моніторингу і при потребі вноситиме корективи в організацію
опитування.
Анкета для учнів закордонних українських навчальних закладів (ЗУНЗ), розміщена
на сайті Кримської філії Національного науково-дослідного інституту українознавства
(http://dsl.sf.ukrtel.net/), була розроблена в межах науково-педагогічного проекту
Національного науково-дослідного інституту українознавства, Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти та Міжнародної української школи (МУШ) «Освітнє
середовище закордонних українських навчальних закладів»2. Мета анкетування –
вивчення потреб і очікувань школярів щодо організації та оптимізації навчальновиховного процесу у ЗУНЗ, залучення їх до співпраці з педагогами, науковцями у
розробці засад та методології сучасної української освіти.
Структуру анкети умовно можна поділити на чотири блоки: перший (питання 1–4) –
обіймає мовно-соціальну сферу; другий (питання 5–10) – стосується безпосередньо
1

Див., наприклад: Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: Збірник матеріалів. – К., 2006;
Карпенко С. Освіта в українській діаспорі. Результати моніторингу на 17 червня 2006 р. // Українознавство.
– 2006. – № 3. – С. 111-113; Гривко А. Проблеми мовної освіти в пострадянському просторі //
Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 169-173; Карпенко Н. Можливості побудови анкети у соціолінгвістиці //
Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 103-107 та ін.
2
Детальніше див.: Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів //
Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 8-27.
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навчального-виховного процесу в закладі освіти і визначає мету, якої учень прагне
досягти в результаті навчання; третій (питання 11–15) – присвячено засобам і методам
навчання та виконання домашнього завдання; четвертий (16–20) – визначає українознавчі
зацікавленості учнів та джерела задоволення цих запитів. Нижче наводимо текст анкети.
АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ ЗАКОРДОННИХ
УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1. Ви відчуваєте себе українцем, який тільки тимчасово мешкає за кордоном?
□ так;
□ ні;
□ важко визначитись.
2. Мова спілкування у Вашій родині
□ українська;
□ мова країни перебування;
□ російська;
□ інший варіант.
3. Чи відвідуєте Ви з сім’єю Україну?
□ 1 раз на рік і більше;
□ приблизно 1 раз на 3 роки;
□ був (була) лише раз;
□ не був (не була) ніколи.
4. Чи виникають у Вас мовні труднощі у спілкуванні під час перебування в Україні?
□ ні;
□ так;
□ іноді.
5. Скільки разів на тиждень у Вас заняття в українській школі?
□ 1 раз;
□ 2 рази;
□ 3 рази;
□ 4 рази;
□ 5 разів;
□ відвідую нерегулярно;
□ інший варіант.
6. Чи володіли Ви знаннями з української мови, літератури, історії до вступу в українську
школу?
□ так, я мав ґрунтовні знання, здобуті в Україні;
□ частково, певні знання я отримав у родині;
□ ні, зовсім не мав.
7. Чи завжди Ви розумієте інформацію, яка подається на уроці вчителем?
□ так;
□ ні;
□ сприйняття інформації залежить від складності теми;
□ інший варіант.
8. Які навчальні предмети в українській школі ближчі і цікавіші для Вас?
□ гуманітарні;
□ природничо-математичні;
□ мистецькі;
□ інший варіант.

165

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ
9. Обсяг матеріалу, який Ви вивчаєте в українській школі, на Вашу думку,
□ є оптимальним;
□ необхідно збільшити;
□ необхідно зменшити;
□ важко визначитись.
10. Навчання в українській школі й отримання атестата про здобуття середньої освіти для
Вас –
□ необхідна умова для вступу у вищий навчальний заклад в Україні;
□ потрібне для подальшої освіти з українознавчих дисциплін у країні Вашого теперішнього
проживання;
□ на цьому наполягають батьки;
□ це цікаво і дає змогу примножити загальні знання;
□ важко визначитись.
11. Якими носіями інформації у процесі навчання в українській школі Ви найчастіше
користуєтесь?
□ паперовими (підручник, посібник, конспект);
□ цифровими візуальними (електронний підручник, СD);
□ Інтернет-технологіями (пошуковими системами, інформацією, що подається в оn line режимі);
□ аудіо (звуковими).
12. Якими носіями інформації Ви хотіли б користуватися у процесі навчання?
□ паперовими (підручник, посібник, конспект);
□ цифровими візуальними (електронний підручник, СD);
□ Інтернет-технологіями (пошуковим системам, інформацією, що подається в оn line режимі);
□ аудіо (звуковими).
13. Чи виникають у Вас труднощі під час виконання домашніх завдань в українській школі?
□ ні;
□ так;
□ іноді.
14. Скільки годин на день Ви витрачаєте на виконання домашнього завдання, отриманого в
українській школі?
□ менше 1 години;
□ від 1 до 2 годин;
□ від 2 до 3 годин;
□ більше 3 годин;
□ інший варіант.
15. Для виконання домашнього завдання Вам
□ достатньо матеріалів (конспектів, підручників тощо), отриманих у школі;
□ ще потрібна допомога батьків (знайомих);
□ потрібна додаткова інформація, яку самостійно віднаходжу в Інтернеті, друкованих виданнях,
на CD;
□
інший варіант.
16. На перервах в українській школі Ви спілкуєтеся зі своїми однокласниками
□ українською мовою;
□ російською;
□ мовою країни проживання;
□ інший варіант.
17. З яких джерел Ви переважно отримуєте інформацію про Україну?
□ від вчителів в українській школі;
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□
□
□
□
□

у родині;
переглядаю українські сайти;
дивлюсь українські телевізійні канали і слухаю радіо;
читаю періодичні видання;
інший варіант.

18. Якій мові Ви віддаєте перевагу для отримання інформації?
□ українській;
□ іншій.
19. Крім навчальних видань, Ви ще читаєте книжки українською мовою?
□ так;
□ ні.
20. Чи є у Вас можливість у позашкільний час відвідувати різні українознавчі заходи?
□ так, відвідую регулярно;
□ іноді;
□ ні.

До кожної із розміщених на сайті Кримської філії ННДІУВІ анкет розроблено форму
для отримання та узагальнення відомостей про респондентів. Блок містить сім питань
стосовно громадянства, країни проживання, мiсця проживання, вiку, статі, освiти та роду
занять учасників анкетування.
Результати опитування дають підстави стверджувати, що учні ЗУНЗ активно
відгукнулися на запропоновану їм співпрацю: станом на 1.09.2010 р. на питання анкети
відповів 181 школяр із таких країн світу, як Греція, Іспанія, Італія, Португалія, США,
Туреччина, Франція. Найбільшу активність виявили учні з Іспанії (93 школярі) та Греції
(42 школярі). За віковими групами респонденти поділися так: менше 10 рокiв – 10
учасників, 10–14 рокiв – 124, 15–18 рокiв – 42, 19–25 рокiв – 5. Як видно з наведених
даних, найчисленніша категорія, що становить майже 69 % від усієї кількості учнів, які
взяли участь в анкетуванні – це діти 10–14 років.
Розглянемо отримані відповіді.
Перше питання мало на меті виявити – чи відчуває дитина свій зв’язок із
Батьківщиною, чи ідентифікує вона себе як українця. Ствердну відповідь дали 123 учні,
що становить 68% усієї кількості респондентів; важко визначитись із цим питанням було
26 учням – 20%; заперечну відповідь дали 16 опитуваних, що становить приблизно 11%.
Українська є мовою спілкування в родині більше ніж у 85 % учнів (питання 2),
майже такий самий – 84 – відсоток дітей віддає перевагу українській мові у спілкуванні з
однолітками на перервах в українській школі (питання 16). Цікаво спостерігати
співвідношення у відповідях на питання 3 і 4: діти, які відвідують із сім’єю Україну один і
більше разів на рік становлять 60%, і кількість дітей, яка не відчуває труднощів у
спілкуванні під час перебування на Батьківщині – 59%, тобто різниця лише в 1%.
У більшості українських шкіл за кордоном заняття відбуваються один раз на
тиждень (так відповіли 145 учнів, що становить 80% опитаних), лише 15% учнів
відвідують українську школу 5 разів на тиждень (це 27 дітей, що мешкають у Греції). 49%
учнів української школи за кордоном такі українознавчі предмети, як мова, література,
історія, вивчали, ще перебуваючи в Україні, 36% опитуваних дітей отримали певні знання
в родині, а 14% – не мали зовсім. Тобто учні мають різний рівень знань і компетенцій, що
ускладнює роботу вчителя і вимагає від нього диференційованого підходу до кожного
школяра. Загалом можна стверджувати, що учні добре сприймають і розуміють
інформацію, що подається на уроці, бо тільки 12% відповіли заперечно на сьоме питання.
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Гуманітарні предмети вважають цікавішими для себе 38% опитаних учнів, 17% –
віддають перевагу предметам мистецького циклу, 22% – природничо-математичним
(традиційно перевагу предметам цього циклу віддало більше хлопчиків, ніж дівчаток).
Навчальне навантаження в українській школі є оптимальним для 46% респондентів, 25%
вважають за необхідне його збільшити (у віковій категорії 15–18 років цього бажає майже
третина опитаних), 10%, навпаки, – зменшити, а решта – 33 учні – не змогла визначитись
у цьому питанні.
Навчання в закордонній українській школі й отримання атестата про здобуття
середньої освіти майже половина учнів (45%) пов’язують із своїм подальшим навчанням у
ВНЗ України, а 18% респондентів вбачають у цьому необхідність для подальшого
студіювання українознавчих дисциплін у виші, що знаходиться в країні їхнього
теперішнього проживання; п’ята частина учнів відповіла, що їм це цікаво і дає змогу
примножувати загальні знання.
Як свідчать відповіді на 11-те і 12-те питання анкети, 89% учнів українських шкіл за
кордоном користуються традиційними паперовими носіями інформації, тобто
підручниками, посібниками, конспектами і 27% бажають ними користуватись і надалі.
53 % учнів бажали б навчатися за допомогою Інтернет-технологій в оn line режимі. 18%
учнів хотіли б мати електронні підручники. Можна зазначити, що у двох найбільших за
чисельністю вікових групах учнів (10–14 і 15–18 років) кількість прибічників навчання за
традиційними (паперовими) підручниками майже однакова і становить відповідно 25 і
26%. На 8 % різняться показники у цих групах щодо оn line технологій – 56 і 48%
відповідно.
У майже п’ятої частини учнів закордонних українських шкіл ніколи не виникають
труднощі при виконанні домашнього завдання, у 64% вони з’являються тільки іноді, а
решта – 18% – їх відчуває постійно. При цьому 24 % учнів зазначає, що для виконання
домашнього завдання їм необхідно менше однієї години, 43% – достатньо однієї-двох
годин, від двох до трьох годин потрібно 25% учнів, а більше трьох годин для виконання
домашнього завдання витрачають 4% школярів. Цікаво, що більше часу на підготовку
домашніх завдань витрачають молодші школярі. Для підтвердження вищезазначеної тези
можна навести порівняльну таблицю.
Визначення у відсотках часу на виконання домашнього завдання
у межах кожної вікової групи респондентів
Вікова
категорія,
років
До 10
10–14
15–18
19–25

Кільк.
репрезентантів
10
124
42
5

Час, потрібний для виконання домашнього завдання
більше 3
ін.
менше 1
1–2 год.
2–3 год.
год.
варіант
год.
20 %
60 %
20 %
–
–
16 %
45 %
27 %
5%
6%
43 %
24 %
18 %
3%
6%
60 %
33 %
–
–
–

Для виконання домашнього завдання майже половині респондентів (83 учням, що
становить 46 %) достатньо матеріалів, отриманих у школі. Майже третина учнів (56 дітей,
41 з яких у віці 10–14 років) звертається до батьків чи знайомих за допомогою, а 19 % (34
школярі, 18 з яких віком 10–14 і 15 віком 15–18 років) самостійно знаходять потрібну їм
додаткову інформацію в Інтернеті, друкованих виданнях, на СD тощо. Отримувати
інформацію 77% респондентів вважають за краще українською.
Головним джерелом отримання інформації про Україну 41% респондентів назвав
учителів української школи, 23 % віднаходять таку інформацію у родинному колі,
чверть – із українських ЗМІ, 12% – переглядаючи українські Інтернет-сайти.
Останнім часом діти під час свого дозвілля, на жаль, не віддають перевагу
читанню. Ця тенденція існує в Україні, характерна вона і для школярів за межами
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України. На 19-те питання, чи читають учні, крім навчальних видань, ще книжки
українською мовою – 73 % відповіли ствердно, а більше чверті (27 %) дали заперечну
відповідь. Українознавчі заходи у позашкільний час мають змогу відвідувати регулярно
19 % учнів, періодично це робити мають можливість 56 %.
Респонденти не тільки дають відповіді на питання анкети, а ще вносять свої
пропозиції і висловлюють побажання, зазвичай ці звернення адресовані освітянському
керівництву: так, респонденти із Франції пропонують збільшити на один день кількість
шкільних занять, а респондент із Італії у навчальному процесі бажав би мати додаткову
інформацію на CD.
Переважна більшість опитаних учнів ЗУНЗ своє майбутнє пов’язують з Україною,
і, безумовно, вагому роль у цьому відіграє Міжнародна українська школа, яка, крім своєї
освітньо-виховної функції, актуалізує духовно-інформаційний зв’язок школярів з
Батьківщиною. У ставленні учнів до організації навчально-виховного процесу в ЗУНЗ
спостерігаються загальні тенденції, не залежні від країни перебування і навіть від віку
респондента. Так, більше половини учнів хотіли б якнайширше використовувати у
навчанні сучасні Інтернет-технології, електронні підручники, електронні бібліотеки
української літератури, дистанційну освіту. Світовою системою комп’ютерних
комунікацій користуються сотні мільйонів людей. Українознавчі електронні ресурси (і
насамперед технології, розроблені фахівцями Національного науково-дослідного
інституту українознавства та всесвітньої історії) мають усі підстави, щоб стати потужним
інструментом для забезпечення максимальної ефективності навчально-виховного процесу
в закордонних українських навчальних закладах. On line анкетування дає змогу
здійснювати постійний моніторинг навчальних потреб учнів, оперативно реагувати на
них, враховувати побажання школярів при створенні навчально-методичних комплексів з
українознавчих дисциплін, здійснювати психолого-педагогічне консультування, що в
результаті забезпечить умови для формування сприятливого освітнього середовища у
навчальному закладі.
The article deals with the results of monitoring the educational needs of pupils of foreign
Ukrainian educational institutions, shows prospects of Ukrainian electronic resources, including
the system on line questionnaires, in scientific research and educational process.
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Мінченко Т.А. (Чернівці)
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
НА ЗАСАДАХ ЦІННОСТЕЙ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ЗАСОБАМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті розглядається досвід українознавчої роботи з формування духовного
світу особистості у навчальних закладах Чернівецької області. Підкреслюється, що
українознавство є об’єднуючим чинником освіти і виховання, воно об’єднує школу з
життям, сучасні покоління з колишніми, досвід історії з розумінням і творенням
майбутнього.
Буковина, Чернівці завжди приваблювали людей з усього світу своєю природною
красою, своєрідною архітектурою, культурними, культовими пам’ятками, зрештою,
цікавими неординарними, талановитими особистостями, що проживали і проживають у
цьому благодатному краї від Дністра до Карпат: Юрій Федькович, Сидір Воробкевич,
Ольга Кобилянська, Ірина Вільде, Дмитро Гнатюк, Дмитро Загул, Володимир Івасюк,
Назарій Яремчук та багато інших.
Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, демократичної держави
органічно пов’язаний із розвитком духовності громадян, вихованням вільної, відкритої
особистості на засадах загальнолюдських і національних цінностей.
У розбудові Української незалежної держави важливу роль відіграє розвиток
системи загальної середньої та вищої освіти, головним завданням якої є забезпечення
високої якості знань студентів та їх національно-державницьке виховання.
Сучасна українська освіта має бути засобом збереження української традиційної
народної культури і національної ідентичності українців. У цьому контексті важливу роль
відіграє вивчення українознавства в загальноосвітніх закладах Буковини, України.
Головним завданням українознавства є плекання в учнів щирих почуттів любові до
неньки України і до всього українства, шанування української мови, літератури,
мистецтва, історії, культури, побуту, звичаїв українського народу.
Основою для утвердження у свідомості особистості притаманних українському
народові високих духовно-моральних цінностей, для розвитку їхніх моральних почуттів і
рис поведінки (любов до України, відданість їй, активна праця, спрямована на
примноження і розвиток трудових традицій, звичаїв, обрядів тощо) є знання світових та
вітчизняних художніх і культурних цінностей, пам’яток матеріальної та духовної
культури.
Саме тому навчальні заклади Буковини працюють сьогодні над вирішенням
важливого соціального завдання – формування духовного світу дітей та молоді,
духовності як провідної якості особистості на традиційних національних цінностях
українського народу, які сконцентровані у пам’ятках історії, культури.
Методологічною основою українознавчої роботи з формування духовного світу
особистості у навчальних закладах області стало впровадження курсу «Українознавство»,
завдання якого є навчання вчителів, учнів та їхніх батьків на народній обрядовості,
звичаєвості; формування любові й поваги до рідної мови і культури; повернення
визначальної ролі родини у вихованні українця; виховання позитивних моральних
якостей, збагачення духовного світу учнів, вироблення у всіх суб’єктів навчальновиховного процесу етико-естетичного ставлення до життя і до власної життєдіяльності,
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розвиток особистості, здатної жити і творити за законами Добра, Справедливості,
Гуманізму, Людяності, Милосердя.
У 2010/2011 навч. році курс «Українознавство» викладається за програмою
«Українознавство. 1-12 кл.», рекомендованою Міністерством освіти і науки України
(МОН № 1/11-3517 від 30.07.08 р.), розробленою авторами П. Кононенком, доктором
філологічних наук, академіком, директором ННДІУ; Л. Касян, завідувачем відділу
філософії освіти та освітніх технологій ННДІУ; О. Семенюченко , науковим
співробітником відділу національної культури ННДІУ. Дозволяється творче використання
«Орієнтованого календарного планування з курсу «Українознавство» 5-11 класи», автор
Т. Мінченко, затвердженого вченою радою ОІППО (протокол № 3 від 13.10.2005 р.).
На українознавство в 1-11 класах відводиться по 1 год. на тиждень за рахунок
варіативної складової робочого навчального плану (лист облуо № 31/131 від
03.06.2002 р.).
З метою вирішення основних завдань інтегрованого курсу «Українознавство» в
2009/2010 навч. році проведено семінар для методистів рай(міськ) кабінетів, які
відповідають за вивчення українознавства «Розвиток україно(крає)знавчого руху.
Науково-дослідницька робота на уроках українознавства та в позакласній роботі як засіб
активізації пізнавальної діяльності учнів» – на базі шкіл Кіцманського району. Велику
допомогу в проведенні семінару надала методист РМК Г. Олексюк, директори та вчителі
шкіл Драчинецького ЗНЗ І-ІІІ ст., Мамаївського ЗНЗ І-ІІІ ст., Реваківського ЗНЗ І-ІІІ ст.
Підсумок роботи семінару висвітлено в наказі Головного управління освіти і науки від
26.04.2010 № 203.
Для слухачів курсів підвищення фахової кваліфікації з українознавства на базі
Заставнівської ЗОШ № 2 проведено практичні заняття з проблеми: «Мистецтво
спілкування українців». Відбулася презентація проекту «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»,
яку підготували вчителі цієї школи: Л. Красняк, Г. Ковальчук, Т. Петрюк, С. Микитей
Відповідно до наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації проведено
Х обласну олімпіаду з українознавства. В обласній олімпіаді брали участь 84 учні, з них
стали призерами 42.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки відбувся Міжнародний конкурс з
українознавства, де переможці обласної олімпіади брали участь і вибороли такі місця: І
місце – Тіміш Ірина, учениця Купського НВК Глибоцького району, ІІ – Вакарюк Анна,
учениця Реваківського ЗНЗ, ІІ – Баглей Алла, учениця ЗОШ № 5 м. Чернівці.
Відносно великий рівень знань показали учасники команд Хотинського,
Сторожинецького районів, достатній Заставнівського, Кіцманського районів, м. Чернівців,
середній Глибоцького, Путильського, Кельменецького, Новоселицького районів, низький
Герцаївського. Отже, покращили свої результати учнівські команди Хотинського,
Новоселицького, Путильського районів, гірше виступили Глибоцький, Сокирянський та
Герцаївський райони.
За сумлінну працю щодо підготовки команди до олімпіади слід відзначити таких
педагогів С. Храпко (Реваківська ЗОШ Кіцманського району), Н. Дорожкіну (Комарівська
ЗОШ Сторожинецького району), Г. Числаш (Шиловецька ЗОШ Хотинського району),
Д. Препеліцу (Купський НВК Глибоцького району), Г. Харчук (Перковецька ЗОШ
Кельменецького району).
Потребує покращення робота з обдарованими дітьми, тому що Міжнародний
конкурс передбачає написання науково-дослідної роботи, виконання завдань Internetолімпіади.
З метою удосконалення викладання українознавства та розвитку національної
самосвідомості учнів у січні 2011 р. проведено ХІІ олімпіаду з українознавства.
Олімпіада проводилася в чотири етапи:
І етап – у середніх загальноосвітніх школах;
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ІІ етап – у районах (містах);
ІІІ етап – обласний;
ІV етап – на загальнодержавному рівні.
І-й етап олімпіад проводиться в жовтні під час проведення тижня українознавства.
Уже стало традиційним у жовтні (другий тиждень) проведення тижня
українознавства, під час якого рекомендовано провести такі заходи:
Уроки: Україна в колі освітніх цивілізацій.
Україна і світова культура.
Світочі українознавства.
Уроки-екскурсії.
Наш край в образотворчому мистецтві, літературі, поезії.
Мужай, прекрасна мово (присвячена дню української писемності та мови, що
відзначається 9 листопада).
Вони прославили та прославляють Буковину.
Конференції: Відображення героїзму в козацькій символіці.
Природа – мати-берегиня.
Дмитро Загул і Буковина (присвячена 120-річчю з дня народження).
Диспути: З якого ти роду – племені?
Яку музику ми любимо?
У чому краса людини?
Про красу моди і гарний смак.
Конкурси-естафети: Писаночка мальована.
Сорочка-вишиванка.
І на тім рушникові.
Козацькі ігри.
Козацький заспів (конкурс строю, пісні та примовки).
КВК – знавців народної творчості.
Години духовності: Покрова – день українського козацтва.
Свій край – кожній пташині рай.
Добро починається з тебе.
Культура – повага до людей і до себе.
Зустрічі з співаками, композиторами, письменниками, художниками – лауреатами
літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича.
Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2010 році:
21 серпня – 85 років з дня смерті українського письменника, критика, журналіста
Осипа Маковея (1867-1925).
26 серпня – 75 років від дня народження літературознавця, мистецтвознавця,
публіциста Анатолія Добрянського (1935-2003).
28 серпня – 120 років від дня народження українського поета Дмитра Загула (18901944).
1 вересня – 70 років з дня смерті буковинського археолога, збирача народного
фольклору Євсебія Лазара (1904-1940).
1 вересня – 75 років від дня народження музиканта, композитора, диригента,
заслуженого діяча мистецтв України Леоніда Затуловського (1935).
10 вересня – 55 років від дня народження поета, літературознавця, педагога,
професора, декана філологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича Бориса Бунчука.
13 вересня – 15 років тому розпочав діяльність Чернівецький обласний
меморіальний музей Володимира Івасюка (1995).
4 жовтня – 135 років тому було відкрито ЧНУ імені Юрія Федьковича (1875).
22 жовтня – 100 років від дня народження поетеси Параски Амбросій (1910-1997).
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22 листопада – 100 років від дня народження та 5 червня – 20 років з дня смерті
композитора, диригента, фольклориста Григорія Шевчука (1910-1990).
23 листопада – 90 років від дня народження німецького поета і перекладача Пауля
Целана (1920-1970).
7 грудня – 80 років від дня народження поета Миколи Палагути (1930-1988).
17 грудня – 35 років з дня смерті письменника, науковця Корнила Ластівки (1975).
Рекомендуємо провести такі календарно-обрядові свята:
1. Свято «обжинки».
2. Свято золотої осені. Осінній ярмарок.
3. Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва.
4. Свято Катерини – свято дівочої долі.
5. Іде святий Миколай.
6. З Новим роком!
7. Свято Василя та Маланки.
8. Зима весну зустрічає. Свято зустрічі весни.
9. Ода вербі.
10. Великдень коло церкви.
Пропонована програма з українознавства для 1-4 класів загальноосвітніх шкіл
відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти, зберігає наступність і
послідовність між довкіллям (програма виховання дітей дошкільного віку
«Українотворець»), основною та старшою школою й є особистісно орієнтованою.
Програма курсу «Українознавства» систематизована за такими блоками: «Я
українець», «Моя родина, мій рід», «Мій український народ», «Моя держава – Україна»,
«Україна та українці в світі». У межах кожного тематичного блоку розглядаються такі
змістові лінії: національне природне довкілля, мова і традиційна культура українського
народу, визначні особистості та дати історичної генези українців, їхня роль у світовому
поступі.
Українознавство сприяє становленню кожного школяра як творця себе, своєї родини,
держави, світу.
Концентри українознавства (Україна – етнос; Україна – природа, екологія; Україна –
мова; Україна – культура; Україна – ментальність, доля; Україна – нація, держава; Україна
у міжнародних відносинах; Україна – історична місія) – реалізується тематичними
блоками: «Я українець», «Моя родина, мій рід», «Мій український народ», «Моя держава
– Україна», «Україна та українці в світі».
Основними методами і формами роботи на уроках учителя українознавства в
початкових класах є використання конкретного ілюстрованого матеріалу, бесіди з учнями
на основі спостереження, фронтальна, групова і самостійна робота учнів, залучення їх до
збирання краєзнавчого матеріалу, обговорення матеріалів самостійних досліджень та
уроки творчості, проектна діяльність тощо.
Класні уроки поєднуються із безпосереднім природним довкіллям, відвіданням
історичних пам’яток та закладів культури, зустрічі з батьками, народними умільцями,
митцями, героями праці, письменниками, педагогами, визначними людьми своєї
місцевості.
При структуруванні навчального матеріалу в програмі враховано принципи
наступності та послідовності між початковою, основною та старшою школою.
Для кожного класу в програмі вказано загальну кількість годин (усього 35, 1 година
на тиждень), години на вивчення кожного з тематичних блоків, уроки тематичного
оцінювання та узагальнення навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин
на вивчення кожної теми орієнтована, вчитель може її змінювати у межах 35 годин
річних. Резервний час він може використовувати на власний розсуд.
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При оцінюванні досягнень учнів з українознавства в першу чергу вчитель звертає
увагу насамперед на гармонійне поєднання:
знань, умінь, навичок;
емоційно-ціннісного ставлення учня до себе, своєї родини, народу, держави, світу та
Всесвіту;
творчої діяльності.
Оцінювання здійснюється за 12-бальною системою. Критерії оцінювання наведено у
програмі.
При викладанні українознавства рекомендується використовувати такі
підручники та посібники: «Слово» (Н. Поклад, М. Кононенко), «Українознавство» для
учнів 1-4 класів (З.О. Сергійчук), «Дивосвіт» (Н.С. Іватьо), «Живиця» для учнів 2(1) класів
(Н.С. Іватьо), хрестоматія для учнів 5-11 класів «Український фольклор» (О.Ю. Бріцина,
Г.В. Довженко), підручник «Українознавство» (П.П. Кононенко), посібник
«Українознавство» (в 2-х книгах, В.С. Крисаченко), посібник «Уроки українознавства. З
досвіду роботи вчителів українознавства Чернівецької області» (Т.А. Мінченко), «Засіймо
Українонькою в душах» (уроки українознавства в 5 класі, Т.А. Мінченко, Г.П. Числаш),
«Українознавство в системі освіти Буковини» (науково-методичний вісник,
Т.А. Мінченко), «Цілюще джерело української історії» (уроки українознавства в 6 класі,
Т.А. Мінченко, А.В. Ткач), «Слідами історії державності України» (уроки українознавства
в 7 класі, Т.А. Мінченко, А.В. Ткач), «Українська культура» (підручник, 8 клас,
Т.А. Мінченко, Д.М. Препеліца), «Буковинська скриня» (посібник, Т.А. Мінченко),
журнал «Українознавство» НДІУ МОН України, «Українознавство. Я українець»
(посібник 9 кл., Т.А. Мінченко, Д.М. Препеліца, Г.К. Ковальчук, Н.К. Дорожкіна ).
Основні напрямки методичних об’єднань:
1. Українознавство в освітньому процесі.
2. Українознавство як навчально-виховна дисципліна.
3. Зміст і структура програм з українознавства.
4. Вимоги до уроку українознавства.
5. Реалізація концентрів українознавства у навчальному процесі.
6. Українознавство в системі позакласної та виховної роботи.
7. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства.
8. Роль українознавства як навчальної дисципліни у формуванні активної
державної позиції особистості.
Українознавство як сукупність наук перебуває у численних міжпредметних зв’язках
з іншими шкільними дисциплінами. І тому на уроках мови і літератури, історії, географії і
ін. бажано постійно використовувати українознавчий матеріал.
У свою чергу й вища школа потребує демократизації навчально-виховного процесу,
докорінних змін у підготовці майбутніх фахівців, удосконалення педагогічної
майстерності викладачів, звернення належної уваги на громадянське, національне,
патріотичне виховання молоді, формування людини гармонійної, всебічно розвиненої
тощо. Однією із важливих умов гуманізації навчально-виховного процесу вищої школи є
подолання й викорінення тих негативних явищ, які залишилися нам у спадок від
колишньої тоталітарної системи (тотальна русифікація, приниження рідної мови, руйнація
усталених народних традицій, моралі, нав’язування рабської психології, комплексу
меншовартості, зміщення акцентів у багатьох загальнолюдських цінностях тощо).
Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича «Українознавство» як
один із нормативних курсів читають на педагогічному факультеті (спеціальність
«початкове навчання», «музичне виховання»), на філософсько-теологічному факультеті
(спеціальність «релігієзнавство»), історичному факультеті (спеціальність «етнографія»).
Створено музей українознавства, у якому зібрано багатий етнографічний матеріал з усіх
регіонів України, враховуючи специфіку поліетнічності Буковини.
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Серед основних нормативних дисциплін українознавчого циклу виокремлюється такі
курси як «Основи українознавства», «Українознавство», «Методика викладання
українознавства у загальноосвітній школі» (скорочена форма навчання) «Українознавство
з методикою викладання» (повна форма навчання). Ці дисципліни відіграють вагому роль
як у професійному, так і в духовному становленні майбутнього вчителя, виступають
ефективним виховним засобом, що висуває й певні вимоги до викладання цих дисциплін:
забезпечення належного рівня науковості, постійний методичний пошук, вдосконалення
педагогічної майстерності, використання активних методів навчання; створення
студентам належних умов для творчої самостійної роботи; формування умінь працювати з
довідкою, енциклопедичною літературою, архівними матеріалами; вести пошуководослідницьку роботу, застосувати знання, уміння й навички у нестандартних, проблемних
ситуаціях.
Своєрідним осередком українознавства є педагогічний факультет, студенти якого
після завершення навчання поряд з іншими отримують такі спеціальності: учитель
початкових класів та українознавства; учитель музики та українознавства.
Окрім нормативних курсів українознавчого циклу, студентам читають спецкурси, які
поглиблюють окремі українознавчі проблеми: «Родинне виховання», «Педагогіка
української діаспори», «Народні символи та вірування українців».
У Буковинському державному медичному університеті створена кафедра
«Суспільних наук та українознавства», яку очолює М. Сидоренко, доктор філософських
наук, професор. Кафедра працює над проблемою «Формування українознавства як
цілісної системи знань». В структурі кафедри вивчаються такі предмети: основи
філософії, культурології, економічних знань та українознавства.
Отже, тільки спільними зусиллями держави, науковців, вчителів, викладачів і
управлінців усіх рівнів українознавство дійсно зможе набути значну вагу для формування
суспільної свідомості динамізму, обширу й глибини. Українознавство є об’єднуючим
чинником освіти і виховання, що об’єднує школу з життям, сучасні покоління з
колишніми, досвід історії з розумінням і творенням майбутнього.
Experience of Ukrainian studies work connected with the formation of personality spiritual
world in educational institutions of Chernivetska region is viewed in the article. It is stressed
that Ukrainian studies is a union factor of education and upbringing, it unites school with life,
modern generation with previous, history experience with the understanding and creation of
future.
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Проданюк Ф.М. (Київ)
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ
СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ
У статті розглянуто сутність та провідні форми самостійної роботи студентів.
Розкрито роль самостійної роботи у формуванні професійної компетенції майбутніх
фахівців.
Важливим завданням вищих навчальних закладів України є підготовка
кваліфікованого фахівця, здатного до ефективної роботи за спеціальністю на рівні
світових стандартів, який прагне постійного професійного зростання, соціальної та
професійної мобільності. Вирішення цього завдання неможливе без підвищення ролі
самостійної роботи студентів над засвоєнням навчального матеріалу. У той же час
доводиться визнати, що самостійна робота студентів, її планування, організаційні форми й
методи є недостатньо дослідженими проблемами сучасної педагогічної науки1.
Розрізняють кілька видів самостійної роботи студентів:
репродуктивна самостійна робота передбачає виконання робіт, пов’язаних із
заповненням таблиць, схем тощо; пізнавальна діяльність полягає у запам’ятовуванні,
осмисленні, закріпленні знань та формуванні умінь;
реконструктивна самостійна робота передбачає систематизацію матеріалу,
складання планів, тез, анотацій, написання рефератів тощо;
творча самостійна робота потребує аналізу проблемної ситуації та генерації нової
інформації, при цьому студент має самостійно вибрати засоби й методи для вирішення
поставленого завдання.
Характерною особливістю сучасного суспільства є його висока інформативність.
Постійне розширення обсягу знань у сучасному світі об’єктивно змінює парадигми освіти.
У світі відбувся перехід від освіти на все життя до освіти протягом життя. Професійний
рівень підготовки та успішність студентів обумовлюється їхніми навичками самостійного
поповнення знань.
В останні роки у багатьох країнах відбувається переорієнтація програм та
педагогічних технологій на компетентний підхід2. Пріоритетний розвиток компетентних
підходів у освітніх технологіях зумовлює подальше зростання актуальності різноманітних
форм самостійної роботи студентів. Роль викладача в цих умовах полягає насамперед у
тому, щоб пробудити й закріпити у студентів інтерес не лише до знань, а й до
самостійного їх отримання, а також створити сприятливі умови для опанування знань3.
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ
України передбачає підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців та
забезпечення престижу національної вищої освіти. Ця вимога актуальна і для циклу
1

Мохова С.Т. Место и роль самостоятельной работы студентов в формировании умения
самообразования // http://www.vtk.t-k.ru.
2
Ващенко Л.С. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. –
К.: К.І.С., 2004. – С. 97.
3
Яцишина Л.К., Лабурцева О.І. Самостійна робота студентів за напрямом підготовки «маркетинг» як
засіб формування професійних компетенцій // Вісник Київського національного університету технологій та
дизайну. – К., 2010. – № 5. – Т. 4. – С. 258.
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гуманітарних дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах нашої держави.
Зокрема, це стосується курсів «Історія України», «Українська та зарубіжна культура» та
«Історія української культури».
Метою цієї роботи є викладення досвіду кафедри українознавства Київського
національного університету технологій та дизайну у сфері організації самостійної роботи
студентів для вивчення українознавчих дисциплін.
У процесі досягнення мети поставлено такі завдання: розкрити сутність організації
самостійної роботи студентів; проаналізувати систему самостійної роботи студентів під
час вивчення українознавчих дисциплін з урахуванням вимог кредитно-модульної
системи.
У сучасній літературі можна виділити декілька підходів щодо визначення поняття
«самостійна робота студентів»: (1) навчальна діяльність індивідуального чи колективного
характеру, яку виконують у межах аудиторних занять з участю викладача чи поза
аудиторією за розробленими навчально-методичними вказівками; (2) активна
індивідуальна пізнавальна діяльність з орієнтацією на набуття новітніх знань;
(3) навчально-пізнавальний
процес
різнорівневої
складності
з
урахуванням
індивідуальних особливостей студентів, який організував викладач у межах і поза
аудиторією; (4) складовий елемент навчального процесу у вигляді виконання конкретних
завдань різного рівня складності у спеціально відведений час без участі викладача;
(5) самостійне набуття нових знань за двома аспектами: зовнішнім – виконання освітніх
функцій викладачем; внутрішнім – розвиток пізнавальних функцій студента1.
Загальною позицією до різноманітних точок зору стосовно визначення поняття
«самостійна робота студентів» є розуміння її, як процесу та дії, спрямованої на засвоєння
навчального матеріалу, поглиблення теоретичних знань і розвиток практичних умінь та
навичок. Але разом з тим, є відмінності щодо методів, форм, засобів та характеру
самостійної роботи. Ми підтримуємо позицію тих науковців, хто під «самостійною
роботою студентів» розуміє специфічну форму організації навчального процесу, мета якої
полягає у формуванні навичок самостійності під час засвоєння теоретичних знань і
набутті практичних умінь2.
Організація самостійної роботи студентів розглядається як система заходів з
організації та управління самостійною діяльністю студентів з орієнтацією на особистість.
Вона включає як опрацювання теоретичного матеріалу, так і виконання практичних
завдань, тому при кредитно-модульній системі можна виділити такі форми самостійної
роботи: попереднє ознайомлення студента з опорним конспектом лекції з метою
повторення базових понять, на які є посилання і без яких неможливе розуміння теми
лекції; робота по закріпленню і свідомому оволодінню лекційним матеріалом за
конспектом; формування навичок роботи з навчальною літературою відповідно до теми
прочитаної лекції; самоперевірка якості засвоєння теоретичного матеріалу за тестовими
запитаннями; опрацювання додаткової літератури, рекомендованої викладачем, для
розширення знань; набуття навичок практичного застосування вивченого матеріалу,
розв’язування завдань; складання конспектів за темами, які винесені на самостійне
опрацювання; підготовка рефератів та доповідей для студентської наукової конференції за
темою, запропонованою викладачем (виконують найкращі студенти).
Розглянемо форми самостійної роботи студентів при формуванні вмінь і навичок
практичного застосування вивченого матеріалу: виконання поточних домашніх завдань,
які є однаковими для всіх студентів, що відповідають темі прочитаної лекції і спрямовані
1

Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку. – К., 2007. – Т. 4. – 152 с.; Стандарти і
рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с.
2
Гречан А.П., Колос І.В. Особливості організації самостійної роботи студентів за напрямом
підготовки «облік і аудит» // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – К.,
2010. – № 5. – Т. 4. – С. 271.
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на покращення засвоєння теоретичного матеріалу та закріплення методів його
практичного застосування; виконання індивідуальних домашніх завдань; самоперевірка
вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних тестових завдань, що
відповідають певному модулю навчальної програми; виконання індивідуальних завдань,
що містять прикладні завдання.
Контроль знань самостійної роботи студентів передбачає проведення поточного,
проміжного, рубіжного та підсумкового контролю.
При кафедрі українознавства КНУТД функціонує історичний гурток «Кліо» та
студентський історичний клуб. Під час роботи в гуртку та клубі студенти набувають
практичних навичок наукової діяльності. Члени історичного гуртка та клубу є активними
учасниками проведення круглих столів та зустрічей з ветеранами, які проводить кафедра
українознавства.
Під час вивчення курсу «Історія України» значна увага приділяється дослідженню
діяльності визначних вітчизняних діячів. Протягом семестру кожен студент збирає
матеріали про відомого державного діяча та національного політика. На останніх
семінарських заняттях з курсу студенти захищають свої реферати. Це створює необхідне
підґрунтя для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів
на якісно нових засадах. В ході занять студенти відпрацьовують уміння грамотного
ведення наукової дискусії.
Під час підготовки до занять викладачі широко застосовують можливості
кінолекторію кафедри українознавства. Його фонди широко використовують під час
проведення занять з курсів «Історія України» та «Українська та зарубіжна культура».
Одним із напрямків самостійної роботи студентів під час вивчення курсів
«Українська та зарубіжна культура» та «Історія української культури» є підготовка
творчої папки. В ній мають бути портрети та короткі відомості про визначних діячів
вітчизняної культури, пам’ятки архітектури, живопису, скульптури та декоративноужиткового мистецтва. Це дає можливість студентам закріпити отримані знання.
The essence and the leading forms of self-study work are under consideration in the
article. The role of self-study work in the formation of professional capacity of future
professionals is revealed and defined.
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Супрун Н.А. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОСНОВА
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті розглядається проблема становлення й розвитку українознавчих
тенденцій вітчизняної філософії освіти, науковий внесок фахівців в обґрунтування
історичної доцільності та закономірностей цього процесу. Проаналізовано основні
цінності філософії освіти України в історичному контексті.
Зі здобуттям Україною незалежності питання філософії освіти почало активно
розроблятися на державному рівні, і віддзеркалилось у ряді документів та вищих органів
влади України. Основним завданням був пошук шляхів побудови такого культурного
соціуму, який би відійшов від догм і правил колишньої комуністичної системи та створив
індивіда, здатного не лише прогресивно мислити в дусі часу, а й був би повноцінною
складовою української нації. Основним шляхом досягнення такої мети є, безперечно,
система вітчизняної освіти, реформування якої має відбуватися відповідно до цих вимог.
Активне становлення українознавчої науки на початку 90-х років ХХ ст. та її
подальший розвиток протягом двадцяти років незалежності України доводить нам, що
українознавство, як система знань про українців і світове українство має зайняти належне
місце в державній освіті України, інтегрувати її й стати філософією вітчизняної науки та
виховання.
Метою дослідження є спроба осмислення наукового внеску фахівців в
обґрунтування історичної доцільності та закономірностей становлення й розвитку
українознавчих тенденцій вітчизняної філософії освіти.
Питанню філософії української освіти дослідники приділяють досить багато уваги.
Цю проблему досліджують учені провідних освітніх закладів нашої держави, зокрема,
В. Андрущенко, В. Лутай, які наголошують на необхідності реформ освіти в сучасному
філософському дусі. Також В. Пазенко, С. Клепко, М. Ануфрієв, О. Бандурка, О. Ярмиш
висловлюють свої припущення щодо напрямів і форм реорганізації освітнього процесу.
Проте чи не найбільш вагомий внесок у становлення філософії освіти нашої держави
зробили вчені українознавці, які у ряді досліджень аргументовано доводять необхідність
становлення українознавства як філософії вітчизняної освіти. Це, зокрема, директор
Національного науково-дослідного інституту українознавства, професор П. Кононенко,
який розробив концепцію школи-родини, яка стала основою українознавчої філософії.
Слід відзначити і таких дослідників, як Т. Кононенко, Л. Токар, Т. Усатенко, Н. Зикун,
О. Бажан тощо.
Процес взаємодії між філософією й освітою постійно відігравав визначальну роль у
розвитку людства, що стало поштовхом появи такої проміжної між ними ланки як
філософія освіти. Вона вивчає основні закономірності цієї взаємодії, її різні форми.
Філософія освіти має свій початок у давньогрецьких філософських школах, де вона стає
вченням про методи, засоби, прийоми навчання мудрості. Саме тут був зроблений
важливий крок до розуміння освіти як демократичного, принципово відкритого для
кожної людини шляху до знань1.

1

Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС України // Науковопрактичний посібник. – Харків, 1999. – C. 11.
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Що ж являє собою сучасний стан філософії освіти в Україні? Основні цінності
філософії освіти формувалися ще з часів «Київської Русі». Про це свідчать патріотичні
«Повчанння» київського князя Володимира Мономаха. Далі, тією чи іншою мірою
філософські засади освіти розвивали у своїй творчій спадщині й у педагогічній діяльності
представники різних ідейних та ідеологічних напрямів: народники, ліберали, національні
демократи, націоналісти, комуністи, сучасні представники політичних течій.
Ф. Прокопович,
Г. Сковорода,
І. Котляревський,
Т. Шевченко,
К. Ушинський,
П. Юркевич, Б. Грінченко, С. Русова, М. Грушевський, Я. Ярема, В. Вернадський,
Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський і багато інших, включаючи цілу плеяду
освітян та науковців сучасної України, навіть будучи ідейними антагоністами, ключову
увагу вони звертали насамперед на виховання людської гідності, на спорідненість зі своїм
народом, відповідальність особи перед соціумом.
Що ж сучасні дослідники розуміють під поняттям філософія освіти в Україні?
З другої половини ХІХ ст. філософія освіти як особливий напрям філософських
досліджень виділилася в Європі, у тому числі і в Україні. В. Андрущенко і В. Лутай у
дослідженні «Про концептуальні засади філософії освіти України» підкреслюють, що
проблеми філософії освіти в колишньому Радянському Союзі, зокрема і в Україні,
систематично не розроблялися. Лише в останні роки горбачовської перебудови відбулася
перша велика Всесоюзна конференція «Творчість та педагогіка», на якій відбулася широка
дискусія між педагогами і філософами, які переймалися проблемами філософії освіти1.
Історична доля нашої держави склалася так, що відродження досліджень цієї
проблеми в Україні розпочалося тільки з другої половини 90-х років ХХ ст., тобто після
утворення незалежної Української держави.
В. Шевченко стверджує, що з 90-х років минулого століття філософію освіти в
Україні розуміють як напрям у системі філософських досліджень та підготовки
спеціалістів і як навчальну дисципліну, що викладається у вищих, передусім, у
педагогічних навчальних установах. Автор схильний до думки, що найперспективнішою
для філософії загалом є ідея «розбудови філософії освіти як центру філософії взагалі»2.
Значну роль у становленні філософії освіти відіграла Всеукраїнська науковопрактична конференція «Філософія освіти в сучасній Україні», проведена на початку
1996 р. В ній взяло участь понад 400 педагогів та філософів. На конференції був
презентований перший у країнах СНД навчальний посібник «Філософія сучасної освіти»,
автором якого був В. Андрущенко3.
Усе ж більшість науковців погоджується з тим, що для України характерний слабкий
вплив філософської думки на процес обговорення питань видозмінювання освіти загалом і
брак у гласному просторі загальних (філософських) точок зору, що дають можливість
говорити про стратегічні цілі та завдання освіти. У той же час цей простір перевантажений
низкою окремих дисциплінарних та інституціональних позицій, кожна з яких претендує
на особливу роль і значимість.
С. Клепко у своєму дослідженні стверджує, що філософія освіти XXI століття постає
засобом інтеграції науки, політики щодо науки й управління знаннями в сучасному його
інтегруючому баченні мікро- і макроперспектив процесів творення, виробництва,
трансферу, трансформації та використання знання 4

1

Андрущенко В.П., Лутай В.С. Про концептуальні засади філософії освіти України // Практична
філософія. – 2004. – № 2. – C. 23.
2
Шевченко В. Філософія освіти: проблеми самовизначення // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 1819.
3
Андрущенко В.П., Лутай В.С. Про концептуальні засади філософії освіти України // Практична
філософія. – 2004. – № 2. – C. 24.
4
Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті. – Полтава: ПОІППО, 2006. – С. 15.
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З таким твердженням погоджується і В. Лутай у своїй статті «Про стан розробки
концептуальних засад філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну
практику». Він зазначає, що після здобуття Україною незалежності в уряді була
висловлена думка, що в минулу епоху вирішальну роль у розвитку української економіки
й усього суспільства відігравали інтереси олігархічних кланів «отримувати свої
надприбутки». Тепер же головна мета уряду і його міністерства буде спрямована на
«розвиток усього суспільства на базі нових знань». Причому в основу цього «має бути
покладений принципово новий трикутник: освіта, наука, виробництво»1.
На Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство в системі
освіти», яка відбулася 28-30 березня 1996 р., Т. Усатенко зазначила, що домінуюча
донедавна система ідеологічно-догматичого типу освіти, яка базувалася на одноосібно
пануючих методологічних засадах, виявила свою обмеженість і неефективність, бо
формувала переважно одновимірну людину, принижувала інтелектуально-творчі пориви
індивідуальності. У вихованні цілісної особистості знаходить вияв уся сукупність проблем
нашої доби: взаємозалежність і взаємопоєднання національних цінностей,
загальнолюдських, осмислення державотворчих процесів та екологічних проблем,
формування цілісної квантово-синергетичної картини світу й толерантного
полікультурного простору, закономірна необхідність нових підходів до освіти в новому
тисячолітті. На шляху трансформації освітньої парадигми підлягають переосмисленню,
переоцінці не лише політичні, ідеологічні, педагогічні, світоглядні догми, постулати,
міфи, а й національні, гуманістичні, загальнолюдські цінності2.
Щодо цього питання В. Лутай відзначає, що основна ідея, на яку спирався курс
реформування нашого суспільства після отримання Україною незалежності, зводилася до
того, що головний недолік радянського соціалізму полягав у визнанні явного пріоритету
загальних (пролетарських, державних тощо) інтересів над частково-індивідуальними.
Лише з середини 90-х років стала розроблятися т.зв. концепція «нового центризму». Вона
полягала в тому, що будь-яка абсолютизація як колективних інтересів щодо частковоіндивідуальних, так і навпаки, засновані на хибно застарілих принципах (соціалістичнокомуністичних чи ліберально-капіталістичних). А тому концепція нового центризму
спрямована на розкриття кращого розв’язання суперечності між цими двома
протилежними принципами3.
З цього погляду, на його думку, існує декілька підходів до становлення філософії
освіти в нашій країні. Перший виходить із можливості і необхідності розробки такої
сучасної концепції філософії освіти, яка б була спрямована на оптимізацію розв’язання
усієї системи найгостріших проблем сучасного людства. Другий з цих підходів, що
виходить із визнання пріоритетної ролі принципів плюралізму і релятивізму, у своїй
логічній завершеності взагалі відкидає можливість розробки якоїсь єдиної концепції
філософії освіти, а тому різко критикує тих філософів, педагогів, що стоять на
протилежних позиціях. Але незважаючи на свої певні позитивні здобутки, саме останній
підхід якраз і призводить до недоліків наукових досліджень, пов’язаних з їх
фрагментарністю, локальністю, непослідовністю, тобто з відсутністю системності й
хаотичністю.
Однак на відміну від цих підходів, автор пропонує проект концептуальних засад
філософії освіти, спрямованого на досягнення того третього з основних напрямів сучасної
філософії освіти, спрямованого на подолання недоліків перших двох та на новий синтез
основного їхнього позитивного змісту.
1

Лутай В. Про стан розробки концептуальних засад філософії освіти в Україні та їх впровадження в
педагогічну практику // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 43.
2
Усатенко Т. Українознавство в культурно-історичній парадигмі національної освіти //
Українознавство в системі освіти: Міжнародна науково-практична конференція. – К.: Освіта, 1996. – С. 28.
3
Там само. – С. 33.
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Ця думка звучить і в спільному дослідженні В. Андрущенка і В. Лутай «Філософія
освіти в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку». Вони доводять, що
індивідуальні і близькі до них часткові інтереси кожної особистості хоч і можуть у чомусь
збігатися з більш загальними інтересами, але між ними завжди виникають і певні
суперечності. Дійсно, з одного боку, у філософії, політиці, економіці тощо існує тенденція
до надання особистості чи групі людей максимально важливого творчого вибору своєї
діяльності. А з другого боку – такий вільний вибір завжди обмежується певними як
моральними, так і правовими обов'язковими для всіх вимогами. Тому виникає
найважливіша суперечність між двома протилежними тенденціями: 1) до збільшення
вільного вибору своєї діяльності будь-якими її суб’єктами і 2) до нових обмежень такого
вибору, які мають забезпечити збереження суспільної організації вищих рівнів. Ця
суперечність стає головною і в сучасній філософії освіти1.
Загальна вихідна ідея представників цього напряму полягає в розкритті тієї нової
системи закономірностей взаємозв’язку певних обов’язкових прав діяльності для всіх
соціальних суб’єктів із плюралістичністю їхніх проявів, яка і має стати новою парадигмою
цієї діяльності.
Досить цікавим є підхід В. Шевченка до проблеми української філософської думки,
яка, на його погляд, орієнтована на пріоритет мудрості і мудрого життя особи. Мудрість у
суспільстві, за його словами, це предмет специфічного (дружнього або приязного)
людського відношення і соціокультурний стан існування людини. Завдяки цьому
конституюється філософія, а освіта функціонує як об’єкт, що досліджується в контексті
ставлення людей до мудрості, тобто в контексті філософії2.
Отже, будучи вченням про мудрість і мудре життя, філософія містить у собі й вчення
про процедури і способи успадкування, збереження та примноження мудрості з покоління
в покоління, від суспільства до суспільства. Одночасно успадкування, збереження та
примноження мудрості становить зміст освіти як соціокультурної основи суспільства.
Вона, власне, й репрезентує світ людей. Через це дружба з мудрістю виражає і «мудрість
любові до освіти», тобто є філософією освіти. Якщо ж погодитися з деякими іншими
міркуваннями, наприклад, гадати, що філософія є теорією розвитку освіти, то з поля зору
філософії в цьому випадку виключатиметься явище, наприклад, освітньої деградації. Коли
ж мовимо про те, що філософія освіти функціонує як вчення про зростання людей у
мудрості, то йдеться, по суті, про освіту як суспільний процес, не вільний від усього того,
що є в суспільстві, отже, і від проявів глупоти.
В. Шевченко доводить, що передача соціокультурних надбань із покоління в
покоління в будь-якому суспільстві не здійснюється природною подією народження. Така
передача вимагає існування прямих (батьки, вчителі і т.д.) і непрямих (книги, засоби
масової інформації тощо) посередників. Пріоритет у соціокультурному відтворенні
належить не завжди тим, хто народжує, а наставникам, які навчають нове покоління
розкодовувати означену інформацію й витлумачувати фікції тією мірою й тими засобами,
якими наставники самі володіють. Завдяки навчанню люди нового покоління набувають
нетотожні уміння користуватися готовим знанням і такими символами, що означують
неіснуюче, тобто ніщо. На цій основі нове покоління виробляє навички самостійного
створення і кодування нової інформації та означення неіснуючого3.
Освіта, за словами В. Шевченка, як соціокультурне самовідтворення суспільства, має
досить складну структуру, функціонування антитетичних елементів якої перебуває в стані
1

Андрущенко В.П., Лутай В.С. Про концептуальні засади філософії освіти України // Практична
філософія. – 2004. – № 2. – С. 24; Лутай В. Про стан розробки концептуальних засад філософії освіти в
Україні та їх впровадження в педагогічну практику // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 32.
2
Шевченко В. Філософія освіти: проблеми самовизначення // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 20.
3
Шевченко В. Філософсько-світоглядні складники методології українознавства // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 23.
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перехрещування. Так, освіта має інституційні й неінституційні форми існування. Вона
може ґрунтуватися на наукових знаннях і позанаукових уявленнях. До структури освіти
входить як шкільне навчання, так і самонавчання. Це підкреслює той факт, що освіта – це
«зріз» стану буття суспільства, що вивчає філософія освіти, тоді як навчання, оскільки
воно передбачає функціонування, головним чином, схем знання, – це категорія філософії
пізнання і педагогіки.
Філософія освіти розглядає саме освіту, тобто прийоми соціокультурного
самовідтворення суспільства, у межах яких своє місце знаходять раціональність
педагогічного процесу та участь держави.
Цікавою є думка О. Гриви, який основну увагу приділяє рівню толерантності
суспільства, як запоруку його успішного функціонування. А освіту він визначає одним із
шляхів до його створення. Автор визначає толерантність як ідеал, якого суспільство має
прагнути як у відносинах між окремими людьми, так і на рівні родини й школи.
Для вирішення завдань побудови толерантного суспільства неодмінно потрібне
осмислення та практичне втілення в систему освіти напряму підготовки фахівців, які були
б спроможні допомагати підростаючим поколінням у процесі їхнього соціального
становлення в умовах полікультурного середовища. Розглядаючи це питання, він
звертається до методів філософії освіти, яка вивчає закономірності взаємодії та різні
форми взаємодії між філософією та освітою. На думку О. Гриви, філософія освіти не має
давати готові рецепти, до кола її завдань належить пошук вирішення складних
взаємовідносин освіти й соціуму.
О. Грива дійшов висновку, що саме толерантність в освіті є передумовою створення
толерантних стосунків у суспільстві. З метою досягнення цього потрібні певні зміни в
системі освіти: постановка завдань, пов’язаних з допомогою в становленні культурної
ідентифікації особистості й адаптації її в умовах сучасного кризового полікультурного
суспільства, вихованням культури толерантних взаємовідносин у суспільстві через
виховання толерантної особистості, формування її толерантної свідомості1.
Загалом слід зазначити, що розробка концептуальних засад філософії освіти в
Україні знаходиться лише на першому етапі свого становлення, коли виникають різні
суперечливі між собою точки зору на суть цих засад. Оскільки розв’язання суперечностей
є атрибутивною причиною прогресивного розвитку будь-яких явищ реального світу, то
можна лише вітати початок дискусії навколо проблеми розробки певних концептуальних
засад філософії освіти в Україні та їх впровадження в освітню практику.
Не дивлячись на те, що ніхто ще прямо не заперечує важливої ролі філософії освіти,
Україна й зараз суттєво відстає від багатьох країн насамперед розвинених, у розробці і
впровадженні філософії освіти. Ще більшою мірою це стосується розробки філософії
освіти на досягненнях синергетичної методології. Так, предмет «філософія освіти»
читають лише в дуже малій кількості педагогічних ВНЗ і то лише з ініціативи окремих
ентузіастів. Це часто пояснюється тим, що у нас ще мало спеціалістів цього профілю. Але
в той же час іде боротьба з приводу того, чи треба вводити у перелік філософських
спеціалізацій філософію освіти. Тому в Україні ще не створена жодна спеціалізована рада
по захисту дисертацій з цієї проблематики.
Сучасна епоха поставила перед освітою, її філософськими засадами принципово нові
найважливіші проблеми. Загострення глобальних проблем, яке все більше загрожує
знищенню людства, потребує саме суттєвих змін усієї стратегії діяльності останнього, а
тому і формування того нового типу практичного світогляду, який визначає цю стратегію.
У вирішенні цього завдання, яке стало найважливішим не лише для сучасних мислителів,
політиків, а й для всього людства, головну роль, безумовно, має відігравати сучасна
1

Грива О.А. Толерантність освіти як передумова толерантного суспільства // Філософія освіти. –
2005. – № 1. – С. 18.
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освіта. Але вона потребує й найсуттєвішого реформування на основі нової філософії
освіти1.
В. Пазенко у своєму дослідженні «Гуманістичний принцип сучасної філософії
освіти» сучасне філософське знання знаходить у наголосі на його культурному, тобто
креативному, творчому і гуманістичному, духовно-моральному спрямованому значенні. А
головним у освітньому процесі автор вважає формування потреби у власних знаннях, а не
у заучуванні чужих, тобто потреба здатності їх осмислено застосовувати2.
Взагалі можна погодитись з висновком В. Андрущенка в тому, що сучасний етап
розвитку суспільства потребує принципово нової парадигми розв’язання головної
суспільної та освітньої суперечності. Дійсно, коли раніше таке розв’язання в минулі епохи
часто-густо здійснювалося шляхом антагоністичних форм, а тому й повної перемоги
однієї з протилежних тенденцій, то в наш час такі антагоністичні форми стали головною
причиною загострення тих глобальних проблем, які все більше загрожують існуванню
людства. Це стосується як поглиблення суперечностей між розвитком суспільства і
природою, між основними типами цивілізації і культури, між свободою людини і
вимогами суспільства тощо. Тобто нова парадигма діяльності людства загалом та нова
філософія освіти, зокрема, потребують неантагоністичних форм розв’язання всіх цих
складних проблем.
Здобуття Україною незалежності стало основним поштовхом до перебудови і
становлення нових принципів та методів вітчизняної освіти. З цією метою в 1992 р. була
розроблена і прийнята Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.», в якій
основний наголос робився на розбудові в Україні саме національної освіти та виховання.
На початку 90-х років в нашій країні були створені наукові, освітньо-виховні та
громадсько-політичні інституції українознавчого спрямування: Інститут українознавства
при
Київському
університеті
ім. Т.Г. Шевченка,
Інститут
українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут українознавства при Прикарпатському
державному університеті ім. В. Стефаника тощо. Від самого початку, як відзначає
П. Кононенко, їх діяльність не обмежувалася лише науковими дослідженнями, тому що їх
результати завжди спрямовувалися в галузі культури, освіти, виховання. В цей же час
було розроблено концепцію розвитку новітнього українознавства, схвалену на
Міжнародній науково-практичній конференції науковцями України і зарубіжжя3.
Нині українознавство постає як наука цілісного пізнання (самопізнання), творення й
самотворення української людини, нації, народу, їхньої природи, етнічної території
(України) в усьому часопросторовому вимірі, воно досліджує сам феномен українства,
закономірності, досвід та уроки його розвитку й прояву у визначальних сферах буття як
цілісності. Становлення і розвиток українознавства відбувається в органічній єдності зі
становленням і розвитком українського етносу, нації, народу. Якісні характеристики
українознавчих знань, їх глибина, обшири, інтегративність і синтетичність визначаються
станом, характером і потребами розвитку етносу, народу, нації, рівнем свідомості та
розуміння ними свого історичного покликання як явища самобутнього й
самодостатнього4.
Л. Токар відзначає, що формування змісту і структури національної освіти не може
відбутися інакше, як на основі пізнання (самопізнання) природної сутності людини, нації,
народу як цілого, усвідомлення ними значення єдності усіх сфер часопросторового буття і
1

Андрущенко В.П., Лутай В.С. Про концептуальні засади філософії освіти України // Практична
філософія. – 2004. – № 2. – С. 29.
2
Пазенко В. Гуманістичний принцип сучасної філософії освіти // Філософія освіти. – 2005. – № 1. –
С. 53.
3
Історія українознавства: Навч. посіб. / П.П. Кононенко, Л.К. Токар, О.Г. Бажан та ін.; За ред.
П.П. Кононенка. – К.: Академвидав, 2011. – С. 8.
4
Там само – С. 490; Кононенко П. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІІ. – С. 10.
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засобів самореалізації. Відповідно, визначальною метою освіти та важливою соціальною
функцією має стати навчання і виховання людини, нації, народу з метою оволодіння
досвідом, уроками і технологіями пізнання, самопізнання, самовдосконалення й
самореалізації. Тому в освіті так важливо забезпечити єдність мети, змісту і форм її
організації. Якщо ж проаналізувати вищезгадане визначення українознавства, то стане
зрозумілим, наскільки органічним має бути розвиток українознавчої науки і формування
змісту та структури національної освіти1.
Неодноразово у своїх дослідженнях Л. Токар наголошував, що наукою, яка обрала
об’єктом своїх досліджень народ Україна, його самопізнання й самотворення має стати
українознавство. Формула «має» вжита тому, що саме українознавство вперше в
українській науці формує знання про народ, природу й державу Україна в їх органічній
єдності та взаємодії на синтезованому рівні: досліджує й розкриває феномен українства,
закономірності, досвід та уроки його етно-, націє-, державотворення, матеріальне й
духовне життя, розвиток етнічної території. Спираючись на значний доробок галузевих
наук (україністики), українознавство піднімає процес самопізнання й самотворення
українського народу, розуміння ним своєї історичної місії на новий – більш високий
рівень.
На засадах глибокого аналізу й синтезу знань українознавство постає як цілісна
система науки, освіти та виховання й ставить завдання, як це й зафіксовано в освітній
програмі «Українознавство»:
а) виявити досвід поколінь, історичні уроки розвитку етнонації, української природи,
мови, культури, людини, держави;
б) сприяти аналізові тенденцій, закономірностей, причин та наслідків розвитку й
проблем сучасності;
в) формувати питомі риси громадян;
г) готувати покоління до самостійного життєвого вибору шляху та перспектив...,
пізнання, самопізнання, творення й самотворення особистості, схильної й спроможної
бути в гармонії з іншими людьми, з довкіллям, власним «я» (внутрішнім світом),
поєднувати особисті інтереси з громадськими, національно-державними й
загальнолюдськими;
д) сприяти виробленню високих суспільних, державних, гуманістичних, духовнокультурних ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних принципів і критеріїв
життєдіяльності людей...»2
Т. Кононенко наголошує, що в освітньому середовищі все знання є гуманітарним, а
історію філософії можна представити відповідно до типів освітніх середовищ. Тип
освітнього середовища визначається базовим знанням, за яким формується «тіло» і тип
навчального закладу. В його праці «українознавство» постає як інтегративна гуманітарна
наука, яка в освітньому процесі спроможна виконати покладені на неї завдання –
відтворити у формі знання цілісний образ України та світового українства у всіх проявах
та формах.
До того ж, автор розмежовує поняття освітня система та система освіти. У діапазоні
соціальних відносин ми маємо справу з системою освіти, яка, проте, відбиває основні риси
освітньої системи завдяки соціальній дієвості її представників-випускників. Т. Кононенко
стверджує, що освітня система, як і система освіти є не універсалістським, а

1

Токар Л. Українознавство і реформування змісту освіти в Україні // Українознавство. – 2010. – № 4
(37). – С. 59.
2
Токар Л. Українознавство в розвитку національної освіти та виховання // Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2003. – Т. 1. – C. 38.
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функціональним утворенням, у якому втілюється та чи інша філософія, формується
певний тип психіки та світогляду1.
У 1993 р. на Міжнародній науково-практичній конференції «Роль вищих навчальних
закладів (інституцій) у розвитку українознавства» було висловлено тезу про те, що
«Філософія українознавства творитиме нову ментальність, яка дасть змогу подержавницькому переосмислити світову культуру, виводячи суспільство і особистість з
орбіти меншовартості. Через національний інтелект, ідею, почуття вона стимулюватиме
національний оптимізм народу, коли кожен, незалежно від етнічної приналежності
відчуватиме себе часткою великого національного “я”». Обґрунтовувалася думка, що
українознавство «є не ідеологією певного класу, а новою філософією в розбудові молодої
України, яка повинна стати загальнонаціональною...»
За роки незалежності українознавство було введено в школи багатьох міст України,
проте, належного місця в системі національної освіти воно не посіло й досі.
Наповнення всіх навчальних предметів українознавчим змістом є актуальною
освітньо-педагогічною проблемою. У концепції П. Кононенка і в науково-дослідній роботі
Інституту українознавства такому напрямку роботи приділено значну увагу. У предметній
системі навчання ще не подолані основи просвітницько-прогресистської парадигми:
відчуженість
від
етнонаціональної
культури,
від
філософських
шукань,
односпрямованість і одномірність науково-предметних знань – заглибленість у
конкретний
об’єкт
дослідження,
розгляд
без
урахування
взаємозв’язків,
взаємопроникності. Тому хоча певні теми українського буття (це стосується таких
предметів як українська мова, література, історія) й розглядаються, однак у них переважає
конкретний специфічно науковий (предметний) підхід, а не етнонаціональний,
державотворчий, екологічно-валеологічний2.
На конференції «Українознавство в системі освіти», яка відбулася 1996 р. було
висунуто ідею школи-родини, як основу філософії національної освіти. З цього питання
виступили ряд науковців: П. Кононенко, Т. Усатенко, М. Кононенко, Л. Яресько,
М. Гриценко, Р. Павленко, Т. Гудзь та ін.
Національна школа має формуватися не в просторі ідеології, що відчужує дитину від
її природного середовища і вносить утилітарноідеологічний погляд на освіту, а на основі
принципів, цінностей роду, родини, родинності, – зазначив у своєму дослідженні
М. Кононенко. Він наголосив, що українська національна школа-родина – це новий тип
школи, в якому основа новизни – це насамперед новий тип мислення та новий підхід до
освіти. Тому філософія родинності поширюється і на дошкілля, і на отримання вищої чи
середньої спеціальної професійної освіти. Діти, які свідомо творять свій духовний світ,
характер, волю, думають і співають українські пісні, не виїдуть з України, бо для них
Україна – одна3.
Українознавство, як філософію розвитку національної освіти, характеризує і
М. Гриценко. Спираючись на концепцію П. Кононенка, вона доводить на прикладі власної
школи, що саме українознавство сприяло створенню української національної школиродини, базовими принципами якої є:
а) індивідуальний підхід. Найцінніше в школі – дитина з її здоров’ям та культурою як
буттям. Кожній дитині відповідно до її індивідуальних особливостей, інтересів, задатків

1

Кононенко П., Кононенко Т. Освіта XXI століття: філософія родинності // Кононенко П.
Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – С. 130131.
2
Усатенко Т. Українознавство в становленні національної освіти // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2003. – Т. І. – С. 222-223.
3
Кононенко М. Тип української національної школи – школи-родини // Українознавство в системі
освіти: Міжнародна науково-практична конференція. – К.: Освіта, 1996. – С. 181-182.
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створюємо умови для розвитку, саморозвитку, самовиховання, самоорганізації,
самореалізації, самовизначення;
б) родинність. Саме на цьому принципі ґрунтується життєдіяльність суб’єктів
педагогічного дійства (діти, вчителі, батьки, громадськість, меценати, усі друзі школи).
Родина – це перше середовище, в якому дитина формує своє «Я», пізнає, що добре, а що
зле, засвоює правила співжиття. Родинна атмосфера, безпека, довір’я один до одного
сприяють добрій соціалізації дитини, формуванню її сенсу спільноти. Від родини – до
родини-України – родини-планети;
в) українознавство. Спрямоване на постійне і послідовне удосконалення себе самого
й оточення на основі духовних та моральних цінностей попередніх поколінь, які
передаються з роду в рід. Українознавство – методологія національного виховання. Воно є
основою інтеграції предметів;
г) інтегративність. Дитина має пізнавати цілісну картину світу (міфопоетичну,
релігійну, механістичну, молекулярно-атомну, квантову). Педагогічне дійство – це
об’єднання, інтонація зусиль дітей, учителів, батьків, усього соціуму;
ґ) відкритість. Школа-родина – відкрита система. Вона формує єдине освітнє
середовище, розвиває регіон1.
Згадані вище принципи досить повно розкривають можливості зростання і розвитку
особистості в сучасному суспільстві. Запровадження такої філософії в національну
дошкільну та середню освіту дало б змогу формувати повноцінного індивіда і
національно-свідоме суспільство загалом.
Проголошення незалежності прискорило процес відродження національних традицій
України. Вони необхідні для правильного вирішення не лише дрібних родинних, а й
глибоких всенародних справ. Лише через пізнання культури та звичаїв можливо створити
прогресивне суспільство. Потрібно розбудити національну гордість, занедбану й забуту до
недавнього часу.
У колі родини дитині передається любов до рідної мови, культури. Але, на жаль,
зараз більшість сімей позбавлені правдивих знань про своє минуле, свою історію. Тому
вони не в змозі належно впливати на національне самовизначення дітей, збереження
їхньої національної індивідуальності. Адже належність до нації – це не лише запис у
паспорті, це – духовна єдність із нацією.
Тому найперше завдання керівництва держави – створити умови для нормального
розвитку індивідуума, збагачення його духовного світу. Потрібні умови для пізнання
історії та традицій України2.
Ідею школи-родини підтримує і Р. Павленко у дослідженні «Національне
відродження через пізнання національних коренів». Автор відзначає, що концепція,
враховуючи столітній досвід народної педагогіки, бере до уваги особливості національної
душі нашого народу, пропонує спільне виховання дитини як з боку освітнього осередку,
так і з боку родини. Адже відомо, що роль родини у вихованні надзвичайна. Саме у сім’ї
прищеплюються ті звички, нахили, принципи, норми, якими в подальшому житті
керуватиметься людина. Сім’я створює те обов’язкове, без чого істинне виховання та
існування справжньої людини немислиме. Це працьовитість, любов до рідної мови і
культури народу, почуття приязні до інших народів, знання свого родоводу, шанобливе
ставлення до батька й матері, землі, хліба, охорона честі родини3.
1

Гриценко М. Українознавство в українських національних школах-родинах на Баштанщині
Миколаївської області // Українознавство в системі освіти: Міжнародна науково-практична конференція. –
К.: Освіта, 1996. – С. 37.
2
Українознавство в системі освіти: Міжнародна науково-практична конференція. – К.: Освіта, 1996. –
С. 199-201.
3
Павленко Р. Національне відродження через пізнання національних коренів // Українознавство в
системі освіти: Міжнародна науково-практична конференція. – К.: Освіта, 1996. – С. 190.
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З цього погляду українознавство, як наука, повністю відповідає потребам сучасного
українського суспільства як нова філософія освіти.
П. Кононенко стверджує, що національна освіта України має ґрунтуватися на
засадах українознавчої науки: «Українознавство – це не просто система знань; це – уроки
(історичні, державно-політичні, соціально-економічні, етнонаціональні, міждержавні,
культурно-мистецькі, релігійно-філософські, морально-етичні) досвіду віків; аналіз
причини характеру проблем сучасності; прогноз тенденцій і проектування шляхів
майбутнього1.
З цього приводу аспірантка Національного науково-дослідного інституту
українознавства С. Новосад у своїй роботі розв’язує питання філософії особистості саме
через філософію освіти, яка об’єднує теоретико-методологічний досвід і науковопедагогічну практику на межі філософії й освітньої діяльності. Вона наголошує, що
українознавство в умовах сьогодення стає важливим компонентом ідеології сучасної
освіти України. С. Новосад розкриває основні функції освіти. Перша – навчання,
спрямоване на передачу знань та вмінь, попередньо набутих суспільством, а також
забезпечення подальшого їх розвитку. Друга – виховна, спрямована на формування
системи духовних цінностей, яка б найкраще поєднувала інтереси особистості, що
виховується, із загальними інтересами суспільства, тобто соціалізація людини. Сукупність
результатів цих двох функцій освітньої діяльності, на думку автора, формує світогляд
людини як певний цілісно субординований її погляд на світ загалом і місце в ньому
людини, що й обумовлює в кожній конкретній ситуації вибір одного з багатьох можливих
видів її цілеспрямованої діяльності. Найважливішим завданням сучасної освіти вона
вважає формування нового світогляду особистості, який би зміг неантагоністично
розв’язувати найгостріші суперечності – як глобальні, так і специфічні для кожного
соціуму насамперед українського.
Водночас в умовах сучасного розвитку українського суспільства початку XXI ст.
стає актуальним розгляд творчого потенціалу особистості з урахуванням методик
(діагностик) навчально-виховного процесу. Важливим при цьому є розгляд особистісноорієнтованого виховання (навчання) як цілісного об’єктивного процесу, який є предметом
дослідження філософсько-українознавчої науки. Цей компонент є одним із пріоритетних у
формуванні гармонійної людини і насамперед особистісно й професійно орієнтованого
громадянина України. Тому одна з основних функцій педагога полягає в тому, щоб
розвинути у вихованця здатність якнайточніше розуміти свій внутрішній та зовнішній
потенціал з метою вибору тактики поведінки.
Погоджуючись з провідними дослідниками проблеми філософії освіти в Україні
С. Новосад вважає необхідним інтеграцію українознавства до структури та змісту освіти
України. Це пояснюється органічною єдністю українознавства та нашого буття на різних
етапах історико-культурного розвитку, а також тим, що українознавство є ідеологічнофілософською часопросторовою цілістю, висвітлює єдність поколінь минулого,
теперішнього і майбутнього, матеріальної і духовної культури. А головне – досліджує й
висвітлює Україну та світове українство як цілісний світовий феномен, пов’язаний з
долею, ментальністю, історичною місією кожного з нас2.
Щодо поглядів на філософію освіти В. Шевченко наводить приклади позицій, які
стверджують, що найперспективнішою для філософії загалом є ідея «розбудови філософії
освіти як центру філософії взагалі». Проте одночасно в науковій літературі зустрічаємо і
твердження, що «Україна й зараз суттєво відстає від багатьох країн, насамперед
1

Кононенко П., Кононенко Т. Освіта XXI століття: філософія родинності // Кононенко П.
Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – С. 132134.
2
Новосад С.О. Актуальні проблеми філософії особистості як об’єкт українознавчої науки // Вісник
Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К., 2010. – № 4. – С. 3-6.
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розвинених, в розробці і впровадженні філософії освіти». Прямо це проявляється в
неприйнятті філософії освіти як дослідницького напряму1. Це ще раз підкреслює той факт,
що вказана проблема не є однозначною й досі викликає численні дискусії серед
дослідників.
Неадекватне ставлення до філософії освіти, на думку В. Шевченка, зумовлене
переважно слабким знанням історії суспільства, філософії і педагогіки, закріпленим
догматизмом марксистсько-ленінського штибу. Тож основним завданням нової філософії
освіти є подолання комуністичних залишків у українській освіті.
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що українознавство – це не зовнішня
атрибутика українства, це – інтегративний підхід до усвідомлення минулого, сучасного,
майбутнього України, усвідомлення себе, нації, народу в період національного
відродження, що нині переживає наша молода держава, вимагає від педагогів
переосмислення змісту не тільки навчання, а й виховання. Бо справжнє виховання є
глибоко національним за сутністю, характером та історичним покликанням.
Українознавство, що відтворює демократичні та гуманістичні зрушення, які
відбуваються в нашій державі та підносять авторитет людини та людяності, творчого
самовияву особистості, її високої моралі та духовності як провідних факторів суспільного
розвитку, підпорядковують цілеспрямованому втіленню в життя ідеї консолідації ставляти
національні інтереси, пробуджувати самосвідомість, самоповагу й повагу до власної нації.
Отже, з самого початку українознавство, як наука, було покликане стати філософією
національної освіти України. Саме така лінія закладалась у цілий ряд документів і
постанов, що так і не знайшли практичного втілення до сьогодні. Проте дослідження цієї
проблеми досі залишається актуальним для науковців.
Результати досліджень цілого ряду вітчизняних науковців у галузі філософії освіти
розкриваються у виробленні наукових основ і механізмів посилення органічної єдності
процесів самопізнання й самотворення народу, формування його свідомості відповідно до
концепції українознавства як цілісної науки й навчальної дисципліни, а також мають
неабияку практичну цінність на сучасному етапі.
У той же час наявні напрацювання мають бути відповідно систематизовані й
підготовлені до практичного їх вжитку у вигляді навчальних і методичних матеріалів для
дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, системи підготовки й
перепідготовки кадрів вищої кваліфікації тощо. На сьогодні проблема становлення
вітчизняної філософії освіти в українознавчому аспекті залишається актуальною і
потребує більш детального та послідовного вивчення. Також потрібна належна увага з
боку держави, яка б не лише постановами й ухвалами, а й реальними реформістськими
діями сприяла утвердженню українознавства, як філософії освіти в Україні.
In the article the problem of formation and development of ukrainological tendencies of
national philosophy of education is raised and besides the scientific contribution of the experts
into the study of historical suitability and regularities of the process are examined. The main
philosophic values in the Ukrainian education in the historical context are analyzed.

1

Шевченко В. Філософія освіти: проблеми самовизначення // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 19.
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Цимбал Т.В. (Кривий Ріг)
ПРИНЦИП «ТУРБОТИ ПРО СЕБЕ»
ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
У статті подається авторське розуміння екзистенційного принципу «турботи про
себе» в контексті педагогічної антропології. Обґрунтовано доцільність використання
цього принципу в процесі реформування сучасної освіти, піднесення її до рівня «освіти
сприяння», відправною точкою та провідним способом якої буде творення «культури
себе», вибудовування «буття-для-себе» через самоактивізацію та самореалізацію.
Про що б не розмірковувала людина, намагаючись пізнати таємниці навколишнього
світу, врешті-решт вона спрямовує погляд на саму себе. Осмислення проблем власного
буття людини – це ключ до розуміння багатьох важливих аспектів глобальної
проблематики, починаючи з кризових ситуацій та суперечностей між людиною та
природою, людиною та суспільством і закінчуючи формуванням ціннісних настанов
людей, що орієнтуються у своїй діяльності на зняття суперечностей, розгортання
внутрішнього багатства та творчих потенцій людини як суб’єкта культури, історії,
власного життя. Одним із найбільш поціновуваних сподівань і надій людини є її бажання
сягнути повноти життя, «продуктивного», «докорінного» самовиповнення, тобто
укорінитися в бутті, особливо, коли йдеться про його короткочасність і невідворотну
конечність.
Актуальність дослідження феномену «турботи про себе» як спроможності
самовибудовування в контексті педагогічної антропології та реалій сьогодення
посилюється тим незаперечним фактом, що сучасна людина безперервно виявляє свою
багатомірність, суперечливість, неоднозначну смислову наповненість. Подібна іманентна
ситуація буття людської самості – бути «незавершеною завершеністю», «локальною
глобальністю» – передбачає не лише вибір нових можливостей, смислів та цінностей
самореалізації особистості, а й відмову від колишніх, які заважають втіленню нових у
процесі міжлюдської комунікації та призводять до втрати людськості. З іншого боку –
втрата автентичності людського буття може відбутися й за умови занадтого
перенасичення «Я» всебічними «Ми» (за постмодерністською парадигмою – суб’єктністю
соціальних спільнот), що заважають ідентифікації «Я», призводять до втрати самості, коли
людина перестає бути творцем власного буття і знекорінюється. Таким чином,
необмежене зростання можливостей вибору, як ідеал епохи модерну, в постмодерні стає
негативним, перетворюючи «індивіда на людину з антенами (з огляду на множинність
можливостей та велику кількість цінностей, які йому пропонує сучасне суспільство)»1. За
таких обставин людина почувається розгубленою, невизначеною, адже диференціація
людського «Я», спроможність самовибудовування уможливлюється не кількістю
можливостей, а лише зростанням моральної культури особистості.
Якщо виходити з того, що постмодерністська парадигма змішує сутність і явище,
сутнісні зв’язки взагалі, заперечує можливість об’єктивної дійсності, заснованої на
реальних відносинах світу і людини, то турбота про себе, самореалізація та
самоствердження людини в бутті неможливi. Людський індивід, за постмодерною
методологією, не ідентифікується: він є одночасно трохи маргіналом, трохи обивателем,
трохи інтелігентом, тобто «мозаїчною» людиною. Як писав Ж. Дельоз, «нам потрібно ...
1

Перотті А. Виступ на захист полікультурності. – Львів: Кальварія, 2001. – С. 14.
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бути трохи алкоголіком, трохи божевільним, трохи самогубцем, трохи партизаномтерористом»1, поєднуючи в собі безглуздя та практику трансгресії як граничні форми
екзистенційного самовияву сучасної людини, що засвідчується, перш за все,
постмодерністським мистецтвом. При цьому спостерігається факт значного зниження
творчої та життєбудівничої енергії суб’єктів соціокультурної діяльності й підвищується
значимість імітації буття як світу тотальної умовності, що найчастіше виражається в
парадигмі карнавалу та віртуалізації всіх різновидів культурної діяльності.
У постмодерністській парадигмі взагалі, як відомо, відбувається деантропологізація
світовідношення і світопізнання, найповніше втілена в лінгвістиці та літературо- і
мовознавстві як різновидах гуманітарної культури (у тому числі, й у освітянській
діяльності). А уявлення про елімінацію суб’єкта означають зміну уявлень про цінності і
смисли культури, зміну уявлень про об’єктивну реальність, історію тобто, деконструкцію
онтології. Постмодерністська методологія ніби «виймає» людину із серцевини буття,
життя і культури, позбавляє її біосоціальної субстанційності та спроможності до
самовибудовування засобом турботи про себе. Тим самим про самоствердження,
самореалізацію людини не може йти мова, адже конституювання та реконституювання
буття здійснюється в умовах невідповідності до соціально-культурних норм і цінностей та
поза суб’єктом. Отже, людину неможливо визначити як особистість і, відповідно, її
вчинки, діяльність, поведінка зводяться до маріонеткових, оскільки в індивіда відсутні
особистісні якості: творчість, свобода, відповідальність. Така методологія працює не на
індивідуальність, особистість, а на людину-«актора», розчинену в ієрархічних соціальних
структурах, на людину-«агента», підпорядковану корпоративним інтересам. Її буття не
налаштоване на цілісність, глобальність, самовиповненість. Таке несуб’єктне буття
насправді є буттям обивателя, для якого найкращий вихід – принципово не визнавати
можливості та необхідності впливати на дійсність, змінювати її й самого себе.
Опинившись позасуб’єктною, людина нездатна на свідому, відповідальну, вільну і творчу
діяльність. Цим зумовлене її неоднозначне відношення до цінностей сучасного
цивілізованого світу: або їх ігнорування, або зневажання, або прояв консерватизму при
появі нових цінностей, що й відбивається на якісній глобальній зміні буття світу, природи,
соціуму, культури.
Саме ці аспекти буття людини стали предметом сучасних етико-гуманістичних,
педагогічно-антропологічних та комунікативних концептів розуміння буття людини як
«практичної філософії», головною ідеєю якої є заміна індивідуалізму колективізмом, але
таким, що не пригнічує особистість, екзистенціальне існування, не таким, що соціологізує
людське життя до рівня «гвинтика» та конформіста, а навпаки, надає можливості та
стимули для її саморозкриття, творення «культури себе» та «буття-для-себе». Таким
чином, з перспективами подальшої розробки соціокультурної парадигми буття людини
пов’язаний пошук відповіді на питання: як людині реально позбавитись імітативності,
профанації та пристосовництва «буття-з-країв», існування «при-бутті», не впавши при
цьому у крайнощі суб’єктивізму, індивідуалізму та егоїзму, як навчити людину
турбуватися про себе, виявляючи цим самим спроможність до самовибудовування.
Фундаментальним поняттям у розробці уявлень про зняття однобічностей
самоствердження людини, у розумінні смисложиттєвих орієнтацій, можливостей
морального вибору, меж свободи є поняття «культура». Адже поза культурою людина
постає як хаос вітальних потреб, почуттів, пасивний, позбавлений індивідуальності
відбиток соціальних відносин. Нагадаємо, що слово «культура» походить від латинського
кореня «cultura» і означає «турбота, піклування». Цицерон використовує поняття
«культура» для характеристики об’єкта турботи: у розумінні «cultura animi» – «турбота
1

Цит. за: Хоружий С.С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта
// Вопросы философии. – 2003. – № 1. – С. 61.
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душі» (що має особливе значення в контексті нашого дослідження). Культура як
онтологічна дбайливість визначається тим, що допомагає розгорнутись усьому тому, що
прагне стати закоріненим у дійсності, бажає втілитись у власний образ. Дбайливий підхід
культури до дійсності означає формування цілісності взаємовідносин між людьми та
світом, відтворення їх певного смислообразу, тобто самовибудовування.
Останнє ґрунтовно осмислене М. Фуко і розглядається ним як творення «культури
себе», в якій були б підсилені та переоцінені внутрішні зв’язки з самим собою та
підвищена значимість відношення до себе. Загальне уявлення про «культуру себе», на
думку філософа, пов’язане з екзистенціальним принципом «турботи про себе», якому
підпорядковане мистецтво існування людини в різноманітних формах. Саме цей принцип
обґрунтовує необхідність існування людини, спрямовує і визначає її розвиток та
культурну практику.
Однак думки про те, що людина має турбуватися про себе, існували ще у
давньогрецькій культурі. Так, в «Апології» Сократ представлений як «вчитель піклування
про себе», якому наказано Богом нагадувати людям, що їм необхідно турбуватися, перш
за все, про себе, свою душу, а не про багатство чи пошану. Пізніше ця проблема привертає
увагу Зенона, Сенеки, Епіктета1. Останній ґрунтовно досліджує буття людини і визначає
людину як істоту, що присвятила себе «турботі про себе». Саме в цьому головна
відмінність людини від інших живих істот, які створені не задля самих себе. Людина
вимушена піклуватися про себе не з тієї причини, що вона поступається тваринам «в
самодостатності та досконалості, але тому, що богу хотілося дати нам змогу вільно
розпоряджатися собою, наділивши «здатністю розуму», яка не просто заміняє природні
дані, а дозволяє «осягати» та використовувати за необхідністю інші здібності. Більше
того, ця унікальна здібність, і «тільки вона одна», може звертатися до себе, вибираючи як
об’єкт вивчення «і самого себе, і все інше». Тобто саме тому, що «людина вільна та
розумна, вільна в розумі, вона є істотою, яка призначена турбуватися про себе»2.
Таким чином, турбота про себе для Епіктета є привілеєм і обов’язком, дарунком і
повинністю, що забезпечує свободу, примушуючи всіх людей вдосконалювати свою душу
за допомогою розуму, приймати самих себе як предмет діяльності протягом усього життя.
Причому вік у піклуванні про себе значення не має. Адже, як зауважує Сенека, вчитися
все життя – це значить перетворити своє існування у безперервні вправи, і якщо важливо
рано розпочати, то ще важливіше – ніколи не розслаблятися3.
Принципу «турботи про себе» присвячені і трактати Плутарха, які включають не
тільки загальні розмисли про доброчесність і пороки, про щастя та душевні негаразди, а й
настанови з приводу того як вести себе в тій чи іншій ситуації. Відповідно до грецької
традиції, філософ пов’язує турботу про себе з медичним аспектом, бо філософія і
медицина діють в одних межах: використовують загальний тип теоретичного аналізу
фізичних розладів та моральної розпусти й припускають один і той же спосіб дії –
«лікування». Самовдосконалення душі за допомогою філософії та самовиховання набуває
тим самим медичного відтінку, адже формування, творення самого себе та турбота про
своє здоров’я – взаємопов’язані процеси. А значить практика турботи про себе
зосереджується на тих моментах, де негативні якості душі ведуть до тілесної немочі, а
хвороби тіла свідчать про душевні вади4. Саморозвиток вимагає від людини визнання
власної недосконалості, потребуючи виправлення й «лікування», адже духовні вади, на
1

Див.: Філософія стародавнього світу // Читанка з історії філософії / Під ред. Г.І. Волинки. – К.:
Довіра, 1992. – 207 с.
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Цит. за: Фуко М. История сексуальности-ІІІ: Забота о себе / Пер. с фр. – К.: Дух и литера; Грунт; М.:
Рефл-бук, 1998. – С. 55.
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Див.: Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии / Пер. с лат. – М.: Художественная
литература, 1986. – С. 44-45.
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відміну від фізичних, не супроводжуються явними стражданнями, вони можуть бути
скритими, засліплюючи людину.
Отже, турбота про себе вимагає розуміння, праці й часу. Тому, спираючись на
доробок давніх філософів, М. Фуко підкреслює, що однією з найважливіших проблем
творення «культури себе» є знаходження вільного часу для піклування про себе.
Необхідно час від часу залишати свої повсякденні справи та залишитися наодинці з
собою: поміркувати, почитати, проаналізувати свої дії. Час, відведений для турботи про
себе насичений різноманітними справами: фізичні вправи, догляд за тілом, читання,
розмисли, бесіди, листування. Тим самим необхідною умовою самовибудовування
визнається інтерсуб’єктивна практика, комунікативний аспект, який реалізується не тільки
в системі освіти, а й у дружніх, родинних стосунках. Тобто «турбота про себе ...
інтенсифікує соціальні відносини» та пов’язується «зі «службою душі», що припускає
можливість ігор, обмінів з «іншим» та систему взаємних зобов’язань»1.
Соціальна та особистісна практика турботи про себе передбачає і самопізнання, в
процесі якого, на думку М. Фуко, можна виділити три моменти: випробування, самоаналіз
(або розмірковування про справи) та самовдосконалення думки. Випробування, які
людина сама для себе відповідально обирає, допомагають вдосконалюватися в
добродійності, оцінити свій духовний рівень, ствердити міру своєї свободи та
відповідальності, підготуватися до можливих життєвих негараздів за допомогою
самоконтролю та самообмежень. Самоаналіз, що входив ще в піфагорійську систему
виховання, націлений на формування ставлення суб’єкта до самого себе через
усвідомлення власних помилок та висування обґрунтованої мети й гідних засобів її
досягнення. Самовдосконалення думки, за М. Фуко, виконує функцію фільтру, який
безперервно діє: досліджує, контролює та сортує уявлення. У цьому випадку мова йде,
скоріше, про самоконтроль як одну з форм відповідальності, що спирається на відомий
принцип стоїків: розрізняй те, над чим ти власний, і те, що від тебе не залежить.
«Контроль, – підкреслює М. Фуко, – це випробування меж можливого та гарантія
свободи; це спосіб назавжди переконати людину, що вона здатна уникнути прихильності
до того, над чим не власна»2.
Подібні думки є дотичними до вчення національного генія філософії – Г. Сковороди.
Головною метою філософсько-антропологічних розмислів Г. Сковороди є пізнання
«внутрішньої людини» в собі та набуття досвіду володіння собою, вміння поводитися із
самим собою. Цій проблематиці присвячено чимало філософських напрацювань. Додамо
лише, що Г. Сковорода у листах до М. Ковалинського зізнається: головним його заняттям
є «боротьба з нудьгою», з «внутрішнім вихором, ... що перевертає прах, без кінця, як
листвя, жадання душі, котра збурена й не утверджена»3. Філософ застерігає, що людина
завжди чимось невдоволена: «Мені не подобається, що я не досить музикальний? Що
мене мало хвалять? Що зношу удари і ганьбу? ... Нас непокоїть, що всі піднімають нас на
сміх, що слабка надія на майбутнє? Хіба душа не страждає від усього цього
найжалюгіднішим способом, ніби її підіймає порив вітру і жене вихор?»4 Але душа, яка
долає той вихор, самостверджується, укорінюється. Необхідною умовою цього є постійні
вправи людини у доброчинності або «турбота про себе», що скеровує людину «не жалістю
себе з’їдати, а лікувати»5. Людина ж має відчувати свою спроможність до такого
«лікування»-самостворення, бути впевненою в успішності самовибудовування.

1

Фуко М. История сексуальности-ІІІ: Забота о себе / Пер. с фр. – К.: Дух и литера; Грунт; М.: Рефлбук, 1998. – С. 61-62.
2
Там само. – С. 65.
3
Сковорода Г. Твори: У 2-х т. – К.: АТ «Обереги», 1994. – Т. 2. – С. 354.
4
Там само. – С. 314.
5
Там само. – С. 217.
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Особливу роль у формуванні спроможності людини до турботи про себе з метою
самовибудовування, самовдосконалення та самореалізації, на нашу думку, має відігравати
освітня система суспільства. Взаємодія освіти та філософії розпочинається з давніх часів,
адже історично перші філософські системи, будучи у певному сенсі синкретичними,
включали загальні знання про світ, суспільство, людину та особливості її розвитку й
формування. Саме тому першими професійними педагогами стали філософи (наприклад,
давньогрецькі софісти, Платон та ін.). Звичайно, на різних історичних етапах розвитку
суспільства дистанція між філософією та педагогічною теорією, а також форми їхньої
взаємодії, змінювались: від єдності до відмежування, а потім до нового синтезу в рамках
філософії освіти.
Остання ще донедавна не виділялась як окрема галузь філософського знання, що має
власні специфічні завдання та методи дослідження. Однак сьогодні створення загальної
концепції філософії освіти в Україні є важливою та водночас гостродискусійною
проблемою. З одного боку, переглядається філософія нормативізму та ригоризму (і
відповідно – нормативістськи-репресивна педагогіка), з другого – абсолютизується роль
принципів демократичного плюралізму та релятивізму у вирішенні проблем філософії
освіти (згадаємо: наприкінці дев’яностих вітчизняна педагогіка, долаючи наслідки
тоталітарного режиму, переживала період «захоплення» принципом діалогізму, «суб’єктсуб’єктними» відносинами між учнями та викладачами).
Усвідомлюючи суперечливість існуючих підходів, більшість сучасних вітчизняних
дослідників філософських підвалин освіти (В. Андрущенко, В. Бех, В. Кремень, В. Лутай
тощо) виходять з необхідності подолання їх однобічності та розробляють таку цілісноплюралістичну концепцію філософії освіти, яку можна було б назвати «антропологією,
педагогікою та соціологією сприяння» (В. Табачковський).
У межах останньої знаходиться й авторський підхід, наукова новизна якого полягає
в тому, що освіта розглядається як практика «турботи про себе», спроможність
самовибудовування, форма та спосіб буттєвісного укорінення людини. Феномен
«укорінення» визначається нами як «буття-для-себе», «турбота про себе» і творення
«культури себе», як максимальна повнота буття людини, актуалізація і реалізація всіх її
сутнісних сил, можливостей, здібностей, смислів культури, цілей та цінностей, горизонт
особистісного темпорального простору для вияву екзистенціалів духовності, творчості,
свободи, суверенності й відповідальності1.
Як бачимо, такий підхід забезпечує органічну взаємодію філософської антропології,
соціології та педагогіки, а кінцевий результат передбачає ствердження у людини почуття
«злагоди та «дружби з самим собою»2, відчуття повноцінності та буттєвісної
спроможності.
У процесі навчання і виховання людина має актуалізувати й «привласнити» історію
культури, перевівши її з безособової форми в особистісну, у форму суб’єктивного духу, в
індивідуальне життя в культурі. Кожний наступний крок у самореалізації особистості, її
укорінення в бутті засобом освіти означає сходження щаблями «прогресу», вбирання у
свою свідомість і внутрішній духовний світ усього позитивного, що було досягнуто на
попередніх етапах, «перемотування» його у «свій ум та у своє вміння» (В. Біблер).
Сприйняття й осмислення в процесі навчання і виховання цінностей культури сприяє
розумінню механізмів відродження культури, відновленню істинних смислів та ідеалів
людського співжиття, а значить і відверненню людини від псевдоціннісного укорінення в
бутті.
За умов динамізації культури, швидкоплинності соціальних змін, процес
формування особистісної ідентифікації людини є проблематичним і може завершитися
1
2

Див.: Цимбал Т.В. Буттєвісне укорінення людини. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 219 с.
Козловський П. Постмодерна культура // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. – К., 1996. –

С. 273.
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світоглядовою фрустрацією. Саме тому головним завданням навчання має бути (окрім
отримання певної кількості знань) створення можливостей практичного функціонування
культури у реальних способах самовибудовування особистості засобом «турботи про
себе». Запропонований погляд на людське буття як беззупинне творення «культури себе»
передбачає не насильство над собою, а злагоду з собою, зі своєю внутрішньою сутністю.
Таким чином, сучасна освіта має бути «освітою сприяння», відправною точкою та
провідним способом «турботи про себе», творення «культури себе», вибудовування
«буття-для-себе» через самоактивізацію та самореалізацію.
Наведені міркування дають змогу стверджувати, що «турбота про себе» як творення
«культури себе» – це ціннісно-процесуальний феномен, головними характеристиками
якого є самовибудовування, саморозвиток, самореалізація людини на шляху до належного
через суще та бажане.
Отже, авторський підхід до проблеми людського буття знаходиться у межах
соціокультурної, діяльнісної парадигми, проте з певним зміщенням акцентів: людина
розглядається нами як така, що перетворює не лише навколишній світ, а, передусім, себе у
напрямку вдосконалення та гармонізації власного буття і стосунків з навколишнім
середовищем (соціальним та природним), але уникаючи «своєцентризму» (Г. Батищев).
Творення «культури себе» засобом «турботи про себе» визнається основним
сенсожиттєвим орієнтиром людини, що забезпечує підтримку ідентичності, ґрунтом
духовної розбудови особистості та ввімкнення останньої в систему соціокультурних
практик як співтворчість. Творчість же є іманентною характеристикою людини,
«буттєвісне коріння» якої у неповторності власної екзистенції, в самому існуванні як
відповіді на дарунок буття.
«Турбота про себе» як творення «культури себе» постає у цьому випадку
онтологічною категорією, за допомогою якої усвідомлюються альтернативи, перспективи
збереження і розвитку буття кожної людини як вищої цінності, виступає як спроможність
самовибудовування особистості та спосіб реалізації антропологічного потенціалу
реформування освіти.
In this article the author’s understanding of existential principle of «taking care of
oneself» in the context of pedagogical anthropology is considered. The expediency of using this
principle in the process of reformation of modern education and rаising it to the level of
«educational assistance» are grounded. The main ways of this principle are the creation of
«culture itself» and the formation of «being-for-itself» with the help of activation and selfrealization.
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Цимбалюк І.Л. (Луцьк)
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ
ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ (1921-1939 рр.)
У статті здійснено спробу проаналізувати діяльність громадських організацій у
сфері поширення професійної освіти та кооперативних ідей в часи ІІ Речі Посполитої, що
проводилася протягом 20–30-х рр. ХХ ст.
Сьогодні актуальними є розвиток ринкових відносин, поширення кооперативних
ідей, здобуття професійної освіти, тому, на думку автора, з цією метою слід дослідити та
вивчити досвід громадських організацій у популяризації кооперативних ідей у
міжвоєнний період.
Дослідженню ідей кооперації та професійної освіти на території Волині приділяли
увагу такі дослідники, як Т. Вісина, Л. Драгомирецька, Я. Шабала тощо. Всі вони
акцентують увагу на окремо взятих факторах, які впливали на розвиток кооперативних
ідей на західноукраїнських землях у досліджуваний період.
Завдяки новим дослідженням та скориставшись архівними матеріалами спробуємо
проаналізувати розвиток професійної освіти та її популяризацію громадськими
організаціями Волині у міжвоєнний період.
Починаючи з 1918 р., інтелігенція Волині, зважаючи на зубожіння широких верств
народу, все частіше ставила питання про створення розгалуженої мережі професійних
організацій та кредитних установ, які на основі кооперації селянських господарств змогли
б успішно вистояти в умовах жорсткої ринкової конкуренції з іноземним капіталом.
З цією метою у селах щорічно стали проводитися виставки врожаю зернових
культур, овочів, фруктів, а також реманенту. Переможців нагороджували призами:
плугом, бороною, віялкою та племінною худобою. Для підвищення продуктивності
тваринництва завозили племінних коней, корів, свиней з Англії, Голландії. Їх розподіляли
у кращі господарства безплатно з умовою, що вони покращуватимуть місцеві породи
тварин на селі. Господарі утримували худобу на правах оренди, а через 3-5 років вона
ставала їх повною власністю. Кілька разів на рік проводили в селах великі ярмарки.
Особливо важливу роль в економічному розвитку села відігравала кооперація. Вона
охопила всі сфери виробництва і збуту сільськогосподарської продукції, постачання села
промисловими товарами, реманентом тощо. Кооперативи стали знаряддям захисту
економічних інтересів українського населення, школою раціонального господарювання,
осередками поширення землеробської та загальної культури.
Громадськість Волині керувалася гаслом батька кооперативної ідеї Роберта Оуена:
«Без освіти немає кооперації». З цією метою проводилися курси з 25 до 30 січня і з 1 до 20
березня 1926 року, з 14 березня до 16 квітня 1927 року, з 10 січня до 10 березня 1928 року
тощо.
Курси сприяли поширенню ідей кооперації, заснуванню в селах кооперативів,
підготовці кадрів. На кооперативних курсах у Луцьку з 25 до 30 січня 1926 р., викладали
теорію кооперації і рахівництво, товарознавство, кооперативне законодавство й
прикладну кооперацію. На наступних курсах слухачі ознайомлювалися з книговеденням,
товарознавством, історією та теорією кооперації, кооперативним і вексельним правом,
торговельною арифметикою, комерційною кореспонденцією, основами хліборобства. З
цього приводу голова філії «Просвіта» с. Пальче писав: «Наша праця полягала в
усвідомленні селянської молоді щодо української ідеї, а також заложені кооперативи
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«Українське майбутнє»»1. «Просвіта» була ініціатором проведення першого свята
української кооперації.
Окрім організації мережі кооперативів, товариства за зниженими цінами доставляли
селянам елітне насіння, саджанці сортових фруктових дерев, організовували хліборобські
виставки. Неодноразово громадські організації направляли курсантів в однорічну зразкову
господарсько-садівничу школу в с. Миловані Товмацького повіту на Галичині, засновану
в 1910 р. на базі подарованого митрополитом А. Шептицьким володіння.
Активно читалися реферати на санітарно-гігієнічні теми та регулярно відбувалися
виставки промислового, побутового характеру, які мали на меті пропаганду здорового
красивого життя. 17 червня 1933 р. у народній школі № 2 Луцька відбулося урочисте
відкриття рухомої виставки крайового промислу2.
Економічно-правові принципи концепції національної кооперації були розроблені
членами Головного відділу матірного Товариства «Просвіта» у Львові К. Паньківським та
К. Левицьким, що полягали в наступному:
опора на власні сили українського народу;
підняття поряд з культурно-освітнім і економічно-господарського рівня українського
селянства;
створення та виховання національно свідомого, заможного середнього прошарку
населення, який у майбутньому мав стати основною соціальною базою національновизвольних змагань українського народу.
Усвідомлюючи свій обов’язок населення все глибше стало перейматися проблемами
господарського відродження Волині. Бібліотеки громадських установ поповнювали
книжки про кооперацію та сільське господарство, передплачувались «Сільський
господар», «Господарсько-кооперативний часопис» тощо. «Наша українська безробітна
інтелігенція береться за розум, – писали газети»3. Починаючи із середини 20-х років,
посилилася тенденція до формування сільських бібліотек літературою з різних галузей
знань. Селян особливо цікавили книжки історичного, суспільно-політичного змісту, а
також практичного спрямування – з городництва, садівництва, бджільництва, кооперації.
Було видано книжку А. Вівчарука «Кооперативний рух на Волині та його вигляди на
майбутнє».
15 лютого 1921 р. у Луцьку на з’їзді представників «Просвіт» та їх філій на Волині
було ухвалено: «Волиняк повинен зрозуміти, що – книжка є культурний плуг хлібороба,
що одними плужечком та бороною годі добитись порядних урожаїв… А щоб найкраще
зреалізувати здобутки тяжкої праці – то се можливе тільки за допомогою кооперації»4.
Йдучи слідом Товариства «Просвіта» у Львові, що спричинило до розбудови
українських кооперативів «Сільського господаря», з’їзд представників «Просвіти» вважав,
що ця організація спроможна поширювати ідеї кооперації і підтримувати «Сільського
господаря» та зобов’язана налагодити співпрацю всіх українських організацій на селі.
Виступаючи на черговому з’їзді представників сільських філій, О. Ковалевський
підкреслив «конечність зібрання масової дрібної ощадності». З’їзд філій визнав за
найкращу ідею, яку треба пропагувати на селі, – ідею дрібної масової ощадності,
доручивши філіям приступити до негайного збору дрібних ощадностей там, де ще не
започатковано цієї праці, як і до заснування кооперативів там, де їх ще немає.
22 грудня 1928 р. розпочала свою діяльність філія Крайового господарського
товариства «Сільський господар» у Луцьку. Розвиток культурно-освітньої справи значною
1
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мірою залежав від свідомості і добробуту селян, а, значить, і від розвитку сільського
господарства. Так постала необхідність взаємної підтримки і співпраці між «Просвітою» і
«Сільським господарем», яка прагнула піднести сільськогосподарську культуру та
добробут селянства. «Сільський господар» звернувся до «Просвіти» з закликом –
поширити серед селянства інформацію про заснування в Луцьку кооперативу та про його
завдання; взяти активну участь у поповненні членів товариства «Сільського господаря» і
насамперед самій вступити в його члени (членський внесок становив для особи 1 злотий
на рік, а для товариства – 10 злотих).
Складовою діяльності товариства «Сільський господар» було сприяння науковому і
кадровому забезпеченню українського села на основі власної концепції розвитку
сільськогосподарської освіти і дослідної праці на українських землях. «Сільський
господар» співпрацював із сільськогосподарськими школами товариств «Просвіта» та
«Рідна школа», українськими студентами-аграрниками Львівської політехніки,
Українською господарською академією (1922−1935 рр.) у м. Подєбради Чехословацької
Республіки, реорганізованою в Український технічно-господарський інститут
кореспонденційного навчання (1932−1945 рр.).
Громадські організації звернули окрему увагу на велике виховне значення ідеї
кооперації й ощадності серед молоді та школярів. «Ця ідея широко захопила учнівську
громаду, іде широка пропаганда її за допомогою віч, улаштованого кооперативою свята,
плакатів і інше, більше 50% учнів гімназії числяться вже членами цієї організації. Помітне
збудження й зміцнення ініціативи в учнівських самоурядах... Самоуряди І, ІІ, ІІІ класів
спільними силами влаштували вечірку-забаву для учнів молодших класів шкіл Луцька. З
вирученої готівки, за допомогою Батьківського комітету, закупили портрет покійного
доктора Модеста Левицького до залі гімназії, разом з клюбом «Юнак» 16 грудня 1932
року влаштували врочистість вивішення портрету, на яку, крім учнів гімназії, запросили
представників громадянства та представників інших шкіл»1.
У першій половині 20-х років центральна польська влада і місцева адміністрація
були досить лояльними щодо кооперативного руху. Центральні кооперативні установи
намагалися лише в організаційному плані підпорядкувати українські кооперативи.
У Волинському воєводстві в кінці 1926 р. діяло 95 кооперативів, які обслуговували
переважно торгівлю і промисловість, сільське господарство і т.зв. каси Стефчика, які
кредитували дрібного сільгоспвиробника, а в містечках – дрібного промисловця. Кредитні
кооперативи, з огляду належності до ревізійних союзів, були дуже різнорідними. Серед
них суто українських було п’ять. Волиняни брали участь у кооперативах різних
національностей. Це пояснювалось тим, що українці не мали можливості брати необхідну
кількість кредитів у своїх банках. Тому в кредитній кооперації тих років чіткого
національного розмежування не було.
З другої половини 20-х років волинські кооператори почали шукати шляхів
об’єднання з центром кооперації – РСУК у Львові. До цього їх спонукало й те, що
кооперативна організація Волинського воєводства порівняно з галицькою перебувала в
гіршому стані. В 1925-1926 рр. відбулися з’їзди та конференції волинських кооперативних
організацій з участю галицьких делегатів, на яких розглядалися питання про об’єднання
кооперативів двох воєводств. У 1927 р. було створено спеціальний інспекторат у
м. Луцьку. З його утворенням діяльність українського ревізійного союзу в другій половині
20-х років поширилася на Волинське воєводство.
Під керівництвом Ревізійного союзу українських кооперативів (РСУК) було
прийнято програму зміцнення волинської кооперації. Розвиток загальноосвітнього і
культурного рівня учасників кооперативного руху та широких верств суспільства,
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розповсюдження кооперативної ідеї, підготовка фахових робітників здійснювалися через
культурно-освітні установи, читальні, книгозбірні, народні доми тощо.
РСУК, поряд з культурно-освітньою та інструкторсько-організаційною роботою,
допомагав волинським кооператорам засновувати нові товариства. Фахові центри
української кооперації «Центробанк», «Центросоюз», «Народна торгівля», «Маслосоюз»
відкривали тут свої філіали та відділи.
Така діяльність призвела до зросту кооперативної свідомості волинян, їх
господарської самостійності, практичної діяльності, що в кінцевому результаті сприяло
консолідації українського населення в Другій Речі Посполитій. Підпорядковані РСУК
волинські кооперативи залишалися досить потужним економічним чинником. У вересні
1934 р. їх кількість становила 304.
Характерною рисою цього періоду було те, що громадськість спрямовувала свою
роботу і в економічну сферу, дбала не тільки про загальноосвітній, а й фаховий рівень
знань населення краю. В цей час відбувається освітньо-економічні виставки, створюється
фахова школа, відкриваються крамниці, позичкові каси, рільничо-господарські та
промислові спілки. Провідними напрямками діяльності стає боротьба з неписьменністю
населення, поширення друкованого слова, організація різноманітних фахових та
господарсько-економічних курсів, народних університетів.
Активну просвітницьку діяльність розгорнули кооперативні організації.
Необхідність громадської діяльності кооперативів, спрямованої на захист і розвиток
національної освіти і культури, виховання національно свідомих членів суспільства
випливала з ідеологічно-організаційних засад кооперативного руху і розцінювалася не
лише як засіб піднесення культурно-освітнього рівня волинського населення, а й як
необхідна умова успішного розвитку самої кооперації.
Одним із основних напрямів культурно-освітньої діяльності кооперативів стало
піднесення загальноосвітнього рівня учасників кооперативного руху та ширших верств
суспільства. З метою підвищення грамотності населення кооперативні організації
фінансово підтримували роботу спеціальних секцій «Просвіти», «Рідної школи», «Союзу
українок», створювали гуртки з ліквідації неписьменності.
РСУК налагодив чітку систему кооперативної освіти, яка передбачала організацію
курсів для підготовки висококваліфікованих кооперативних фахівців. У 1931-1938 рр. у
селах і містечках Західної України було проведено 250 курсів для 7 457 осіб. Ініціаторами
організації кооперативно-освітніх курсів виступали низові кооперативи, місцеві осередки
українських громадських організацій «Просвіти», «Рідної школи», «Сільського
господаря». З 1930 р. РСУК проводив заочні курси, у 1935-1939 рр. для місцевих
керівників кооперативного руху були організовані літні відпочинкові курси.
Фактором у розвитку кооперативно-культурного просвітництва стало видання
кооперативної періодики, літератури економічного та культурно-освітнього змісту.
Розвитку бібліотечної справи сприяла пільгова політика кооперативних видавництв щодо
реалізації літератури. Збагачувати фонди кооперативним бібліотекам допомагали
українські видавничі кооперативи, а також книгарні, які працювали на кооперативних
засадах. У прилученні населення краю до української книги велику роль відіграли т.зв.
«мандрівні бібліотеки» РСУК.
Засобом культурно-освітньої діяльності і кооперативної пропаганди стали щорічні
кооперативні свята, які формували в українців почуття гордості за власний народ, сприяли
піднесенню національної свідомості. З метою активізації агітаційної роботи в масах при
кооперативах організовували постійно діючі самоосвітні гуртки, спеціальні
«пропагандивні комітети», залучали т.зв. «мандрівних пропагаторів», завдання яких
полягало підносити кооперативну свідомість населення. Активну пропаганду
кооперативної ідеї розгорнуло створене у 1936 р. «Товариство українських кооператорів».
Його члени – відомі теоретики й практики української кооперації – організовували
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наукові конференції, кооперативні свята, проводили лекції для населення. Широку
кампанію під гаслом «Скріпимо кооперацію масовим членством» у 1932 р. розпочали
кооперативні секції при філіях і гуртках «Союзу українок», які у 1934-1938 рр. налагодили
співпрацю з місцевими громадськими та кооперативними установами, залучили до
кооперативного руху понад 55 тис. жінок.
З 1931 р. курс кооперації був обов’язковим для вивчення в усіх навчальних закладах
«Рідної школи», широкого розповсюдження набула практика організації дитячих
кооперативів (у 1931 р. їх було 248). Для підвищення рівня кваліфікації вчителів «Рідної
школи» РСУК організовував заочні курси кооперативних знань, готував методичні
посібники.
Кооперація надавала фінансову підтримку українським громадським організаціям:
«Просвіті», «Рідній школі», «Союзу українок», «Сільському господареві», вела
доброчинно-благодійницьку і меценатську діяльність.
Кооперація сприяла піднесенню культури господарювання українського народу.
Зміст і засоби роботи у цьому напрямі визначалися необхідністю поширення передових
форм господарської самодіяльності, що мало сприяти піднесенню прибутковості
селянських господарств, а отже, підвищенню добробуту й рівня життя українського
населення.
Закупівельно-збутові кооперативи здійснювали заготівлю і централізований збут
продукції, виготовленої у селянських господарствах, постачали селянам споживчі товари
за цінами, на 10-20 % нижчими від ринкових. З метою піднесення господарської культури
села кооперативи організовували закупівлю сільськогосподарської техніки: плугів, сіялок,
культиваторів та ін., будували елеватори з механічним устаткуванням. Щодо піднесення
культури господарювання кооперативи тісно співпрацювали з товариством «Сільський
господар». Для організації фахової допомоги селянам при його підтримці до повітових і
окружних союзів було введено штатних агрономів, які розгорнули пропаганду за
раціональний обробіток землі, сівозміну та ефективне використання різних мінеральних
добрив, проведення меліорації тощо. Внаслідок дотримання їхніх рекомендацій
підвищувалася врожайність сільськогосподарських культур. У 1928 р. між керівниками
«Сільського господаря», РСУКу, «Маслосоюзу» і «Центросоюзу» було досягнуто
домовленості, згідно з якою координацію діяльності агрономів у повітах і піднесення
агрономічної культури села взяв на себе «Сільський господар», а фінансове забезпечення
праці агрономів і налагодження збуту продукції здійснювали кооперативні організації.
Організація агрономічної допомоги сформувалася як цілісна система науководослідних, культурно-просвітницьких та організаційно-виробничих заходів на
територіальному та господарському рівні. Використовувалися такі методи праці: для
науково-дослідної роботи – економічно-статистичний, монографічний, агрономічнобюджетних обстежень, експедицій; для культурно-просвітницької діяльності –
теоретичного та практичного навчання, змагально-заохочувальний; організаційновиробничий метод розв’язував конкретні проблеми реорганізації господарств і створення
для цього матеріальної бази; з посиленням ролі держави – примусово-адміністративний.
У другій половині 20-х років у міру організаційного, економічного та ідейного
зміцнення українського кооперативного руху польська влада на всіх рівнях переходить у
наступ на українську кооперацію, який досяг апогею у 30-ті роки. Основними причинами
цього наступу було, те що українська кооперація вийшла за межі господарського руху і
почала відігравати важливу роль у громадсько-політичному, культурному житті краю.
Вона на всіх ділянках зміцнювала позиції українців, консолідувала їх і цим ставала
перешкодою на шляху державної та національної асиміляції українців. Крім того, через
кооперативи намагалися спрямувати свій вплив на населення українські політичні партії,
громадсько-політичні організації, які пропагували ідею національного визволення
українців, що серйозно непокоїло польську владу.
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Тиск польської адміністрації на українські кооперативи у Волинському воєводстві
набув різноманітних проявів. Місцеві органи влади відмовляли у реєстрації
новоствореним кооперативам, закривали діючі. 23 травня 1928 р. «Господарськокооперативний часопис» писав: «Фактом є, що польська влада, особливо на Волині,
оповістила незалежній українській кооперації боротьбу. На одній з конференцій воєвода
Мєх схарактеризував українську кооперацію, як «паньство в паньствє» й заповів, що цю
кооперацію згноїть. У парі з цим йде свіжа заява віце-воєводи, що заступає воєводу
Волинського, про недопущення владою в цьому році обходу свята української кооперації
й прилучення його до свята польської кооперації…»1
Внаслідок таких дій «кооперативне життя Волині цілком завмерло, не то що
кредитові кооперативи, існуючі тут ще з перед війни, але навіть і споживчі крамниці, брак
котрих відчувається – всі вони припинили свою діяльність. Бо животіння декотрих
кооперативів – можна вважати існуванням тільки на папері. Особливо велика руїна
спіткала повіт Луцький. Сутужно тутечки живеться нам під зглядом господарів,
спекуляція в нечуваний спосіб шаліє, а хліборобові за все треба віддуватися. Потрібні на
Волині інструктори по кооперації, керовники спілок і т.п., необхідний також і з’їзд діячів
по кооперації на Волині, хоч би для того, щоби обміркувати способи до відродження
кооператив на румовищах волинських»2.
Особливу роль у піднесенні рівня добробуту волинян відігравав Волинський Союз
сільської молоді / Wolynski Zwiazku Mlodziezy Wiejskiey (ВССМ/W.Z.M.W.), який був
створений у 1922 р. з ініціативи як польської громадськості, так і прогресивної частини
українців, що прагнули до економічного розвитку і процвітання краю. Саме у цих колах і
виникла ідея утворення спільних громадських об’єднань, до яких на рівних правах
входили як українці, так і поляки.
Від початку виникнення ВССМ/W.Z.M.W. заявив про себе, головним чином, як
фахово освітнє об’єднання молоді. Метою діяльності було «загальноосвітнє і фахове
просвітництво молоді, виховання у юнаків і дівчат любові до праці, формування
культурного і фахово-освіченого господаря свого господарства і села»3. Основоположним
принципом, який визначив зміст роботи осередків ВССМ/W.Z.M.W., була
сільськогосподарська освіта та участь у конкурсній праці з вирощування
сільськогосподарської продукції.
Програмна сутність професійно-освітньої діяльності гуртків сільської молоді
знайшла своє оформлення у триступеневому сільськогосподарському вишколі молоді.
Триступенева сільськогосподарська самоосвіта членів ВССМ/W.Z.M.W. була розрахована
на 4 роки. Перший ступінь тривав 2 роки, другий – 1 рік, третій – 1 рік.
Оволодіння знаннями, навичками і вміннями першого ступеня передбачало
прослуховування ряду тем з організації ведення сільського господарства, а також працю
на конкурсній ділянці. Робота «змагунів» і «змагунок» на кращі результати у праці
проводилися під безпосереднім керівництвом інструктора ВССМ/W.Z.M.W. або старшого
опікуна. Завершувався процес оволодіння знаннями, навичками і вміннями першого
ступеня здачею іспиту за результатами набутих фахових знань і зарахування результатів
праці на конкурсній ділянці.
На другому етапі передбачалося подальше вивчення теорії сільського господарства:
«...глибше й ширше запізнання з управою ріллі й рослин, застосуванням погною, управою
окремих рослин і городництво», а також участь у двох конкурсах, що завершувалося
складанням іспиту та зарахуванням результатів праці на конкурсній ділянці4.
1

Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1928. – № 42. – С. 2.
Визволення (Луцьк). – 1921. – 15 червня. – С. 2.
3
Mloda Wies / Молоде Село. – Луцьк, 1931. – № 9. – С. 10.
4
Сведения о профессиональном образовании Волынского воеводства // Державний архів Волинської
області, ф. 312, оп. 83, спр. 1279, арк. 150.
2

201

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

Третій етап сільськогосподарської освіти передбачав: теоретичне ознайомлення з
годівлею домашньої худоби; ознайомлення із теорією і практикою ветеринарії; подальше
отримання загальних знань з ведення рільництва; ознайомлення з теорією кооперації,
головними напрямами й особливостями ведення сільськогосподарського виробництва в
країні, принципами ведення організації і ведення фермерського господарства в Європі і
США; працю на одній з конкурсних ділянок у рільництві і відгодівлю домашньої худоби
чи птиці1.
У другій половині 20-х років значне місце в роботі ВССМ/W.Z.M.W. зайняла
підготовка молоді до участі в русі кооператорів, роботи в кооперативах та інших
господарських об’єднаннях. Однією з форм підготовки цивілізованих кооператорів стало
запровадження в практику роботи гуртків сільської молоді такої принципово нової
навчальної структури як виробничо-навчальний кооператив. Його сутність полягала в
тому, що члени ВССМ/W.Z.M.W. не лише утворювали навчальну кооперативну секцію, а
й, за погодженням батьків, отримували в свої розпорядження певні засоби виробництва,
які використовували для створення власних кооперативів.
Важливим досягненням у сфері участі ВССМ/W.Z.M.W. у професійній підготовці
сільської молоді стала організація пересувних або мандрівних фахових шкіл, вечірніх
(фахових) університетів та короткотермінових курсів фахової підготовки, які
переслідували мету як поглибленого вивчення окремих напрямів сільського господарства,
так і підготовку керівного активу для гуртків сільської молоді.
Крім цього, Управа ВССМ/W.Z.M.W. активно співпрацювала з державними
інституціями, громадськими, кооперативними і господарськими товариствами, з
дирекцією стаціонарних професійних шкіл і народних університетів у плані поглиблення
фахової сільськогосподарської освіти членів гуртків сільської молоді.
Отже, за допомогою таких заходів громадськість краю намагалася наблизити
місцеве населення до загальноєвропейських стандартів, підняти цивілізаційний рівень
волинян. Завдяки їхній різноманітній діяльності громадські організації зуміли домогтися
цивілізованих перетворень у сфері національно-політичних, духовно-культурних і
соціально-економічних прав. Значна увага українських громадських об’єднань до
соціально-економічних проблем, удосконалення сільського господарства та торгівлі через
широко розгалужену мережу крамниць, кооперативів, ощадно-озичкових кас сприяла
піднесенню матеріального добробуту та загальної освіти населення.
An attempt was made to analyze the activities of NGOs in the dissemination of vocational
education and cooperative ideas in times of II Rzeczpospolita, which was held for 20-30’s of the
XX century.

1

Там само.
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УКРАЇНА – МОВА

Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич)
МОВНИЙ КОМПОНЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ
В НЕОДНОМОВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Розглядається природа ідентичності індивіда і спільноти, мовний компонент
ідентичності української етнічної та української політичної нації, різні вияви та причини
аберацій в українській ідентичності (біетнічність, відкладеність, дифузність,
неадекватність, негативність, гіпер- та гіпоідентичність тощо), можливість її
регенерації зі зміною соціальної ситуації в суспільстві.
Ідентичність як проблема українознавства
Ідентифікація (від лат. identificare – ототожнювати; пізньолат. identifico –
ототожнюю), тобто ототожнення індивіда або спільноти самими собою
(самоідентифікація) чи іншими людьми або спільнотами, відбувається за різними
ознаками – територіальними, соціальними, расовими, етнічними, статевими (гендерними),
психофізіологічними, віковими, поведінковими тощо.
Через ідентифікацію передаються і засвоюються (або ж приписуються іншими)
еталони та стереотипи етносоціальної поведінки, норми, вартості, традиції, обряди,
формується етносоціально зумовлене світосприйняття. Результатом процесу ідентифікації
є особистісна (індивідуальна) чи спільнотна (властива стратумові, субетносові, етносові,
нації тощо), справжня чи уявна, позитивна чи негативна й ін. ідентичність (лат. identicus
– однаковий, тотожний) – (само)тотожність, тожсамість (О. Забужко) чи просто самість
людини або спільноти, віднесеність (належність) їх до певної категорії, типу, різновиду.
Можна говорити про континентальну (європейську, американську, африканську), расову,
громадянську (державну), соціальну (стратумну), етнічну, субетнічну (бойківську,
мазурську, швабську тощо) й інші спільнотні ідентичності. Ідентичність – феномен
синтетично-інтегральний: вона охоплює певну сукупність прикмет зовнішнього
(матеріального) і внутрішнього (духовного) характеру, що їх можна трактувати як її
часткові вияви. Люди ідентифікують самі себе або ж їх ідентифікують інші здебільшого
не за однією, а за кількома ознаками. Скажімо, ґaд’є (ромська назва для всіх неромів)
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вирізняють ромів за циганським способом життя, соціальною поведінкою, зовнішнім
виглядом, мовою, співом, танцями тощо.
Серед ідентифікувальних та диференціювальних ознак ідентичності особливе місце
посідає мова. Вона має двоїсту – матеріально-ідеальну – природу і пов’язана з іншими як
внутрішніми, так і зовнішніми ознаками ідентичності. Водночас мова є індивідуальносоціальним явищем: без неї не існує ні окрема людина, ні будь-яка спільнота людей. Мова
часто слугує єдиною прикметою для ідентифікації, є ніби ключем до інших ознак чи й
заміщає їх. Антична фраза Говори – і я тебе побачу стосується й етномовної сторони
мовлення та є особливо значущою в ситуації неодномовності суспільства, наприклад, у
сучасній Україні з її непаритетною двомовністю. Те, якою мовою говоримо ми й якою та
як говорять із нами, багато що засвідчує про того, хто говорить.
Наведене дає підстави для виокремлення, гносеологічної автономізації поняття
мовної ідентичності індивіда і спільноти. Мовна ідентичність, як і ідентичність загалом,
має істотне – екзистенційне – значення для життя українського суспільства та для
існування українського середовища за межами України і тому потребує докладного
вивчення, національно-екзистенціального осмислення й адекватної українознавчої
інтерпретації. Вона має досліджуватися комплексно в декількох аспектах:
соціолінгвістичному (мовна особистість як член спільноти, соціально зумовлена
мовленнєва поведінка) з виокремленням лінгвополітичного (вплив на мовну особистість
і спільноту політики держави, політичної ситуації в Україні й інших країнах),
психолінгвістичному (у центрі уваги носій мови, його мовна самосвідомість та
психологічно зумовлена мовленнєва поведінка), етнолінгвістичному (мовна особистість
як член етноспільноти), власне лінгвістичному (ідіолект, мовна компетенція та мовлення
особистості і спільноти, «мовне господарство» спільноти, рівень культури мовлення) та
педагогічному (шляхи, засоби, методи формування мовної ідентичності). Пропонована
стаття присвячена теоретичному розглядові окремих питань зазначеної проблеми, які
недостатньо досліджені в українознавстві або ж зовсім не були предметом його
дослідження.
Особистісна і спільнотна ідентичність
Особистісна (індивідуальна) ідентичність у науці вивчена ґрунтовніше, ніж
спільнотна. Визначається вона як властивість індивіда бути самим собою у змінних
соціальних ситуаціях. Ідеться про тотожність (англ. identity), наступність та
самоусвідомлення індивіда як особистості, що відрізняється від інших індивідів і водночас
має спільні риси з іншими індивідами. Її різновидами є психофізіологічна (єдність та
наступність фізіологічних і психічних процесів та властивостей людини в її розвитку),
соціальна (переживання й усвідомлення своєї належності до певних спільнот), дифузна,
або розмита (стан невизначеності індивіда, який ще не зробив вибору), неоплачена
(прийнята без складного і тривалого самоаналізу, під зовнішнім впливом, за певним
стандартом), відкладена, або відтермінована (вибір відкладено «на потім»), досягнута
(особа вже знайшла себе і самореалізується), неадекватна (хибно вибрана) ідентичність.
Розрізняють також Я-ідентичність, особисту, соціальну ідентичність (І. Гоффман),
вертикальну (особистісну) і горизонтальну (соціальну) ідентичність (Ю. Габермас), що
трактуються як аспекти єдиного цілого, полюси біполярного континууму (Х. Теджфел,
Дж. Тернер); описано кризи ідентичності як неуникненне, а тому нормальне явище у
розвитку особи (Е. Ериксон) та ін. Усе зазначене стосується окремої людини, але тією чи
іншою мірою пов’язане з буттям спільноти, до якої людина належить. Навіть більше,
майже всі характеристики ідентичності індивіда можуть бути екстрапольовані на
спільноту, зокрема націю. Адже нація є «колективним індивідом», «збірною особистістю».
Спільнотна ідентичність у добу глобалізації з її розмиванням та знеціненням
традиційних етнонаціональних вартостей, атомізацією суспільств відсувається на другий
план, залишається в тіні. Поширюється думка, що етнічна ідентичність, з якою пов’язана
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ідентичність мовна, закорінена в традицію, а тому істотно відрізняється від інших форм
ідентичності, які орієнтовані на сучасність або майбутнє (Ж. Девос). Справді,
обґрунтовано говорити про етнічну ідентичність індивіда «як результат емоційнокогнітивного процесу усвідомлення етнічної належності, ототожнення індивідом себе з
членами свого етносу і відокремлення від інших етносів»1 можна тільки, спираючись на
самоназву, історичну пам ять, ментальність, національний характер, культуру та інші
особливості етноспільноти, до якої належить чи вважає себе належним індивід. Проте
«народ хоче бути не лише ситим, а й вічним» (Ч. Айтматов), тому всі ці особливості
мають і вектор у майбутнє. Що ж до мови, то єдино вона надає суспільно сущому
перспективу вічності. Жива мова, будучи спадком поколінь, водночас є вічно
повторюваними зусиллями духу зробити артикульований звук вираженням думки
(В. Гумбольдт), і тому «мова, яка прагне охопити життя у всій його повноті, перетинає
кордони вічності» (М. Хайдеґґер).
Етнічна ідентичність
Людство з давніх-давен поділене на етноси, відмінності між якими сформувалися
внаслідок пристосування людського роду до умов життя – географічних, ландшафтних,
природно-кліматичних та ін. Етнічне структурування світу, постійно трансформуючись,
збереглося до наших днів і мабуть існуватиме ще дуже довго, а може, й завжди.
Найвищою історичною формою етносу є етнонація – «велика родина» людей, об’єднаних
(і свідомих своєї єдності) територією проживання, походженням, історичною долею,
культурою й цивілізацією, мовою, ментальністю, національним характером. Це становить
ґрунт для ідентифікації людей, належних до певної нації, лежить в основі їхньої етнічної
ідентичності – усвідомлення своєї тотожності з етнічною спільнотою, значущості
членства в ній, небайдужого ставлення до неї, як до своєї, рідної. У цих процесах мові
належить особливе місце, оскільки вона найбільш відчутно маніфестує етнічну належність
людини, є етнодиференціювальною ознакою. Тому суспільна свідомість здебільшого
ототожнює мову і народ, і це почалося не в нову добу, до початку ХVIII cт., як уважають
окремі дослідники, а було відоме ще в давні часи. Так, старослов’янське слово языкъ
метонімічно означає не лише мову, а й народ: Съ нами Богъ, разумђите, языци... –
читаємо в перекладі сакрального тексту. Так це слово пізніше вживалося і в російській
мові, напр.: нашествие двунадесяти языков; и назовет меня всяк сущий в ней (Росії) язык:
и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык (О. Пушкін).
Абсолютно гомогенних за походженням етнонацій немає: кожна з них містить у собі
більше чи менше генетично різних складників, які впродовж довшого чи коротшого часу
консолідувалися, інтегрувавшись, виробивши спільні риси та відчуття цієї спільності, що
знаходить своє завершення у національній ідеї – прагненні мати, а маючи, зберегти свою
державу, яка – єдино – забезпечує етнонації повноту життя, свій голос у світовому
ансамблі народів, повновартісний внесок у культуру й цивілізацію світу, збереження своєї
ідентичності та перспектив на майбутнє. Тому, як пише Ентоні Сміт, «у передбачуваному
майбутньому національна ідентичність та націоналізм і далі, ймовірно, становитимуть
могутню і все більшу силу»2.
Між етнічною ідентичністю та етнічністю – етнічною належністю за походженням
не завжди є відповідність, оскільки етнічність має об’єктивну, а ідентичність –
суб’єктивну природу і може «конструюватися» індивідом або ж «приписуватися» йому
іншими людьми, що часто спостерігалося в Україні в минулому і спостерігається нині.
Західноукраїнські москвофіли у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. були
переконані, що вони «истинные русские», оскільки, на їхню думку, «русский народ»
проживає «от Ужграда до Кремля» чи й до Камчатки. Правда, з часом у багатьох із них
1
2
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наставало просвітління, і вони поверталися до українства1. Зрідка повертаються до
українства подібні «русские» та їхні нащадки і в наші дні.
Етнічна ідентичність складається з двох компонентів: 1) когнітивного (знання про
свій етнос, його прикмети, історію, стосунки з іншими етносами тощо – самопізнання є
передумовою і компонентом ідентифікації та знання про інші етноси насамперед ті, з
якими етнос у той чи інший спосіб контактує) і 2) емоційно-аксіологічного (ставлення до
свого етносу та своєї належності до нього, бажання зробити свій внесок у його поступ,
відданість йому, солідарність з одноплемінниками, образа за його приниження тощо).
Оскільки ідентичність є синтезом етноідентифікувальних та етнодиференціювальних
ознак, то ознаки як першого, так і другого розряду по-різному оцінюються індивідом:
скажімо, він позитивно ставиться до історії свого народу, але негативно до його
сучасності, або навпаки. Іншими словами, між окремими прикметами ідентичності
людини чи спільноти іноді немає гомогенної відповідності. Свого часу Іван Франко
називав деяких діячів української культури з Наддніпрянщини gente Ukraini, natione Russi
(роду українського, національності російської), що, очевидно, було аналогом до відомої в
Галичині категорії людей gente Rutheni, natione Poloni (роду руського (русинського),
національності польської). Така невідповідність між складниками ідентичності і, як
наслідок, роздвоєність самототожності людини (етносу, стратуму) дуже поширена в
неодноетнічних суспільствах, у багатонаціональних державних утвореннях, де немає і в
принципі не може бути повної рівноправності між етносами, позаяк один із них –
державоутворювальний, панівний, титульний, а тому його культура, право, мова тощо
посідають вищі, домінантні позиції в суспільстві.
У добу І. Франка, до неї та й після неї, в Галичині траплялися поодинокі
проукраїнськи налаштовані поляки, які з симпатією ставилися до українців, розуміли їхні
національні прагнення і змагання, володіли українською мовою і користувалися нею, як і
в підросійській Україні були подібні росіяни. Однак незрівнянно ширшим було
спольщення і змосковщення українців. Чия влада, того й мова, а отже і майже все інше,
що деформує національну ідентичність підлеглого народу, робить його представників
належними до іншої національності. Нині теоретики «русскоязычия» України силкуються
довести, що українці Півдня і Сходу нашої країни ближчі за ментальністю, культурою,
геополітичними орієнтаціями, соціальною поведінкою до росіян, ніж до українців центру і
заходу України. Такі думки можна почути і від окремих представників проукраїнськи
налаштованої творчої еліти України. Ще інші, начитавшись Семюела Гантинґтона,
пишуть про цивілізаційний розлом в Україні. Всі вони до певної міри мають рацію. Деякі
відмінності, і не тільки мовні, між східними і західними українцями є. Для порівняння: на
ліквідацію «розлому» між Західною і Східною Німеччиною за 20 років витрачено понад
трильйон доларів, проте німецькі «осі» («східняки») все ще ментально не такі, як «весі»
(«західняки»), хоч там радянський режим тривав тільки 45 років, функціонувала спільна з
рештою Німеччини мова і НДР як «вітрина» соцтабору мала найвищий у ньому рівень
життя.
Однак не слід цілковито ототожнювати ту чи іншу прикмету ідентичності з цілою,
інтегральною ідентичністю, як це, зосібна, робив Ф. Енгельс, який, кепкуючи з чеха
Ф. Палацького, називав його німцем, що видає себе за чеського патріота, але навіть не
знає чеської мови. У певних історичних умовах етнічна ідентичність пов’язується не так з
використанням мови конкретними людьми, як із її символічною роллю в процесах
формування почуття спорідненості зі спільнотою, до якої генетично і/або духовно
відносять себе ці люди. Саме тому чимало російськомовних українців, розуміючи
причини своєї російськомовності, називають рідною українську мову і прагнуть, щоб їхні
діти вивчали і знали її. Аж ніяк не всі т. зв. «люди русской культуры» вважають себе
1
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«русскими людьми», а ті літератори, що називають своєю вітчизною чужу мову (напр.,
О. Мандельштам – російську, М. Бубер – німецьку, С. Лем – польську), – ідентифікують
себе з людьми, для яких ця мова і вітчизна є рідними. З огляду на все це можливість
повернення більших чи менших частин зросійщеного грецького, татарського, єврейського,
українського та іншого населення України до рідних мов не виглядає як соціально, так і
психічно нерозв’язаною проблемою. Скажімо, російськомовні українці живуть в одній
країні й одній державі, в однакових соціальних умовах з українськомовними, чують мову
предків, отримують відомості про українську культуру, звичаї, історію і т.д. Це породжує
ідентифікаційні, доцентрові процеси. Соціологічне дослідження в Дніпропетровську
засвідчило, що понад 50% мешканців міста висловлюються за викладання українською
мовою, 75% вважають, що з українською мовою їхнім дітям буде легше пробитися в
житті, і лише 4% стоять за українську мову з патріотичних міркувань1. Як бачимо,
ставлення до мови мотивується, передусім, соціальними чинниками. Це усвідомлюють і ті
сили, які виступають проти реукраїнізації мовно винародовлених українців. Ілюстрацією
можуть слугувати заходи в галузі освіти і мовної політики нової влади в 2010 – 2011 рр.
Реукраїнізація хоч повільно, але таки відбувається в незалежній Україні і, як бачимо,
є однією з основних причин намагання прихильників «русскоязычия» України оголосити
російську другою державною або ж офіційною мовою, а останніми роками –
скористатися з цією метою «Європейською хартією регіональних або міноритарних мов»
(в офіційному перекладі – «мов меншин» – це не те саме, що мов міноритарних
(меншинних)), спрямованою, однак, на захист мов, яким загрожує зникнення, а не мов, які
загрожують існуванню інших мов. А саме такою в Україні була і наразі залишається
російська.
Аби говорити про зміну ідентичності людини, а ще більше – етносу чи його
територіальної або соціальної складової, слід підходити до цієї проблеми різноаспектно, а
насамперед з’ясувати причини і механізми цієї зміни, її глибину та можливість –
неможливість повернення до «рідного дому», до своєї спільноти зі зміною умов життя в
суспільстві. Добровільно можуть змінювати свою ідентичність окремі особи, як змінюють,
наприклад, колір шкіри деякі афроамериканці чи свою стать транссексуали. Але цього
добровільно не роблять цілі спільноти, зокрема нації. До того ж на основі усвідомлення
національної ідентичності та протидії її загрозам виникає націоналізм – явище
неоднорідне, внутрішньо суперечливе. Є націоналізм поневолених і націоналізм
поневолювачів, націоналізм демократичний, толерантний (живи сам і дай жити іншим) і
агресивний, експансивний, загарбницький, який часто набуває рис шовінізму. Коли автори
найпопулярнішої у сучасному світі педагогічної книжки «Революція в навчанні»
називають культурний націоналізм одним із 16 головних напрямів, що формують
майбутнє2, то йдеться аж ніяк не про націоналізм на кшталт того, що в Польській,
Російській, Угорській, Румунській державах душив українство, через що не всі українці і
нині, в умовах незалежності, позбулися рис, прищеплених поневолювачами.
Як і в часи М. Грушевського, в українському етносі, крім українців, свідомих своєї
національної ідентичності, є байдужі до неї хохли з ідентичністю дифузною та вороже
налаштовані до неї малороси з ідентичністю неадекватною. У галицькому соймі (сеймі),
та й не тільки там, перед випадом проти українців, спольщені діячі говорили Ja też jestem
rusinem, ale… (Я теж русин (українець), але…). Достоту так само нинішні малороси в
подібних ситуаціях кажуть: Я тоже украинец, но… або: Я не гірше за вас знаю українську
мову, но буду разговаривать на русском языке. А один сановник УПЦ МП висловився: Я
тілом українець, а душа у меня русская. Це вияв гіпоідентичності чи, по-іншому,
біетнічної (маргінальної) ідентичності, що здебільшого є етапом на шляху до зміни
1
2

Радіо «Німецька хвиля». – Укр. служба. – 2008. – 4 березня.
Драйден Ґ., Вос Дж. Революція в навчанні / Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2005. – С. 34, 75.
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етнічності, тобто переходу до моноетнічної ідентичності, але вже не предківської, а
прибраної. Відбувається втрата вертикальної співвіднесеності зі своїм МИ і набуття
горизонтальної співвіднесеності з іншим МИ. Таким людям властиве, скажемо словами
американського ученого Р.Д. Ліфтона, почуття історичної чи психоісторичної
відокремленості, розриву наступності з традиційними засадами і вартостями. Засади і
вартості народу, з якого вийшла така людина, вона заміняє засадами і вартостями чужими,
часом витримуючи паузу, щоб з’ясувати, наскільки доцільно це робити (відкладена, або
відтермінована ідентичність). «Короткотермінова ментальність» (З. Бауман), яка
поширена в Україні, природно, пов’язана із такою ж короткотерміновою ідентичністю,
що впадає в очі серед українського політикуму. З переходом політика з однієї партії чи
блоку в інший, йому доводиться змінювати своє ставлення до української історії, мови,
культури тощо та реалізувати нове ставлення у своїх політичних вчинках, у мовленнєвій
поведінці. Це особливо видно на прикладі діяльності політиків, що перейшли з партій
проукраїнських до проросійських.
Навіть насильно накидуваний і усвідомлюваний індивідом як насильний стиль
поведінки з часом стає звичним: маска приростає до обличчя, і її важко або й неможливо
скинути. Явища дифузної та неадекватної ідентичності трапляються у будь-якому
суспільстві, але дуже поширені вони в неодноетнічних державах. Підлеглий народ, народ,
що перебуває в політично, економічно, культурно, демографічно тощо гіршому
становищі, відчуває на собі тиск панівного, домінантного народу за всім спектром
етноідентифікувальних та етнодиференціювальних прикмет останнього. Це відбивається і
на характері ідентичності, і на ставленні до своєї та чужої ідентичності. Подібне
спостерігається також в умовах дисперсного й анклавного проживання в іноетнічному
оточенні.
Дуже істотним у плані вибору ідентичності і ставленні до неї є те, що являє собою
народ з вищим статусом і народ з нижчим статусом – який у кожного з них менталітет,
національний характер, рівень культури, історичні традиції, досвід взаємин з іншими
народами тощо. Знана письменниця і вчена, завідувачка кафедри україністики Римського
університету «Ла Сап’єнца» Оксана Пахльовська розповідає про свою доньку СлавуФранческу, яка має не лише два імені, а й подвійну ідентичність: «В Україні здається, що
вона більше схожа на італійку, для італійців вона – скоріше, слов’янка. Але це, власне, й є
приклад європейської ідентичності: коли не одна ідентичність існує за рахунок чи супроти
іншої, як це часто буває в українсько-російських біномах, а дві ідентичності взаємно
доповнюються. Зі свого дитинства я пам’ятаю, як у дитячому садку діти били мене під
столом ногами, – щоб і не видно, і дошкульно, суто радянська ментальність уже в чотирип’ять років! – за те, що я розмовляла українською. А малу Славу в Італії скрізь просили:
скажи, а як буде українською те чи інше слово, або – ой, яке в тебе гарне незвичне ім’я.
Тому Слава не змушена вибирати одну з ідентичностей, а навпаки, завдяки їхній
комбінації має в собі вільне й переконливе почуття власне європейської ідентичності»1.
Громадянська (політична) ідентичність
Громадянська ідентичність – це ознака надіндивідуальної свідомості – значуще для
індивіда усвідомлення своєї належності до спільноти громадян певної держави. Цей вид
ідентичності істотно відрізняється від ідентичності етнічної (етнонаціональної) і в
сучасних ліберальних суспільствах цінується вище за останню.
Відомі два основні шляхи творення нації, які умовно можна назвати французьким та
італійським2. Перший веде згори вниз – від держави до нації, другий – знизу вгору – від
народу до нації (і держави). Відповідно до французького шляху націєтворення та
історичного досвіду Франції, вже третє століття існує поняття і термін політична нація
1

Тисячна Н. Європейська парадигма України // День. – 2010. – № 167-168. – 17-18 вересня. – С. 6.
Докл. див.: Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич: Вид. фірма
«Відродження», 1997. – С. 45-55.
2
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як спільнота всіх громадян певної держави, незалежно від їхнього етнічного походження.
Італійським шляхом твориться етнічна нація, яка, будучи історичною трансформацією
народності, залишається кровно-мовною спільнотою, «великою родиною», що об’єднує
етнічно споріднених людей. В деяких державах політична й етнічна нації цілковито
збігаються. Скажімо, громадяни Японії – це тільки етнічні японці.
Українська нація формувалася італійським шляхом. Довготривала бездержавність
українського народу призвела до запізнення з націєтворенням, а особливо з
державотворенням, і, відповідно, до ще і нині остаточно не усталеної національної
ідентичності. Не слід забувати також про цілеспрямований і жорстокий
денаціоналізаційний тиск на українців із використанням найрізноманітніших методів
етноциду і навіть геноциду (у штучно організованих голодоморах загинули мільйони
природних носіїв українськості – селян). Одним із дієвих засобів утримання України у
складі Московської імперії було масове виселення українців з України і заселення її
іншими народами насамперед росіянами. Тільки численність українців і хоч це, може, й
дивно, розчленованість України між різними державами вберегла їх від цілковитої
асиміляції і в перспективі дала можливість відродити свою державність. Але не всі сусіди
відмовилися від наміру інкорпорувати будь-яку частину української території або й цілу
Україну.
У ХХ ст. у цивілізованому світі відбулися великі зміни, в т.ч. у сфері свідомості, де
нині важлива свобода вибору і відкритість до нового досвіду, потреба постійного
самооновлення. «Радянське суспільство і культура протягом багатьох років орієнтувалися
не на оновлення і зміни, а на підтримку стабільності, порядку і наступності. Всяка новація
здавалася підозрілою і потенційно небезпечною, сам? слово «модернізм» було лайливим
<…>. Ця атмосфера була згубною для індивідуальної ініціативи і творчості, але люди
звикли до такого стилю життя. Розпад Радянського Союзу і суперечності становлення
ринкової економіки викликали в країні гостру кризу ідентичності, питання «Хто ми?» та
«Куди йдемо?» стали нагальними. Коли на Заході труднощі ідентифікації зумовлені
плюралізмом та індивідуалізацією, то в Росії криза ідентичності, передусім, наслідок
розпаду звичного соціуму, що залишив у свідомості багатьох людей велику порожнечу»1.
Нині Росія вибудовує євразійську і водночас слов’янсько-православну цивілізацію –
«русский мир», що суперечить одне одному: азійські народи Росії не є ні слов’янами, ні
«русскими», ні православними християнами. Тут приховується імперська ідея, яку свого
часу викрив чех К. Гавлічек-Боровский: Росія оголошує все російське слов’янським, аби
потім оголосити все слов’янське російським. Це аж ніяк не є оновленням ідентичності,
навпаки, тут є повернення до минулого з елементами великодержавності та сталінщини.
На такий шлях сьогодні стали і російськомовні сили в Україні. Це курс пасеїстичний,
ретроградний – на відтворення, а не на розвиток, тому він не може мати майбутнього.
Попри те, що українцям властивий індивідуалізм, а Україна таки належить до
європейського, а не євразійського континууму, вона, будучи частиною СРСР, не могла
бути інакшою, ніж він. Крім того, у складі населення України є 17,3% етнічних росіян, з
яких майже половина не народилися в Україні. Передусім, вони та інші російськомовні
громадяни України різного етнічного походження забезпечили 2010 р. перемогу свого
кандидата на президентських виборах. Його команда намагається повернути Україну в
минуле, обіцяючи ті ж таки стабільність і процвітання в майбутньому та реанімуючи
російсько-радянську інтерпретацію історії з її міфами, накидаючи російську мову,
літературу, москвоцентричність (І. Лосєв), намагаючись мовно, культурно, духовно
ізолювати Україну від Європи та в тій чи іншій формі зблизити з Росією. А «що ближче
будуть Росія і Україна, то більше буде Росії і менше України». Це знає не лише автор цих
1

Кон И. Идентичность // http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/psihologiya_i_pedagogika/
IDENTICHNOST.html.
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слів Анатолій Стріляний. Знають і ті, що проголошують росіян України
«государствообразующей нацией» і «поки що» (на цьому виразі їхні ідеологи та політики
роблять логічний наголос) не вимагають державного (офіційного) статусу російської
мови, але механізмами пропонованого ними нового закону про мови намагаються
цілковито витіснити українську мову з державного і публічного вжитку.
Зафіксований у Конституції України термін «народ України» є семантично
тотожним відповідником терміна «українська політична нація». Ядром і основною
(державоутворювальною, титульною) частиною української політичної нації є українська
етнічна нація, точніше, ті дві третини української етнонації, які є громадянами
Української держави. Всі громадяни України належать до української політичної нації і,
незалежно від їхньої етнічної належності, є політичними українцями. Політична
українськість – об’єктивний компонент їхньої громадянської ідентичності, що, зокрема,
засвідчується мовою їхньої держави. Відповідно, українці – громадяни інших країн є
політичними американцями, бразильцями, молдаванами, португальцями та ін. і володіють
мовами своїх держав, але водночас є етнічними українцями, якими вони залишаються
насамперед завдяки мові предків.
Європейська традиція ототожнює державу, націю (політичну) і мову, яка є мовою
загального й обов’язкового навчання, офіційною мовою держави і виражає її єдність1. На
таких засадах стоять не лише, скажімо, мононаціональні Італія чи Швеція, а й
полінаціональні Франція та Іспанія. І, звичайно, євразійська Російська Федерація. В
Україні ж упродовж усього її незалежного існування не припиняються намагання
підірвати державні позиції української мови, оголосити якщо не державною, то офіційною
(функціонально це те саме) російську мову, а останніми роками, ґрунтуючись на свавільно
тлумаченій «Європейській хартії регіональних або міноритарних мов», – регіональною у
низці областей України з тим, щоб створити плацдарм, вільний від державної мови, й
остаточно витіснити її з України. Прикметно, що Російська Федерація не визнає цієї
Хартії про мови, однак вимагає її імплементації в Україні.
Мовна ідентичність
Оскільки буття як індивіда, так і спільноти неможливе без мови, то вона неодмінно
входить до ідентифікувальних та диференціювальних ознак їхньої ідентичності. До того
ж мова «стягає» на себе інші ознаки ідентичності: менталітет, історичну пам ять,
етносоціальні вартості, норми, стереотипи, релігію (конфесію), міфи, знання про
цивілізацію і культуру спільноти тощо. Вони пов’язані з мовою як із скарбницею, завдяки
якій вони зберігаються, з каналом, яким вони доходять до члена спільноти, зі знаряддям
упорядкування їх у свідомості тощо. Без мови неможливе ідентифікаційне
самоусвідомлення людини, свідомість загалом, отже і прогрес людського роду. Всі п’ять
інформаційних революцій в історії людства (D. Robertson): 1) поява мови, 2) поява письма,
3) винахід друку, 4) винайдення електрозв’язку, радіо, телебачення, 5) винайдення
комп’ютера – безпосередньо стосуються мови.
За теорією символічного інтеракціонізму, особистісна ідентичність у
«вертикальному вимірі» пов’язує історію життя індивіда, а соціальна в «горизонтальному
вимірі» забезпечує людині можливість виконувати вимоги рольових систем, до яких вона
належить у суспільстві. Зрозуміло, що особистісна, а ще більше, соціальна ідентичність
без мови не зможе ні сформуватися, ні існувати, ні трансформуватися. Подібне можна
сказати і щодо ідентичності «колективного індивіда» – спільноти.
Людина, будучи істотою суспільною, наділена інстинктом належності до спільноти і
поза спільнотою не може ні стати, ні бути людиною. Будь-яка соціальна спільнота є
водночас спільнотою комунікативною (community of communication), яка пов’язана
семіотично: має свої символи, систему знаків, із яких найуніверсальнішою, отже, і
1

Див.: Сигуан И., Макки У.Ф. Образование и двуязычие / Пер. с фр. – М.: Педагогика, 1990. – С. 5.
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найважливішою, є мова. Без цього неможливе буття спільноти як цілісного соціального
організму, як збірної особистості. Мова забезпечує ідентичність нації у просторі і часі – її
тяглість (наступність, спадковість, неперервність). Як каже Карл Дейч, нація – це
комунікативна спільнота, що існує в теперішньому часі, який триває вічно. Завдяки мові
відбувається (само)ототожнення людей за спільними ознаками у певному діахронічносинхронічному МИ (свої, наші) та сильніше чи слабкіше протиставлення їх іншим МИ (не
своїм, не нашим)1. Мова виконує націєтворчу роль: соціалізація, тобто перетворення
біологічних істот на соціальні, відбувається засобами конкретної мови та в її атмосфері.
Саме мова надає людині етносоціальних ознак члена мовно-національної спільноти. Мова
найбільш повно відбиває розум, дух і душу спільноти та її світ. Вислів «межі мого світу
окреслюються межами моєї мови» (Л. Вітґенштайн) стосується не лише окремого
індивіда, а й спільноти як колективного індивіда. Слоган «межі російського світу
визначаються межами російської мови» у Росії трактується ледь не як формула
національної ідеї. Як бачимо, особливістю спільнотної ідентичності є і міфологічність
(У. Солдатова).
Мова – активна сила, яка бере участь у творенні світу спільноти, розширює його
межі, втягує в нього індивідів, стратуми, субетноси тощо з інших спільнот, проникає в
чужі світи або й руйнує їх, прирощуючи етнічну субстанцію своїх носіїв. Без участі мови
неможливе формування як етнічних, так і політичних націй, їхнє повнокровне життя,
поступ, утвердження у світовому співтоваристві, а поневолені, деформовані, окрадені
народи без неї не зможуть відродитися, регенеруватися, повернути собі свою справжню
історію, реставрувати ментальність, національний характер, віднайти свої ідеали та
орієнтири. Усе зазначене, як говорилося, дає підставу виокремлювати явище і поняття
мовної ідентичності як компонента етнічної і/або громадянської ідентичності індивіда та
спільноти.
Мовний компонент ідентичності у різних суспільствах має неоднаковий статус. У
моноетнічних державах (Італія, Корея, Португалія, Чехія, Швеція, Японія та ін.) перед
їхніми громадянами мовне питання гостро не стоїть, і ніхто з них навіть не замислюється,
доцільно чи недоцільно, живучи у своїй країні, триматися рідної чи переходити на іншу
мову, не чує образ на адресу рідної мови тощо. Тут уживання рідної мови настільки ж
природне, як здатність дихати чи ходити. Люди чітко розрізняють рідну мову і мови чужі
(іноземні), однозначно усвідомлюючи роль, значення та функції як першої, так і других.
Інакша ситуація у державах поліетнічних, мультинаціональних, де мовні проблеми
завжди належать до актуальних, суспільно дражливих та спричиняють гострі дискусії,
міжетнічні тертя і навіть збройні конфлікти. Так було віками, так є і нині. Достатньо
пригадати недавні події в Канаді, де на референдумі не вистачило 0,5% голосів, щоб від
цієї країни відкололася і стала самостійною державою франкофонна провінція Квебек, або
ж нинішню Бельгію, яка через дві мови постійно балансує на межі розпаду.
Україна-Русь, втративши незалежність, постійно відчувала загрозу для своєї
ідентичності через намагання держав, до яких більшими чи меншими частинами вона
належала, знищити українську мову. Хоч як дивно, але такі намагання тривають і в наш
начебто цивілізований час, до того ж в умовах незалежності країни. Колізій, пов’язаних з
українськомовністю і зафіксованих у літературі, публіцистиці, пресі, в незалежній
Україні, не кажучи вже про царські та радянські часи, а також про ставлення до
української мови у сусідніх країнах, де залишилися частини української етнічної території
(Росія, Румунія, Польща, Словаччина, Білорусь та ін.), незліченна кількість. Історичні
винятки, які можна вважати певною мірою позитивними, – це становище української мови

1

Докл. див.: Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич: Вид. фірма
«Відродження», 1997. – С. 13-21.
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у Великому князівстві Литовському (ХІV – ХVІ ст.) та Австро-Угорській імперії (1772 –
1918 рр.), особливо у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Як зазначалося, корінних мешканців України за їхньою етносоціальною поведінкою,
за ставленням до мови предків можна ідентифікувати як українців (розмовляють
українською й усвідомлюють її національну вартість), хохлів (ставляться до своєї мови
індиферентно, розмовляють здебільшого суржиком, хоч більш-менш знають літературну
мову – українську і трохи краще російську) та малоросів, які в більшості принципово
розмовляють російською і до української, навіть сяк-так знаючи її, ставляться негативно.
Друга і третя ідентичності – це різні ступені витіснення українськості з українців. У
нормальних умовах, коли народ вільний і відчуває повноту національного життя, таких
явищ не буває, в усякому разі вони не виходять за межі статистично поодиноких. Криза
мовної ідентичності на зразок тієї, яку переживають українці, що переселилися з сіл і
містечок до великих зросійщених міст, особливо на Сході і Півдні України, невідома
данцям, полякам, росіянам, угорцям, шведам, японцям та іншим вільним народам у їхніх
країнах. Деформована мовна ідентичність, сумніви у своїй етнічності, почуття
приреченості щодо неї, ворожість до неї та її атрибутів, особливо до мови, – породження
несвободи, національного гніту, цілеспрямованої політики етноциду, винародовлення,
асиміляції, вияв керованої свідомості, прищепленої безпорадності, стану національної
депривації.
До складу російськомовного населення України, крім росіян, входить значна частина
мовно асимільованих українців і інших етнічних груп. Російську мову в Україні визнали
рідною 14,8% етнічних українців, 15,6% поляків, 58,7% татар, 62,5% білорусів, 83%
євреїв, 88,5% греків1. 12% російськомовних громадян України українською мовою не
володіють загалом. Усе це не «історично склалося», а є наслідком великодержавношовіністичної політики у вигляді царського «выравнивания народностей», сталінського
«злиття мов», сусловської «гармонійної двомовності» з двома рідними мовами та
благотворним впливом мови «старшого брата». Невживання української мови, негативне
ставлення до неї ставить під сумнів не лише характер ідентичності таких людей, а й їхню
належність до української політичної нації – громадян держави Україна. Адже володіння
мовою своєї держави належить до основних кваліфікаційних якостей її громадянина
(У. Аммон).
Однак ні мовна ситуація в країні, ні мовна ідентичність не є незмінними.
Ідентичність людини, а отже, і спільноти, у наш час, на відміну від Середньовіччя, є не
ригідний, а змінний феномен, «проект, що розвивається» (Е. Ґідденс), здатний до
трансформації як у негативному, так і в позитивному напрямку. Це поширюється і на
мовну складову ідентичності, зокрема, на ставлення до мов та їх використання.
Трансформації відбуваються насамперед під впливом зовнішніх умов. З усамостійненням
України на початку 90-х років минулого століття багато російськомовних почали
переходити у спілкуванні на українську мову, гадаючи, що українська влада провадитиме
такий курс щодо російської і російськомовних, як перед тим радянська влада щодо
української й українськомовних. Але побачивши, що нова влада не домагається
послідовного впровадження і дотримання навіть половинчастого радянського (1989 р.)
закону про мови, російськомовні політики, громадські діячі, працівники ЗМІ та інші
представники «подавляющего меньшинства» (вислів білоруського письменника Янки
Бриля) перейшли в контрнаступ, приховуючи українофобські домагання розмовами про
права людини та вигадане витіснення російської мови. Навального розмаху ці домагання і
практичні дії в галузі законодавства, освіти, судо- і справочинства, ЗМІ почали набирати у
2010 р. з метою ліквідувати скромні досягнення в утвердженні конституційної
державності української мови за президентства Віктора Ющенка і частково до нього.
1

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001
року // http://www.ukrstat.gov.ua/Perepis/PidsPer.html. – C. 17.
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Вивчення української мови згортається, двомовність відверто кваліфікується не як
співвикористання мов, тобто вживання державної української і своєї етнонаціональної
(російської, татарської, ромської, івриту / їдишу, угорської, гагаузької тощо), а як
співіснування мов – ви собі говоріть, що й як хочете, а ми будемо говорити російською, і
вам теж доведеться нею говорити, бо російська мова тут регіональна, згідно з
«Європейською хартією регіональних або міноритарних мов». Це означає повернення до
мовної ситуації радянських часів і не може не впливати на ідентичність громадян України,
належних до української політичної нації, і призводить до розколу суспільства за мовною
ознакою.
Мовна й освітня політика держави мала б діяти в двох напрямках: 1) посилення
громадянської консолідації етнічних груп у складі народу України; 2) підтримка
існування і розвитку мов усіх цих складових, а передовсім справді міноритарних мов
(караїмської, айсорської, урумської тощо), які без державних преференцій не можуть
існувати, а також тих, які були в СРСР об’єктами лінгвоциду: кримськотатарської,
грецької, івриту тощо. Останнє великою мірою стосується й української мови.
Divided linguistic allegiance (А. Матріне) – «розділена мовна вірність (відданість)»
для національних меншин в українських реаліях мала б означати можливості для
повновартісного засвоєння своєї державної мови і мови свого етносу (етнічної групи) та
вірність (відданість) обом цим мовам, а не заміну тієї й тієї російською мовою, як це було
в Росії-СРСР і за інерцією продовжує існувати в незалежній Україні. Звичайно, ця
розділена вірність двом мовам не заперечує можливості для вивчення і використання
інших мов, у т. ч. російської. Однак не коштом мови своєї держави чи мови своєї етнічної
групи, які для громадян України мали б бути поза конкуренцією. Саме в такому річищі
слід формувати мовну ідентичність в Україні, що цілком відповідатиме стандартам
цивілізованого світу та рекомендаціям групи вчених з Австрії, Англії й України – Проект
INTAS «Language Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic and Further Perspectives»
(2006 – 2008)1.
Мовна, як і інші види ідентичності, має когнітивний та емоційно-оцінний аспекти. У
нормальних умовах, особливо в моноетнічному суспільстві, природним є позитивне
ставлення до рідної мови, висока оцінка її якостей, виражальних можливостей,
стилістичної виразності, естетичних прикмет. Негативна оцінка своєї мови переважно
притаманна підлеглим народам і недомінантним етнічним групам. Вона є наслідком
неадекватного трактування їхніх мов владою та домінантним етносом, а також зіставлення
мов та їх уживання не на користь мов недомінантних, «нижчих». Це породжує почуття
маргінальності, меншовартості, обмеженості, сорому за свою мову, яке впливає на мовну
компоненту ідентичності і на ідентичність індивіда (спільноти) загалом. Правда, часом
відбуваються і трансформації мовної ідентичності в напрямку гіперідентичності, яка
виявляється, зокрема, в мовному фанатизмі.
Для того, аби позитивно ставитися до мови, треба належно знати її структуру,
виражальні можливості, історію тощо. Але люди доволі часто керуються не знаннями, а
стереотипними оцінками, накидуваними владою, панівним народом, шовіністично чи
нігілістично налаштованими вченими, працівниками ЗМІ, чужою церквою. У російських і
російськомовних середовищах не від нині побутують такі дифамаційні характеристики
української мови, як мужицкий, колхозный, курдупельный, телячий язык. Не менш відомі
й епітети з «політичною» семантикою – петлюровский та бандеровский язык. Через
численні російськомовні ЗМІ в Україні поширюються облудні твердження, що українська
мова виникла в ХVII ст., що це російська мова, зіпсована польським гнітом, що вона
непридатна до науки, військової справи, спорту, рок-музики тощо. Міфологічність, як
1

Див.: Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. Ю. БестерсДільґер. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 332-339.
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бачимо, властива не лише самоідентифікації, а й ідентифікації інших осіб, народів, їхніх
звичаїв, культур, мов тощо. Лунають заклики на зразок: «Національно мислячі російські
люди зобов’язані, задля майбуття російського народу, в жодному вигляді не визнавати
прав на існування за державою «Україна», «українським народом», «українською мовою».
Історія не знає ні того, ні другого, ні третього – їх немає. Це – фетиші, створені ідеологією
наших ворогів»1. Так формується мовний фанатизм і негативна ідентичність, яка
ґрунтується на самоутвердженні від протилежного, на запереченні чужого чи того, що
індивід уважає чужим. Вона властива багатьом росіянам України й іноетнічним
російськомовним, особливо малоросам, що як «кандидати на росіян» (В. Жаботинський)
демонструють свою любов до російської мови шляхом дифамації української – достатньо
послухати чи почитати діячів на кшталт пасквілянта Бузини чи войовничого анальфабета
в питаннях мови і культури секретаря Донецької міськради Левченка.
***
Мовна ідентичність як складова ідентичності особи і національної спільноти в
сучасній Україні не може не викликати занепокоєння. З одного боку, внаслідок тривалої
бездержавності українського народу та політики етноциду, яку провадила влада панівних
народів на українських землях, мовна ідентичність української етнічної нації та багатьох
етногруп України значною мірою втрачена і деформована на користь російської, з другого
– існує великий спротив формуванню українськомовної ідентичності української
політичної нації, яку становить спільнота всіх громадян України, незалежно від їхньої
етнічної належності. Нормалізація становища натрапляє на опір як зовнішніх, так і
внутрішніх антиукраїнських сил, що не можуть змиритися з існуванням незалежної
демократичної України. Виправленню становища сприятиме об’єктивне дослідження
проблеми мовної ідентичності в усіх її аспектах та донесення цієї інформації до
політикуму і якнайширших верств населення.
Нинішня доба інформаційної революції впливає на ідентичність людей. До 30-х
років минулого століття, коли існував клас селянства, українській мовній ідентичності
великої загрози не було – безпосередній зв язок селян із землею, віковічні традиції,
спосіб життя, фольклор тощо оберігали українську ідентичність, попри всі русифікаційні
(полонізаційні, румунізаційні, чехізаційні) потуги. Навіть більше – 1906 р. Олександр
Русов констатував, що в Херсонській губернії німецькі колоністи говорили здебільшого
по-українськи, переселені за часів «мертвих душ» М. Гоголя кріпаки з московських
губерній з прізвищами Живоглядов, Зернов і т.п. «тепер звуть себе українцями, теж серби
з часів аракчеєвських військових осель розмовляють тепер тільки по-українськи. За
даними перепису 1897 р., багато Татар, Жидів, Вірменів у чималій мірі асимілюються з
українцями»2.
Нині ситуація інакша. Селянство як клас внаслідок «розкуркулення», масових
депортацій, голодоморів, колгоспного кріпацтва, соціалістичної урбанізації фактично
зруйноване, а масова свідомість міського населення, все ще зануреного в російськорадянську культуру й цивілізацію, продовжує значною мірою жити в неукраїнській
концептосфері, маніфестованій російською мовою. Україна не має сучасного розвиненого
українськомовного інформаційного простору, а ті його елементи, що закладаються у
свідомість дітей у школі, через домінування російськомовного інформаційного простору
не знаходять належного розвитку поза нею і після неї. Мімезис як засіб формування
мовної ідентичності – це «властивість, що набувається радше навчанням, ніж натхненням»
1

Смолин М.Б. «Украинский туман должен рассеяться, и русское солнце взойдет» // Украинский
сепаратизм в России. История национального раскола. Сборник. / Вступ. ст. и коммент. М.Б. Смолина. – М.:
Москва, 1998. – С. 22.
2
Мицюк О. Винародовлення селянства на еміграції // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1928. –
Річник ХХVII. – Т. ХСVІІ. – Кн. Х. – С. 155.
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(А. Тойнбі), тому цілком зрозумілий нинішній курс на обмеження чи й позбавлення
українців можливості навчатися української мови у школі, ВНЗ, аспірантурі, в суспільстві.
Однак мовна ідентичність, як і інші компоненти ідентичності людини та спільноти, –
явище змінне, здатне до розвитку і регенерації. Головними двигунами цих процесів є
соціальні та психічні чинники, а зі зміною поколінь змінюються і ті, і ті. Нинішні аберації
в українській ідентичності та намагання їх поглибити і закріпити варто сприймати не як
вирок, а як чергові антиукраїнські потуги. Якщо й не гадають позбуватися своєї мовної, а
отже, й етнонаціональної ідентичності менш численні народи Європи: серби, хорвати,
шведи, фіни, данці, ісландці та ін., – то цього не зробить і 46-мільйонна українська нація,
яка вже відчула смак свободи й усвідомлює вартість національної гідності.
Features and a language component of identity of the individual and a community,
language component of identity of the Ukrainian ethnic and political nation, display and the
reason of aberrations in language identity, an opportunity of regeneration of identity is
considered in the article.
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Романчук С.М. (Ірпінь)
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО
МАС-МЕДІЙНОГО МОВЛЕННЯ
У статті автор акцентує увагу на розгляді деяких проблем мас-медійного мовлення
українського інформаційного простору. Підкреслено, що для радіо- та телеефіру
важливо уникати використання російськомовних конструкцій як на фонетичному, так і
на граматичному рівнях.
Сучасне прагматичне суспільство має низьку культуру усного мовлення в
українському телерадіоефірі. Те, що коїться сьогодні з рідним словом на телеканалах і в
радіопросторі, знецінення його, нехтування літературними нормами, – не що інше, як
пряма відмова від виконання своїх святих обов’язків – бути для мільйонів людей взірцем,
еталоном мовлення (стосується багатьох професіональних теле- і радіоведучих,
кореспондентів, коментаторів електронних ЗМІ) або в несумлінному, недбалому вивченні
рідної мови, нігілістичному ставленні до її законів – усталених літературних норм (це вже
на совісті тих, кому надають слово в ефірі; когорта їхня необмежена: від найвищих
владарів, державних, політичних діячів, депутатів – до пересічних громадян).
У сучасній українській мові слово ефір функціонує в значенні радіомовлення і
телебачення. Однак у європейській культурі воно має дещо ширше семантичне поле.
Насамперед варто виокремити його символічне значення, яке прийшло до нас з античного
світу і пов’язане з трактуванням стихії повітря як чогось величезного за обсягом, де інший
час та зовсім інший простір. У книзі «Символи світу» французький дослідник Жан Прієр
доволі розгорнуто розкриває значення символів таких слів-понять, як повітря та ефір.
«Прагнення до ефіру, – підкреслює дослідник, може виникнути лише в тих, у кого
розвинуте пристрасне бажання неба, життя і справжнього щастя, чий Дух порвав із
земною орбітою. Це втеча вверх, щоб тільки не оглядатися на землю»1. У нашій
мовленнєвій практиці були поширені фонетичні варіанти – етер, етерний (що відповідає
відтворенню особливостей грецької мови). Ці слова вживали І. Франко,
М. Коцюбинський, М. Зеров, ранній П. Тичина та інші в символічному значенні, а також
на позначення чогось легкого, прозорого, ніжного.
Ефірне мовлення як важливий різновид живого українського слова, зберігаючи його
ознаки, в процесі становлення визначив своє місце в системі національних цінностей як
самостійна сфера публічної діяльності. Одна з наймолодших, всеохопних, глибоко
соціальних і недостатньо пізнана в своїх виявах, можливостях2.
Загальновизнано, що свої потенційні можливості мова найповніше розкриває в
словесному мистецтві і саме в цьому середовищі вона найкраще виявляє свій творчий
характер. Однак саме життя мови, її виживання і розвиток залежать насамперед від
повноцінного функціонування живих усних форм мовлення, серед яких ефірному сьогодні
належить важливе місце. Інтелектуальна верства нашого громадянства завжди глибоко
усвідомлювала роль мовленого слова в житті нації і багато робила для її реалізації. Це
особливо характерно для кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст., для періоду Визвольних змагань,
міжвоєнного часу в Галичині. Приміром, Іван Франко, оглядаючи здобутки останніх
десятиліть у роботі з масами, визнавав виняткову роль живого рідного слова, того
«летючого слова», хвилевого і нетривкого витвору людського духу, яке навіть у ситуації,
1

Цит. за: Азарх Л. О ремесле радиожурналиста и не только... // Ключи к эфиру: В 2 кн. – М., 2007. –
Кн. 2: Основы мастерства. Опыт, практические советы. – С. 44.
2
Лизанчук В.В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка. – Львів, 2008. – С. 54, 69.
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коли, здавалось, не було рятунку, виявляло свою чудотворну силу, двигаючи з упадку
маси1.
Ефірному мовленню, на відміну від інших різновидів живого слова, притаманна така
особливість, як здатність втягувати в свою орбіту – активно чи пасивно – багатьох наших
громадян. Це – запрошені в студії, принагідно залучені як учасники чи свідки певних
подій; це – чиновники різних рангів, освітяни, науковці, священнослужителі, юристи,
митці, юристи, бізнесмени, військовослужбовці, спортсмени, працівники технічної сфери,
сільського господарства, домогосподарки тощо, люди різного віку та роду діяльності.
Отже, акустичний різновид наших медіа стає своєрідною школою політичного думання,
школою, в якій можна пізнати ази державницької політики, пильніше глянути на
політиків, зіставляти ідеї, робити певні узагальнення. І що для нас важливо – ця сфера стає
школою, щоправда, ще недостатньо усвідомленою своїми навчально-виховними
наслідками – школою навчання державної мови, ставлення до неї, школою освоєння
складної науки мовотворчості, естетичних норм спілкування.
З одного боку, публічні виступи в ефірі зобов’язують учасників комунікативних
актів відповідально ставитися до свого мовлення, активізувати свою комунікативну
спроможність, і відрадно, що наші громадяни не лише вільно поводяться перед камерою,
вони переважно добре говорять українською, відчувають свою відповідальність за слово.
З другого боку – якщо йдеться про реальність, то, як хтось метафорично висловився,
ефір в Україні в мовному плані є таким собі «асорті». Явище багатолике, зумовлене
драмою багатовікової бездержавності, жорстокою злочинною діяльністю асиміляторів.
Тому на сьогодні постає нагальна потреба розгляду проблем мас-медійного мовлення
радіо- та телевізійного ефіру. Мета нашої праці – визначити основні проблеми мовлення
дикторів зазначених комунікативних засобів та запропонувати шляхи їх вирішення з
метою вдосконалення мовленнєвої культури комунікантів.
Передусім, розглянемо вияви ефірного мовлення в українському інформаційному
просторі.
По-перше, значна частина телепродукту на кожному з каналів – російською мовою.
У цьому – порушення державних законів, етичних засад, людських взаємин. Про це вже
чимало сказано, написано. Як державний, національний, мовний феномен, явище
вивчають і за кордоном2. З психологічного боку – це продуманий спосіб закріпити у
підсвідомості пересічного громадянина тезу про дві «рідні» мови, демонструвати, що вони
близькі, зрозумілі кожному і в спілкуванні цілком взаємозамінні. І це – «демократичний»
варіант на шляху «поступу» до двох державних мов. Є непоодинокі спроби відсунути
українську мову в ранг діалекту, переконати світ і насамперед отих окрадених,
зневажених, що ми говоримо діалектом «общерусского языка».
По-друге, частина політиків, переважно проросійськи зорієнтованих, та й деякі
представники влади у багатьох ситуаціях вільно переходять з однієї мови на іншу (із
суттєвими помилками у кожній з них), хоч такі дії потребами спілкування не зумовлені.
Наше вухо постійно привчають до такого «асорті» і в інших передачах. Ще раз варто
запитати: наскільки вплетення чи переплетення української й російської мов є ефективним
і корисним для розвитку ЗМІ? Наскільки виправданим? Та не лише запитати, а й почути
розумну, обґрунтовану відповідь з урахуванням усіх параметрів такого явища. Польська
дослідниця О. Баранівська доходить висновку, який не робить нам честі: «Складається
враження, що українська мова в телепросторі не є самодостатньою, що для глибшого і
ґрунтовнішого пізнання або засвоєння потрібно двоє ведучих – російською і українською
1

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Франко І. Зібрання творів у 50 т. – К., 1984. – Т. 41. –
С. 527-528.
2
Баранівська О. Тенденції мовлення сучасних українських ЗМІ // Мово рідна, слово рідне. Prace
naykowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek. Studia Ruthenica Cracoviensia. – Kraków, 2009. –
С. 63-71.
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мовами»1. Так утворюються значні прогалини в інформаційному просторі, спиняється
процес мовотворчості, падає активна позиція української мови, гальмується природний
плин спілкування; применшується значення державної мови; крім усього іншого, такий
спосіб спілкування наслідують – він стає звичним серед певної категорії громадян.
По-третє, «переплетення», щоправда, у дещо іншому форматі, властиве також FMрадіостанціям України. Тут майже суцільна російська низькопробна попса, яку нав’язують
українським слухачам, нахабне, як справедливо зауважив аналітик, засилля всього
радянського, русифікація, ще й, до того, інтелектуальна деградація2. «Брутальний стиль
спілкування стає не просто нормою, а модою», – констатує А. Музичук3.
По-четверте, збільшення мережі телеканалів, радіостанцій спричинило значний
приплив у цю сферу людей, недостатньо підготовлених лінгвістично. З-посеред хиб
фонетичного характеру: оглушення дзвінких приголосних, неправильна артикуляція
голосного [и], ненапружена артикуляція звука [j], редукція складів, м’якість звука [ч] та
інших шиплячих, пом’якшення губних, помилки в наголошенні слів.
Виокремимо деякі, що потребують додаткових пояснень:
невміння артикулювати український нескладовий звук [ў]. Досвідчені практики
застерігають, що навчити правильно вимовляти цей звук нелегко. Йдеться про те, що
звукове значення літери В в українській та російській мовах у певних позиціях суттєво
різниться.
українська мова
1) звук [в] сонорний, тобто при його вимові голос переважає над шумом;
2) цей звук не має пари глухого, отже, він ніколи не оглушується.
російська мова
1) звук [в] дзвінкий, має свою глуху пару [ф];
2) перед глухими (п, т, с, к, ш, х, ц, ч) він оглушується, звучить як [ф].
Особливістю українського звука [ў] є те, що, на відміну від інших сонорних, у
певних позиціях він набирає особливої гучності. Наприклад, прикро чути у мовленні
співачки жофтий, виконують арію Наталки-полтафки (норма: [жоўтий, полтаўка], у
мовленні тележурналістів – фпав, фстаф, фтрата, графціф (потрібно: [ўпаў], [ўстаў],
[ўтрата], [граўц’іў]);
до вже «приписаних» у нашому мовному просторі і в мовній свідомості помилок
додаються, на жаль, щораз нові. Найновіша, яка не лише пішла в ефір, а й стала
надбанням окремих громадян, – це нехтування фонетичним законом – чергуванням к-ц’:
на футболке, на виставке-ярмарку, стартує по 5-й доріжкі, нормативним є: на футболці, на
виставці-ярмарку, стартує на 5-й доріжці. Довелося вже чути в автобусі: зупиніться на
зупинке. А потрібно на зупинці. Маємо ще один приклад впливу мови екрану на мовлення
громадян;
не зменшилася кількість інших помилок – граматичних, лексичних, фразеологічних.
Уже набула право громадянства неправильна відмінкова форма іменників при
числівниках 2, 3, 4: два літака, три місяця (відсотка, мільйона), хоча правильно: два
літаки, три місяці (відсотки, мільйони); та й у фразах без числівників можемо почути
(нерідко й у мовленні тележурналістів): мені зняли номера, підписали договора, учителя
пішли, потрібно ж: мені зняли номери, уклали договори, учителі пішли. Як інтерфереми –
не на своєму місці закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини іменників чоловічого
роду: директор музея, шукаємо мира, робота з’їзда, хоча правильний варіант: директор
музею, шукаємо миру, робота з’їзду. Варто запам’ятати, що у багатьох тематичних групах
українських іменників чоловічого роду нормативним у родовому відмінку однини є
закінчення -у (-ю). Воно переважає. А в сумнівних випадках слід заглянути в словники.
1

Там само. – С. 67.
Каспрук В. FM-деукраїнізація України: Що далі? // День. – 2009. – 2 жовтня.
3
Музичук А. Свобода лихослів’я, або про культуру спілкування // День. – 2009. – 2 жовтня.
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По-п’яте, україномовні партії, крім небагатьох винятків, часто втрачають живу для
спілкування інтонацію. Почнімо з того, що людський голос може реалізуватися в 1–1,5
октави. Натомість творці усного ефірного тексту обмежуються 2–3 тонами. Природна
ритмомелодика порушується і через те, що наголошені склади – особливо із
задньоязиковими [у], [о], [а] – набувають силового характеру замість природного для
української
мови
напружено-силового.
Порушується
плинність,
відчутне
«вистрілювання», скорочуються склади, зокрема із початковим [j]. Це вже особливості
артикуляції, дотримання якої характеризує насамперед інтелігентну людину (не торкаюся
змісту, режисури, етичних моментів, ціннісних ознак, навіть мовленнєвих помилок).
По-шосте, ще одне мовне «асорті» – телесеріали. У домівку пересічного
громадянина України телесеріал приходить як чужинець, який нехтує правилами етикету
– погорджує мовою гостинного господаря. Переклад через субтитри – ще один спосіб
«відпису», мовляв, вимогу про переклад виконано. Що «дає» субтитрування? По-перше,
порушується закон живого слова, українців трактують як якусь глухоніму масу, адже
неувага до живого мовлення – це, перефразовуючи вислів У. Самчука, знущання над
самим життям. По-друге – створюються психологічні незручності для слухача/глядача, бо
не завжди належно координуються зорові і слухові сприйняття; по-третє, не можна
ігнорувати того, що українці – народ лінгвістично обдарований і російську мову розуміє,
якщо навіть нею і не користується. «Користь» субтитрів хіба що в тому, що засвідчують
«грамотність» перекладачів. Натрапляємо на порушення елементарних граматичних форм:
подбай про свою мати (замість про свою матір), пробач мене (правильно пробач мені).
Однак найбільше помилок – на вживання ненормативних для української мови слів та
фразеологізмів: присаджуйтеся на російське слово садитесь (правильно прошу сідати;
сідайте, будь ласка); з таким відношенням до справи – перекладають російський вислів с
таким отношением к делу (потрібно: ставлення до справи).
Не йдеться про те, щоб призбирувати факти порушення норм, спеціалістам
поповнити свої картотеки, бідкатися, що інтерфереми, ті чужі «духові» мови прибульці,
руйнують, часом непомітно, систему мови, позбавляють її природності, відсувають на
периферію; йдеться про те, щоб збільшувалася кількість тих, які проникаються почуттям
відповідальності перед державою та її мовою.
В історії українського кінопоказу маємо правильні зразки високопрофесійного
озвучення. Гарною українською заговорив мільйонер і його вишукана дружина
(«Династія»), оті окрадені, зневажені почули, що їхньою мовою не соромляться говорити
люди в палацах, високі державні чиновники. І для них це надзвичайно сильний аргумент.
Усвідомлення важливості ефірного мовлення для процесу державотворення, для
формування повноцінного звукового простору, розуміння його значення для збереження і
розвитку державної мови, бачення цієї сфери як своєрідної школи мовотворчості має
активізувати діяльність відповідних служб, громадських організацій, спрямовувати на
поліпшення нашого ефірного мовлення, керуючись засадами соціолінгвістики, беручи до
уваги практику сучасних організованих суспільств.
І добру прикмету нашого часу бачимо в тому, що в середовищі тих, чиє буття тісно
пов’язане з мікрофоном, утверджується близьке до сакрального розуміння ефіру.
Досвідчений російський радіожурналіст Л. Азарх у статті «Про ремесло радіожурналіста і
не тільки» пише, що, читаючи легенди та міфи Стародавньої Греції, натрапив на дивну
інформацію про те, що ефір – місце перебування богів, це один з важливих первенів
Всесвіту, початок усього, що існує, це світова душа, яка пронизує світобудову1.
Можливо, відродження в нашій культурі символічного значення ефіру, зокрема в
середовищі тих, хто пов’язав із ним свою творчість, кого допустили і хто наблизився,
1

Азарх Л. О ремесле радиожурналиста и не только... // Ключи к эфиру: В 2 кн. – М., 2007. – Кн. 2. –
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доступився до нього, сприятиме виробленню почуття соціальної відповідальності за
мовленнєві дії. У цій практичній сфері діяльність професіоналів має бути спрямована на
створення соціального комфорту як для окремої людини, так і для суспільства загалом.
Це, можна припустити, один із тих шляхів, що дасть змогу витворити нову концепцію
роботи в ефірі, прийняти етичні норми, щоб забезпечити ефективні соціальні дії,
спонукатиме до пошуків шляхів пізнання ефірного царства й законів буття в ньому,
пошуків правди й справедливості в технічно дегуманізованому світі.
In the article the author analyzes the problems appearing in mass-media broadcasting of
Ukrainian information space. It is emphasized that avoiding Russian language constructions
both on phonetic and grammatical levels while being on air is important.
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Соколова Т.А. (Донецьк)
УКРАЇНСЬКА МОВА –
ДУХОВНЕ БАГАТСТВО НАРОДУ
Втрата любові і поваги до рідної мови призводить до інтелектуального й
морального зубожіння нації. Сьогодні вкрай необхідні зміни. Головне завдання – це
всебічна підтримка української мови та натхненна праця над повноцінним відновленням
українства в Україні. В статті звертається увага на першочергові завдання, які
необхідно вирішувати щоб наша мова стала такою ж шанованою, як і інші державні
мови в більшості країн світу. Лише комплексний підхід до вирішення всіх зазначених
питань може привести до бажаного результату.
Мова – це одна з найхарактерніших ознак суспільства, найважливіший засіб
людського спілкування, людських стосунків. Рідна українська мова – це основа нашої
безмежно багатої культури. Це наш дух, наш космос, наша душа, наша пісня, якій світ дав
найвищу оцінку. Кожен із нас має оволодівати скарбами мови наших батьків і прадідів,
тобто збагачуватися її словами, красою думок і почуттів, відображених у пам’ятках
української словесності, і вмінням виражати власні. Це найголовніше завдання тому, що
мовлення – то наше духовне обличчя. Воно важливіше за фізичний вигляд, бо виражає
нашу справжню суть. Давньогрецький філософ Сократ, зустрічаючись із незнайомцем,
просив: «Заговори, щоб я тебе побачив», бо коли ми говоримо, то розкриваємося
повністю. І якщо нам не вистачає знань, бракує культури, то цього не приховати ніякими
шатами. Необхідно пам’ятати, що «пташку впізнають по пір’ю, а людину – по мові й
думках». Проте сьогодні українській мові потрібен вогонь любові й духовна міць. Саме
зараз у культурному і мовному відношенні Україна переживає вкрай важкі часи.
Українська мова належить до давньописемних мов із понад тисячолітньою
писемною традицією. Учені називають українську мову однією з найдавніших та
найдосконаліших мов світу. Сьогодні вона входить до другого десятка найпоширеніших
мов світу. Українська мова посідає унікальне місце. Закордонні дослідники підкреслюють
милозвучність, лексичне багатство української мови, часто зіставляючи її з італійською. У
1934 р. у Парижі було проведено конкурс мов світу, на якому українська посіла третє
призове місце, після французької та перської.
Проблему значення мови для людини досліджувало багато мислителів. Німецький
мовознавець В. Гумбольд стверджував, що «мова – це світ, що лежить між світом
зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини», тобто мова випромінює духовне життя
людини. Автор стверджує, що мова – це орган, який утворює думку, тому сприйняття й
діяльність людини залежать від мови, зумовлюються мовою. За В. Гумбольдом, вивчення
нової мови рівнозначне набуттю нового погляду на попереднє світосприйняття. Люди, що
розмовляють різними мовами, бачать світ по-різному, бо кожна мова членує навколишній
світ по-своєму і в кінцевому підсумку вона є своєрідною сіткою, що накидається на
пізнаваний світ1.
Формування людини як особистості з високим інтелектуальним рівнем, як яскравої
творчої індивідуальності неможливе без досконалого володіння мовою. За словами
німецького філософа Л. Фейєрбаха, «...що б людина не називала і не виражала, завжди
вона розкриває свою особисту сутність; тому мова є критерієм того, на якому рівні
знаходиться людська культура». Цю тезу доповнює відомий український мовознавець
1

Див.: http://aratta-ukraine.com.
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О. Потебня: «Мовна індивідуальність вирізняє людину як особистість, і що яскравіша ця
особистість, то повніше вона відображає мовні якості суспільства»1. Вчений
характеризував такі категорії, як «народ» і «народність». Саме народ для О. Потебні
виявляється творцем мови. Мова – породження «народного духу», мова – це діяльність,
«мова нероздільна з розумінням» людським2, вона показує як розвивається загальна
сутність людини. Мовознавець М. Максимович теж бачив людину і світ насамперед через
мову. «Душа і слово – божественні властивості людини», – стверджував науковець3.
Мова існує не сама по собі, а тільки в людському суспільстві, похідним від якого
вона є. Існує вона у вигляді різноманітних актів мовлення, що повторюються усно та
фіксуються письмово. Член-кореспондент Академії правових наук України, професор
В. Костицький стверджує: «Мова – це така духовна канва, яка об’єднує нас в націю»4. У
свою чергу, українська письменниця, літературознавець О. Забужко звертає увагу на те,
що «мова виконує, серед інших, дуже важливу філософськи-світоглядову функцію: вона
прив язує етнос до його природного оточення, до ландшафту, до того кревного,
предметне обжитого космосу, з рослинністю та звіриною включно, котрий становить
неорганічне тіло народу». Кожна мова ««прописана» в цілком певному земному просторі
й тому, переселяючись на інший терен, міняється, пристосовуючись до нових природних
умов», – продовжує відома письменниця5.
Без мови не може існувати й розвиватися суспільство. Мова служить нам завжди.
Щирими словами ми звіряємося у дружбі, словами ніжними відкриваємо серце коханій
людині, словами гострими і твердими, мов криця, даємо відсіч ворогові. Не можна ходити
по рідній землі, не знаючи і не вивчаючи рідну мову. Досить актуальні сьогодні слова
німецького філософа К. Маркса: «Хто не знає мову народу, на землі якого живе, той або
гість, або наймит, або окупант». Російський письменник К. Паустовський стверджував:
«За ставленням людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її
культурний рівень, а й про громадську цінність. Істинна любов до своєї країни немислима
без любові до своєї мови. Людина, байдужа до рідної мови, – дикун»6. Зневага до своєї
мови – це зневага до себе, і поки ми не навчимося поважати самих себе, годі сподіватися,
що відбудуться зміни на краще.
У кожного народу своя мова. Любов до української мови не заперечує любові до
інших народів і мов. З любові до рідної мови виникає любов і взаємоповага до всього
людства. Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і
прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має володіти, звичайно, рідною мовою. І це
не тільки тому, що цією мовою користується повсякденно, а й тому, що українська мова –
це невід’ємна частка Батьківщини. Це великий скарб, який завжди треба шанувати,
берегти і розумно збагачувати, не завдаючи йому ніякої шкоди, адже мова, як свого часу
писав видатний український політичний діяч та історик В. Липинський, – це «остання
ознака українства».
Наша мова сягає своїм корінням у глибоке минуле. Українську мову впродовж
більше 300 років забороняли та витісняли із вжитку десятками указів і декретів. Довгий
час прищеплювалося відчуття, що розмовляти російською – культурно, а українською –
ознака неосвіченості. Ще в ХV-ХVІІ ст. судове й державне листування велося
українською мовою. А сьогодні більшість можновладців не шанують перше правило
громадянина – користуватися державною українською мовою за межами власного дому.
1
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Значна частина домінуючих політиків у сучасній Україні вважає, що українців ніколи не
було і не було їхньої української мови. А ми, народ, байдужі до цього, розгублені,
розрізнені в той час, коли в нашій державі все українське витісняється. Чому нас не
цікавить, чи будуть українці завтра і чи будуть вони жити за національними традиціями на
рідній землі? Наукові дані свідчать, що втрата любові і поваги до рідної мови призводить
до інтелектуального й морального зубожіння нації. Ще в 1912 р. Російська академія наук у
записці «Об отмене стеснения малорусского печатного слова» відзначала: «Не можна не
визнати, що зневажливе ставлення до рідної мови викликає негативне ставлення і до сім’ї,
і до рідного середовища, а це не може не позначитися найприкріше на моральному стані
… населення Малоросії»1. Навіть сьогодні за даними офіційної статистики, найбільший
рівень злочинності в сучасній Україні панує саме в денаціоналізованих регіонах –
Одеській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та Криму2.
На жаль, за роки незалежності русифікація України триває. Всі, кому хоч трохи
небайдужа доля української мови, усвідомлюють, що сьогодні для її розвитку терміново
необхідні заходи з дерусифікації українців. Відомий філософ М. Хайдеггер стверджував,
що «мова – дім буття». Мова (дух народу), віра, історія з національними героями та
традиціями, патріотизм, національна культура і свідомість являються основними
складовими духовності. Тобто якщо вимирає мова – вимирає й держава, так само з
іншими гранями духовності країни. Тому у мовному питанні потрібна принципова
державницька позиція.
У Конституції України (стаття 10) записано: «Державною мовою в Україні є
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України». На жаль, закон 1989
року «Про мови в Українській РСР» так і не набрав юридичної сили на теренах уже
незалежної України. На двадцятому році незалежності українська державна мова потребує
дієвого захисту й абсолютної підтримки з боку держави. Парадоксальність ситуації в
тому, що під загрозою мова однієї з найдавніших націй – української. Сьогодні в окремих
областях країни приймаються постанови про надання російській статусу регіональної
мови. Але хіба російська мова в Україні під загрозою вимирання? Ми бачимо, що
російська мова панує повсюди: в побуті, на телеекрані, на шпальтах газет і журналів, на
книжкових полицях. Чому і від кого потрібно захищати російську? Як стверджує відомий
політолог О. Медведєв, сьогодні 90% усіх журналів і книг виходять російською мовою і
тільки 10% українською, 66% газет російською і тільки 34% українською. І ці видання
видаються на підставі певних законів, які дозволяють здійснювати ці видавництва.
Значно звузився діапазон використання української мови в щоденному житті, в
установах, у вищій школі. Російська мова домінує в усіх сферах суспільного життя. Навіть
не проголошуючи другу (російську) мову як офіційну, урядовці і політики широко й
безборонно вживають її в усіх офіційних сферах. Але треба пам’ятати таку істину, що зі
втратою рідної мови руйнується і сам спосіб світосприймання, національного мислення,
що, зрештою, призводить до денаціоналізації. Згідно з думкою О. Потебні, для народу,
який денаціоналізується, цілком природно складаються надто погані умови щодо
інтелектуального розвитку; його розум перестає бути самостійним, він змушений
пристосовуватися.
У наш час українська мова все більше витісняється суржиком, мішаниною,
сурогатною російською. Суржик є небезпечним і шкідливим, бо паразитує на мові, що
формувалася впродовж віків, і може призвести до її спотворення та навіть зникнення.
Спотворена ж мова робить мислення людини примітивним. Про це свідчить і науковець
Я. Радевич-Винницький: «Наївно вважати, що люди тільки розмовляють суржиком. Вони
1
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ним також і думають. А це призводить до інтелектуально-моральної аморфності,
розмитості й невизначеності особистості, утрати нею не лише мовних, а й національних
орієнтирів узагалі. Адже мова стимулює свідомість, підпорядковує її собі, формує й
розвиває, а не лише виражає думку»1. Композитор, народний артист України О. Злотник,
коментуючи публічне вживання брутальних слів та ненормативної лексики, зауважив:
«Для мене слово дуже багато значить. Кожне слово має свою мелодію. І мені прикро, що
ми цю мелодію губимо»2. Отже, кожному з нас потрібно навчатися української мови так,
щоб досконало володіти нею; виробляти навички культури спілкування.
Захищаючи сьогодні українську мову, ми беремо під захист свободу думки, вільний
доступ до живої скарбниці нашої пам’яті. Дбати про українську мову – це справа совісті
кожного українця. Плекаючи мову, держава таким чином зміцнює моральне здоров’я
народу. Лише нам, людям, найдосконалішим із мешканців Землі, було даровано
можливість спілкуватися за допомогою мови. Саме завдяки їй ми можемо порозумітися,
переказати свої почуття, переживання. За допомогою української мови ми бережемо свою
історію, передаємо нащадкам неоціненні скарби свого минулого і сучасного. Ми не маємо
бути інертними, байдужими, потрібно робити все для того, щоб турбота про розвиток
рідної мови проявлялася в нашому житті постійно. Ми маємо виховувати в собі повагу до
української мови – це, передусім, виявляти повагу до свого народу, його історії, культури.
Адже мова – своєрідний генетичний код нації, а не лише засіб спілкування. Мова – це
скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, праці і творчості попередніх
поколінь. Разом із тим мова – це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука
інтелектуального зростання, розвою та поступу народу в загальносвітовому житті. Саме в
системі національної мови закодовано інтелект тієї чи іншої нації. Отже, весь український
народ має вболівати за це і пам’ятати про те багатство, яке є у кожного з нас – це наша
рідна українська мова.
Жодна країна світу, мабуть, не дозволяла б нікому зневажати, принижувати,
визнавати другорядною свою мову. В усіх цивілізованих країнах рідну мову шанують,
поважають і всіляко сприяють її розвитку. Ніхто не стане там науковцем, службовцем чи
будь-яким іншим спеціалістом, якщо не вміє ясно, грамотно і точно висловлювати думку
державною мовою. А що ж можемо ми, українці, зробити для того, щоб наша мова стала
такою ж шанованою, як і інші державні мови в більшості країн світу?
Сьогодні дуже важливо посилити патріотичну спрямованість програм радіомовлення
та телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації. Актуальна також і
підтримка виробництва вітчизняної кінопродукції, видання літературних творів,
постановки спектаклів саме державною мовою. Прикро, що вже давно перестав виходити
каталог українських книжок «Друзі книгоноші» братів Капранових. Той існуючий
харківський книжковий «Клуб сімейного дозвілля» не дає і 20 відсотків літератури
українською мовою, але, здається, він єдиний на нашому українському просторі, який
активно залучає кожного до читання. Не допустимо мати таку ситуацію на двадцятому
році незалежності своєї держави! Де ж наші українські меценати? Де сучасники, такі як
К. Острозький та І. Мазепа, які не жалкували сил і коштів на розбудову своєї рідної
країни, на підтримку всього рідного, українського. Невже нікому із тих заможних
українців не болить?
У нашій державі достатньо фінансово забезпечених людей, які могли б виступити
меценатами цих шляхетних справ – підтримки українського продукту, української мови.
Письменник, політолог М. Рябчук стверджував, що націю робить буржуазія. «Саме вона
фінансує націєтворчі проекти. Але в українському контексті про це ще зарано говорити.
Адже, якщо взяти найзаможніших людей України, першу тисячу, то з них, певне, немає
нікого україномовного в побуті. Так, на людях вони, буває, говорять по-українськи,
1
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маючи певні політичні цілі. Але ніхто з них не має проукраїнських переконань і не
готовий підтримувати розумні проукраїнські культурні проекти»1. Неможливо примусити
любити країну. Любити і шанувати можна лише те, що поважаєш і чим пишаєшся. А для
того, щоб сформувати в собі певні ідеали та власну точку зору, необхідно цінувати,
берегти та вивчати історичне минуле свого народу, шанувати і любити свою українську
мову. Люди, збагачені національною пам’яттю, зможуть чітко визначити ключові
національні пріоритети. А ті, що працюють проти нашої історії, насправді діють проти
нашого майбутнього.
Любов до своєї землі, до рідної мови має прищеплюватися з раннього дитинства
батьками, школою, безпосереднім соціальним оточенням через передавання певних
культурних традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. «Розвиток у дітей глибокої любові до
Батьківщини є суттю виховання народу, і ця любов дає надійний ключ до серця людини»,
– саме так стверджували Дмитро та Ольга Федоренко2. Молоді потрібно оволодіти не
лише системою наукових знань, а насамперед цілісною національною культурою,
духовністю, не виключаючи вищі здобутки культури цивілізованих народів. Вона має
формувати в собі вірність у побратимстві, поважне ставлення до Батьківщини-України,
непохитну вірність ідеям, принципам народної моралі, духовності, відстоювання повної
свободи і незалежності особистості, народу, держави, турботу про розвиток національних
традицій, звичаїв і обрядів. Сьогодні важливо удосконалити нормативно-правову базу
патріотичного виховання молоді, має бути дієвий єдиний координаційний центр під
патронатом Президента України для забезпечення ефективного здійснення патріотичного
виховання молоді, сформованого саме на засадах прищеплення поваги та любові до
національних традицій, культури, рідної мови. Формування патріотизму в молоді, любові
до рідного, до своєї української мови має спиратися на конкретні дії. У нас є своя історія,
своя культура, своя українська мова. А проблема в тому, що ця культура проходить повз
увагу більшості українців, які все одно споживають російський культурний продукт,
абсолютно щиро вважаючи, що в Україні взагалі нічого не виробляється.
Отже, на які проблеми необхідно звернути увагу? Важливо збільшити кількість
науково-пізнавальних програм на телебаченні та радіо (на всіх каналах), які б сприяли
вихованню національної свідомості громадян, активізації процесу відновлення
національної пам’яті, формували б поважне ставлення до української мови. Виховання
молоді, формування в неї поваги та любові до культури, традицій, звичаїв, до української
мови має здійснюватися комплексно через усі засоби масової інформації. Окрім того,
варто звертати увагу і на нове дизайнерське оформлення українською мовою учнівських
зошитів з ілюстраціями героїчного минулого нашої держави, архітектурними пам’ятками
або портретами видатних особистостей історії, що було б дуже повчальним для дітей,
особливо молодшого віку. Доцільно звернути увагу на більш якісне ілюстроване
наповнення підручників з історії України, які, безперечно, мають відображати справжню
історію українського народу. Не менш значиме і проведення відповідних науковопрактичних конференцій, круглих столів з відповідної тематики, диспутів з обговорення
сучасного стану української мови. В наш час бути українцем в Україні непросто, а на
Сході – взагалі дуже складно. Тому необхідно звернути особливу увагу саме на ці
території: організовувати клуби підтримки української мови, табори патріотичного
спрямування, більше проводити різних фестивалів, конкурсів, які б пропагували
національну культуру, історію та мову. Кожен українець має творити навколо себе
україномовний світ.
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А для виконання поставлених завдань важливо звертати увагу на першочергове
завдання – формування своєї української еліти. Це мають бути патріоти України, люди,
свідомі у своєму виборі, які знають рідну мову і не цураються розмовляти українською,
здатні вирішувати насущні проблеми українського життя і вести за собою народ.
Безперечно, державною мовою в Україні має бути тільки українська. Суперечки відносно
цього питання навіть недоречні. Необхідно просто навчитися кожному з нас виконувати
закони своєї держави і, в першу чергу, самий головний – Конституцію.
Виконання цих завдань залежить насамперед не тільки від нас самих, а й від
свідомого осмислення цієї проблеми та активності представників усіх рівнів влади. І лише
комплексний підхід до вирішення всіх вищезазначених питань може привести до
бажаного результату, коли кожен громадянин України поважатиме українську мову, буде
пишатися нею та докладатиме максимум зусиль для її підтримки. Безперечно,
запропоновані пріоритети не вичерпуються названим переліком. Рішенням багатьох
проблем має займатися держава, бо турбота про українську мову потрібна завжди і кошти
на ці проекти необхідно виділяти саме з бюджету.
Сьогодні Україна творить свою державу і на її розвиток та зміцнення має бути
спрямована й нова мовна політика. У світі вже давно зрозуміли необхідність
запровадження спеціальних законів, які мають захищати мовні права народів. Визнання
української мови як державної засвідчує історичну витривалість і духовну нездоланність
нашого народу, здатність оберігати скарби своєї культури, бачити історичну перспективу.
Окрім того, українська мова має бути не тільки офіційною мовою держави України, вона
має входити у свідомість кожного з молоком матері, адже усвідомлення себе як людини
здійснюється саме через мову. Позбавити людину рідної мови – це те саме, що підрізати
коріння її духовності.
Віримо, що наша мова, наша Україна засяє яскравою зіркою і на європейському, і на
світовому небосхилі. Українська мова – це неоціненне духовне багатство, з яким народ
живе, передаючи з покоління в покоління мудрість, славу, культуру і традиції. Наше
українське слово, хоча і вмирало з голоду, і бідувало, переслідувалось і заборонялось, але
вистояло і відродилося та продовжує хвилювати серця багатьох. Подбати про мову може
кожен українець особисто, якщо не буде байдужим, адже українці становлять більшість
населення, автохтонну частину суспільства. Тому саме на нас лежить відповідальність
подбати про рідну українську мову, підтримати її, допомогти розвиватися. Бо саме нам
випала величезна місія підняти Україну до світових вершин, вивести її шляхом
незалежності, проголошеної двадцять років тому, у число могутніх країн. Сьогодні вкрай
необхідні зміни, бо якщо зникне українська мова, то за нею піде у небуття і нація, і
культура. Отже, головне наше завдання: всебічна підтримка української мови та
натхненна праця над повноцінним відновленням українства в Україні.
Loss of love and respect to the mother tongue leads to the intellectual and moral
impoverishment of nation. Nowadays changes are necessary. Main task is the total support of
the Ukrainian language and inspired work over the revival of the Ukrainian traditions in
Ukraine. Immediate tasks which are necessary to solve for our language to be respected as other
state languages in many world countries are paid attention to in the article. Only complex
approach to solutions of all mentioned questions can lead to the wishful result.
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УКРАЇНА – СЛОВЕСНІСТЬ,
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Павлова А.К. (Ірпінь)
ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕАЛЬНОГО
ФАКТУ І СЕМІОТИЧНИЙ ПРОСТІР
СПІВАНКИ-ХРОНІКИ
У статті акцентовано, що на межі входження в семіотичний простір у процесі
трансформації реального факту, текст співанки-хроніки набуває нових семантичних
ознак. Система кодів пісень цього жанру не буває ідентичною.
Співанка-хроніка як жанр українського фольклору, наслідуючи традицію, у процесі
текстотворення успадкувала найкраще з поетичного арсеналу народної пісні, увібрала в
себе елементи голосінь, трансформувалася у вигляді речитативних мелодій, поєднувала
особливі риси балади і думи. Система поетичних засобів пісні спрямована на забезпечення
її основних функцій: інформативної, комунікативної, психологічної, естетичної,
практично-виховної.
Пісня-хроніка, на відміну від балади і думи, зображує конкретні долі конкретних
людей, з усіма подробицями розкриває сутність трагічних випадків. Фактографічність
стилю зумовила деяку натуралістичність картин. Твори відповідного жанру мають
особливе пізнавальне значення – прагнуть розкрити специфіку складних людських
взаємин, особливості кризи особистості, шляхи самозахисту в певних ситуаціях, підходять
до осмислення буття й небуття, долі й смерті як важливих категорій у пізнанні
світобудови взагалі.
Комунікативність – одна з найважливіших рис співанок-хронік. Комунікація як
специфіка фольклору і співанки-хроніки, зокрема, різноманітна у своїх конкретних
виявах, але вона однакова, власне, у своїй основі: сутність комунікативних процесів
становить передачу інформації. Факт існування комунікації, яка є передачею інформації,
очевидний, тоді як остання безпосередньою очевидністю не володіє. У співанці-хроніці
важлива індивідуальна інтерпретація передачі інформації. Автор пісні, ймовірно, особисто
знав героя, любив його, тому з таким болем описує трагічну подію, яка з ним сталася:
Ой в Рашковім, славнім селі, стала сі неслава:
Убив Радек свою жінку, не боявся права.
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Ой він ї бив, ой він ї бив, вона каже: – Тату!
А вони її віднесли під Аннину хату.
Ой він ї бив, ой він ї бив, вона ся просила:
– Не бий мене, Стефанику, мало-м з тобов жила.
Не бий мене, Стефанику, я ще молоденька.
Лишається у колисці дитина маленька.
А як вони її вбили, випросили прощу,
Пішов Радек ой до двора, Марія у прощу1.
За свідченням сучасних філософів, у пізнавальних актах, спрямованих на
самопізнання й самооцінку, основний зміст становить інформація про суб’єкт. При цьому
важливо враховувати, що характер інформації про зовнішній об’єкт і сам суб’єкт суттєво
визначається дієвістю останнього, оскільки від конкретного прояву його активності
залежить, які ознаки та відношення об’єкта виокремлюються, відображаються суб’єктом і
якою мірою2. Інформація існує реально. Існує те, що зменшує невизначеність ситуації,
вказуючи, яке ймовірне завершення настало. Існують дві підсистеми повідомлення:
спрямовуюча і та, що сприймає. Залежно від семантики повідомлення сигнали інформації
можуть бути одночасно спрямовані до конкретно відомих або до великої кількості
ймовірних адресатів.
У традиційній культурі це означає, що фольклорне середовище передбачає передачу
інформації насамперед конкретно визначеним сприймачам. Тому в процесі комунікації
взаємодіють різноманітні приймачі систем, для яких важлива семантична наповненість
інформації. У результаті таких складних комунікативних процесів повідомлення не лише
виконує функцію інформації у фольклорному середовищі, а й служить соціальним
орієнтиром.
Таким чином, інформація в співанках-хроніках має вигляд ретіального
комунікативного процесу, оскільки спрямована на сукупність приймаючих систем:
Послухайте, добрі люде, шо хочу казати:
А я хочу на громаду файно заспівати!
У зеленїй полониньцї вітер повіває,
Шо си на сїм світї роби, усе си минає!
Кобих могли, добрі люде, трохи не грішити,
Бо вже біда не далеко, мало будїм жити3.
Тривога, настороженість, пожвавлений інтерес підсвідомо передаються від одного
слухача до іншого. Інформація, яка циркулює в суспільстві, виявляє вплив на поведінку
людей і становить кінцеву мету кожного відповідного акту комунікації. Зміст
повідомлення не лише змінює поведінку комуніканта, а й забезпечує можливість подібної
зміни та прийом інформації за рахунок неінформативної частини повідомлення. У
співанці-хроніці, зокрема, така інформація – це те, про що прямо не говориться у творця.
Вона наявна, скажімо, в детальних описах, що, на нашу думку, впливає на психологічний
стан слухачів, пропонуючи оцінку жорстокого вчинку:
Ой та несли Нестерука попід Фудубови,
Уже того Нестерука на брамі пороли.
Вони ж йиго и пороли и голов лупали,
Ой щоби вас, Дурнеюки, кайдани лупали!
Ой щоби вас, Дурнеюки, кайдани побили,
Що ви мому Стефанкови житьичко уймили4.
1

Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів: Наукове товариство
імені Шевченка, 1902. – Ч. 3. – Т. 5. – С. 346.
2
Дубровский Д.И. Информация. Сознание. Мозг. – М.: Высшая школа, 1980. – С. 288.
3
Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1902. – Ч. 3. – Т. 5. –
С. 165.
4
Там само. – С. 165.
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Сучасний філософ Д. Деннет визнає існування різних шляхів і способів комунікації:
«Системи свідомості не існують у будь-який час і в однаковій мірі не бувають доступними
одна одній. У цих модулях чи системах часто виникають проблеми з внутрішніми
комунікаціями, які вони вирішують різними винахідливими та обхідними шляхами»1.
Про один із таких «обхідних» шляхів трансформації фольклорного тексту пише
В. Гнатюк. Досліджуючи співанки-хроніки як феномен українського фольклору, вчений
зауважив, що під кожною піснею вказано ім’я автора та збирача. Однак фольклорист
наголошує, що «присвоєння авторства якоїсь пісні певній особі не треба розуміти
дослівно»2. Поясненням цього явища може слугувати складна художня природа
фольклору та різні співвідношення його складових елементів із визначенням художніх
форм колективної творчості. Твір мистецтва виникає і розвивається, як органічна художня
структура. Особистості – безпосередні учасники складного процесу – одночасно є
творцями і мелодії, і тексту, і супроводжуючих елементів.
І. Франко особливо підкреслював велике значення пісенних новотворів для
дослідження проблем походження народних пісень3. Поряд із Я. Головацьким та
М. Костомаровим, учений підтвердив думку про колективний характер творення пісень у
процесі їхнього побутування4.
Наведемо приклад із праці сучасного фольклориста Г. Сінченка. Автор співанкихроніки про Баб’юка, яку аналізує дослідник, залишився невідомим. У ній названо імена
та прізвища людей, які брали участь у події. З усією достовірністю, з усіма подробицями
викладено сюжет, але все ж таки це не констатація події, не реєстрований відгук на неї. У
співанці-хроніці наявний поетичний голос із певним рівнем узагальнення та умінням
типізувати явища. На думку Г. Сінченка, така співанка згодом може втратити автора й
стати здобутком колективу, внаслідок чого зазнає змін, відшліфується в процесі
виконання, як кожен фольклорний твір:
Сльози землю сполонили, не було де стати.
Та як його хоронили, співаки співали.
Його тата, вуйка й маму в кайдани кували.
Та коли їх усіх троїх в Чернівці забрали,
Вони собі сорок свідків до суду поклали.
Ой ходили бідні люди та ще й си коштили.
Малим дітям рідну маму додому пустили.
Прийшла вона додомочку та й си порадила,
«Та вже тобі, молодици, рекурс не поможе».
Нема сина, нема мужа, ой, боже мій боже5.
Дослідники співанок-хронік О. Дей та С. Грица імпровізацію не вважали чимось
дивним, оскільки відтворення кожної співанки-хроніки обсягом у десятки і сотні куплетів
без імпровізації неможливе, тому кожен виконавець є водночас певнюо мірою і творцем.
На думку О. Дея, в цьому також виявляється колективність6. Сучасні російські
фольклористи вважають, що будь-який твір народного мистецтва виникає у різних умовах
1

Деннет Д. Почему каждый из нас является новеллистом // Вопросы философии. – 2003. – № 2. –
С. 121-130.
2
Гнатюк В.М. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності // Вибрані статті про
народну творчість. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 79.
3
Франко І.Я. Галицький селянський страйк у народній пісні // Народна творчість та етнографія. –
1963. – №2. – С. 212.
4
Франко І. До історії коломийкового розміру // Вибрані статті про народну творчість: – К.: Вид.-во
АН УРСР, 1955. – С. 65.
5
Сінченко Г.І. Жанрова специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття. – Чернівці:
Чернів. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, 1968. – С. 43.
6
Дей О.І., Грица С.Й. Сучасні українські співанки-хроніки і пісенна епіка Карпатського регіону. – К.:
Наукова думка, 1973. – С. 22.
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із метою тривалого естетичного впливу на багатьох людей. Крім того, майстер слова
здійснює велику роботу не лише над змістовою частиною твору, а й над удосконаленням
його естетичної форми 1.
Про традиційність створення і побутування співанки-хроніки говорить і її
позачасовий характер. Власне, розриву у часі творення і побутування співанки-хроніки
немає, оскільки (як і в будь-якому іншому фольклорному творі), її творення і виконання –
це аспекти одного й того ж твору: усний текст твориться в процесі виконання.
А. Лорд пропонував повністю відмовитися від думки, що виконавець просто
інтерпретує те, що створене іншими. «Усний» поет є творцем, тобто виконавець епосу –
це й автор епосу. Співець, виконавець, поет – одна людина, яку можна розглядати
одночасно з різних позицій, оскільки виконання та складання епосу – це різні аспекти
однієї події2.
Дослідження сучасних фактів побутування пісень-хронік у Карпатському регіоні
засвідчують збереження їхньої головної особливості – імпровізації. «Все ж у багатьох
випадках внесені до поетичного тексту імена відображають справжнє авторство»3, –
стверджував О. Дей. На думку дослідника, ця риса притаманна єдиному жанрові
українського фольклору – співанкам-хронікам – і є їх відмінною жанровою своєрідністю.
В. Гусєв вважав, що в жанрах, де традиція переважає над імпровізацією, в процесі
масової творчості виявляється ініціатива особистості, а в жанрах, де імпровізація
переважає над традицією, творча «свобода» особистості визначається активною роллю
жанрової форми, яка має вплив на процес колективної творчості4.
Можливо, найкраще передає процес створення пісні сам автор-виконавець. У
виданні 2005 року «Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та
очевидців» нам вдалося віднайти цікавий факт – розповідь переселенки із Західної
України про історію написання пісні. Ця жінка – Марія Кунанець, спогади якої вміщено у
статті «Що то значить їхати на Сибір», згадує: «Зараз на початку сорок дев’ятого року я
склала пісню, як нас вивозили на Сибір, і там ми її з дівчатами часто співали»5. Художня
вартість невідшліфованої пісні незначна, однак може знадобитися для розв’язання
проблеми «автор-виконавець».
Отже, головним способом творення таких пісень є різні історичні та неординарні
події особистого, родинного життя. Звичайні люди складають пісні тільки «про такі
справи, котрі займають їх розум і серце»6.
Співанки-хроніки за своєю суттю є жанром, який відтворює гостро-драматичні й
трагічні події та випадки громадсько- і родинно-побутового характеру по їх «живих»
слідах. «Епіка переважно іде слідами реальних фактів»7, – писав І. Франко.
У більшості випадків хронікальні пісні несуть сумну звістку в звичайній поетичній
формі. Однією з визначальних рис пісень цього жанру є їх злободенність. Інколи такі
твори виникають через багато років і десятиліть після подій. Наприклад, співанки-хроніки
про Олексу Довбуша, Мирона Штолу, інших представників народного руху. Однак, на
думку О. Дея, у деяких випадках цей жанр служить лише формою для поетичної передачі
1
Артеменко С.Б. Принципи народно-песенного текстообразовання. – Воронеж: Изд-во Воронежского
ун-та, 1988. – С. 11.
2
Лорд А. Сказитель. – М.: Изд. фирма «Восточная литература», РАН, 1994. – С. 285.
3
Дей О.І., Грица С.Й. Сучасні українські співанки-хроніки і пісенна епіка Карпатського регіону. – К.:
Наукова думка, 1973. – С. 22.
4
Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – С. 189.
5
Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців. – Львів: Літопис, 2005. – Т. 1.
– С. 260.
6
Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи. – К.: Вид. тов-во «Криниця», 1918. –
С. 24.
7
Франко І. До історії коломийкового розміру // Вибрані статті про народну творчість: – К.: Вид.-во
АН УРСР, 1955. – С. 56.
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давно вже існуючих у народі прозових переказів і легенд про цих героїв1. Особливий
інтерес становлять співанки-хроніки про опришківський рух у Карпатах.
Збирання опришківського фольклору розпочалося в першій половині ХІХ ст.
Спочатку особлива увага науковців приділялася пісні. У 1833 р. В. Залеський опублікував
співанку про опришка Пилипка2. У 1837 р. уперше в «Русалці Дністровій» з’явилася пісня
«Ой попід гай зелененький ходить Довбуш молоденький»3. Я. Головацький у
чотиритомному виданні «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» (1878) пісніхроніки про опришківський рух (про Довбуша, Пилипка, Марусяка, Штолюка, Пелеха та
інших відомих та маловідомих народних месників) подав окремо як «гайдамацькі»4. Варто
зауважити, що художня мова цих пісень позначена попередньою працею над їхньою
формою і не може бути результатом спонтанної мовотворчості з властивими йому
способами організації мовного матеріалу. Широко наявна у цих піснях особлива мова –
діалектизми, історизми. Це можна помітити, наприклад, дослідивши текст пісні «Po
Pietnoczkach w ponegiwnok» зі збірки О. Кольберга:
Sеyi noczy – o piv-noczy
lysz misic minyv-si,
yszov Iwan ta na posah.
z rodom ny praszcziev si.
Ta kuwala zazuleczka,
na chaki, na łaki
ta ubyly Iwanoczka
try ridnenki braki5.
Співанки-хроніки відзначаються своєю об’ємністю. Деякі з них сягають двохсот і
більше віршованих рядків. Наприклад, співанка-хроніка «Про Шавлюка» має 460 рядків6.
Ніщо не залежить від настрою слухачів так, як довжина пісні. А. Лорд зауважував: для
того, щоб якнайдовше втримати увагу аудиторії, виконавцю потрібно виявити свої
акторські здібності, талант оповідача. Якщо аудиторія налаштована доброзичливо, а
інтерес її надихає співака, він може розтягнути оповідь, насолоджуючись кожним
описом7. Зміст співанки-хроніки надзвичайно актуальний, ним дуже зацікавлена
аудиторія, тому виконавець деталізує описуване, використовує паралелізми, традиційні
кліше у переході від одного епізоду до іншого.
Отже, співанка-хроніка як специфічний жанр українського фольклору, синтезуючи
традиційне і нове, утверджує одвічну аксіому: життя – це найбільша цінність, воно
безперервне, вічне.
There is the accent in the article that the text of song-chronicle receives new semantic
peculiarity on the border of coming into space of symbols in the process of transformation of
real fact. The system of codes of this genre can not be identical.

1

Дей О.І., Грица С.Й. Сучасні українські співанки-хроніки і пісенна епіка Карпатського регіону. – К.:
Наукова думка, 1973. – С. 20.
2
Waclaw z Oleska (Waclaw Zaleski). Piesnie polskie i ruskie ludu galicyjskiego. – W Lwowie, 1833. –
С. 29.
3
Русалка Дністрова. – К.: Дніпро, 1987. – С. 130.
4
Головацкий Я. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. – М.: Изд. Импер. общ-ва Истории и
Древностей Российских при Московском университете, 1878. – Ч. 3: Разночтения и дополнения. – Отд. 1:
Думы и думки. – С. 240-250.
5
Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. – Krakow, 1883. – T. 2. – С. 8.
6
Співанки-хроніки. Новини – К.: Наукова думка, 1972. – С. 212.
7
Лорд А. Сказитель. – М.: Изд. фирма «Восточная литература», 1994. – С. 285.
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Філіп Ю.Л. (Чернівці)
ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
У статті комплексно розглядається проблема джерел творчості Ю. Федьковича,
зокрема в поезії. Вперше розглядаються джерела його творчості об’єктивно, без
методологічної заангажованості, яка була присутня у працях радянської доби.
Юрій Федькович – громадсько-культурний діяч Буковини, письменник, педагог,
редактор – увійшов в історію української культури як талант найвищої якості, який,
щоправда, до кінця так і не реалізував свою художню потенцію.
На перший погляд, поезії Ю. Федьковича досить одноманітні і не відрізняються одна
від одної. Проте заглибившись, вчитавшись у них, можна побачити цілий світ, цілу епоху,
які Ю. Федькович змальовував реалістично, хоч і додавав у свої поезії романтичних та
сентиментальних вкраплень. Йдучи за прикладом Т. Шевченка, Ю. Федькович зображує
реальний стан справ у країні, у якій проживав. Він намагався захистити ображених
австрійським урядом громадян. Також письменник часто звертався до історії, показував
історичні постаті, які боролися за правду, за свій народ.
Розв’язання проблеми «Джерела творчості Юрія Федьковича» започатковано у
працях дослідників: Г. Гуця, А. Коржупової, О. Маковея, М. Нечиталюка, М. Пазяка,
М. Пивоварова, М. Шалата, М. Юрійчука, Л. Ковалець та ін. Кожен з цих науковців якщо
не прямо, то дотично звертався до питання про джерела поетичної творчості
письменника1. Однак ґрунтовної праці з цієї проблеми досі не створено.
Новизна полягає в тому, що зроблено спробу комплексно розглянути проблему
джерел творчості Ю. Федьковича, зокрема в поезії. Вперше розглядаються джерела його
творчості об’єктивно, без методологічної заангажованості, присутньої у працях радянської
доби.
Ю. Федькович, як і більшість письменників, розпочав свою літературну творчість з
ліричних поезій. Як відомо, його першою українською ліричною поезією став вірш
«Нічліг» (1859), написаний у військовому таборі в Італії. Згодом були написані кількасот
віршів, що стали вагомим внеском в українську літературу і особливо для розвитку
культури Буковини другої половини XIX ст.
Отже, прив’язаність письменника до фольклору зумовлена тим, що до початку 60-х
років XIX ст. він був абсолютно відірваний від українського культурного світу, від рідної
літератури. Усна народна творчість служила йому тривалий час єдиним джерелом, за яким
він міг пізнавати історію, суспільне і духовне життя свого народу. Вже пізніше, ставши
дорослим, він зацікавився фольклором з наукового погляду. «Федькович був першою
людиною на Буковині, яка почала збирати усну народну творчість»2.
Ю. Федькович вважав, що поетичної майстерності можна домогтися тільки
черпаючи відомості з багатющих скарбів усної народної творчості. На зразок народних
1

Див.: Бабич Н. Фразеологія прози Юрія Федьковича і загальнонародний фразеологічний фонд //
Юрій Федькович: Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня
народження видатного письменника-демократа і громадського діяча Ю. Федьковича (м. Чернівці, 18-20
жовтня 1984 р.). – Чернівці, 1984. – С. 162-164; Гуць Г. Юрій Федькович і західноєвропейська література. –
К.: Вища школа, 1985. – 206 с.; Коржупова А. Про художні особливості ранніх поезій Ю.Федьковича //
Наукові записки Чернівецького державного університету. Серія філологічних наук. – Чернівці, 1959. –
Т. XXXVIII. – Вип. 9: Юрій Федькович. Статті та матеріали. – С. 81-96; Смаль-Стоцький С. «Звеличив
Буковину на всю Русь» (фрагмент виступу на урочистому вечорі, присвяченому 25-й річниці літературної
діяльності Юрія Федьковича) // Буковина. – 1999. – 6 серпня. – С. 3.
2
Криштанович О. Юрій Федькович – фольклорист // Українська мова та література. – 2001. – № 12. –
С. 21.
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пісень він написав чимало оригінальних віршів. Широко використовуючи фольклорний
матеріал, – пісні, казки, героїчні перекази, легенди, – поет освоював принципи поетичної
майстерності, оволодівав прийомами типізації, утверджував у своїх творах народні
погляди й ідеали. Фольклор – це єдина ниточка, яка вела Ю. Федьковича до української
літератури, до того часу, поки друзі поета не познайомили його з творчістю
східноукраїнських письменників.
Фольклорні ознаки у його ліричній поезії проявилися у різноманітних формах: від
використання сюжетних мотивів, образів – до реалізації принципів фольклорної естетики
на власному життєвому матеріалі. Дослідник С. Барабаш зазначає, що «фольклорні та
відфольклорні (через поетику Т. Шевченка) традиції поглибили народність творчості
Федьковича, визначаючи закономірності його індивідуального стилю»1.
Отож, не випадково Ю. Федькович почав свою поетичну творчість характерними для
фольклору жанрами. Наприклад, коломийкою написані жовнірська пісня «Ударили
тамборики», поезія «Дністер».
Автор творчо використав поетику, стиль українських ліричних пісень, вкладаючи в
них новий зміст. Він часто вживає протиставлення, порівняння, епітети, заспіви, художні
засоби, властиві народній ліриці. Вірш «Сестра» Ю. Федькович називає «співанкою» з
народної думки. Вона пересипана фольклорними елементами:
Ні зозуля в лузі затужила,
Ні пташина в тузі голосила,
То сестричка лист писала2.
Так розпочинається «співанка» «Сестра». Тут поет використовує протиставлення з
метою підсилення відчуття туги дівчини. В другій строфі поезії автор застосовує засіб
паралелізму («брате-соколоньку», «сестру-сиротоньку»), що часто зустрічаємо в народних
піснях. Це можна назвати суто фольклорним елементом. Також поет використовує
зменшувально-пестливий суфікс -оньк для того, щоб підкреслити близькі родинні
стосунки брата й сестри. У цій же строфі поет порівнює сестру, тобто дівчину, з зозулею,
що характерно для народнопісенної творчості. Повтор слів «верни, верни...» підсилює
бажання сестри щодо повернення брата.
На нашу думку, мотив поезії «Сестра» взятий з народних пісень про козаччину, коли
матері, дружини, сестри чекали на повернення свого захисника-чоловіка і благали через
простори: «На моє подвіренько пади бистрим соколеньком, а голубом – на моє
серденько»3.
У ранній поезії «При відході», як і в «Сестрі» Ю. Федькович використовує діалоги.
У співанці «При відході» хлопець запитує дівчину:
Чо ти плачеш, дівчино єдина? [...].
Не тра серцю туги завдавати4.
Дівчина відповідає:
Рада ж би я, милий, не тужити,
Но без тебе горе в світі жити5.
Діалоги поширені в народних піснях. Мотив співанки «При відході» частково взятий
з козацьких народних пісень. Якщо у поезії «Сестра» дівчина чекає на свого брата, то в
1

Барабаш С. До питання про фольклоризм поезії Юрія Федьковича // Юрій Федькович: Тези
доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження видатного
письменника-демократа і громадського діяча Ю. Федьковича (м. Чернівці, 18-20 жовтня 1984 р.). – Чернівці,
1984. – С. 36.
2
Федькович Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985.
– С. 40.
3
Там само. – С. 41.
4
Там само.
5
Там само.
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поезії «При відході» дівчина навіть не хоче відпускати свого коханого до війська,
розуміючи, що хлопець звідти може не повернутися.
Значна частина ліричних віршів Ю. Федьковича розпочинається на зразок народних
пісень. Наприклад, співанка «Поклін» розпочинається, немов народна пісня: «Гей по горі
по високій»; поезія «У Вероні» – «У Вероні на брамі каменії»; поезія «Співацька доля» –
«В місті Гумані на золотій бані»; поезія «Під Маджентов» – «Гей у полі, у полі, там
літають соколи» та інші.
М. Пивоваров зазначає, що поет часто майстерно використовував рефрени. У вірші
«Виправа в поле» рефрени вживаються для посилення тужливого настрою, смутку.
Жовніри нарікають на свою нещасну долю1. А поезія «У полі, гей, у полі!» має суто
фольклорну назву. У поезії «Шельвах» також яскраво виділяються фольклорні елементи.
У ній автор часто використовує вигук «Ой», знову ж таки для підсилювального ефекту.
Місяць і зірки – часті «герої» народних пісень. Часто у фольклорі персонажі
звертаються з запитаннями або ведуть діалог з неживими предметами чи явищами. Так у
фольклорних творах хлопець може розмовляти з дубом, з вітром, козак – з шаблею, а у
Ю. Федьковича в поезії «Шельвах» жовнір промовляє до місяця. Ще поет звертається до
таких абстрактних понять, як «доля моя» і «серце моє», що властиві фольклору.
Фольклорність Федьковичевої поезії особливо відчувається у ранній поезії, що
можна пояснити браком прочитаної Федьковичем літератури до початку 60-их років
XIX ст. Безперечно, фольклор відіграв найвагомішу роль у розвитку Юрія Федьковича як
письменника, адже це було єдине джерело, яке привело його до української літератури.
Саме фольклор заклав у душі автора любов до слова, він став першим і найвагомішим
джерелом його ліричної творчості.
На нашу думку, другим важливим джерелом поетичної творчості талановитого
буковинця стала служба у цісарській армії. Оскільки Ю. Федькович провів у війську
понад десять років, то чимало його поезій описують жовнірське життя. Жовнірська
проблема не стосувалася лише жовніра, це була проблема всього тогочасного
австрійського суспільства.
Він першим порушив питання про глобальну австрійську проблему жовнірства.
Деякі його поезії дуже схожі одна на одну, схожі і фінали поезій, у яких молодий жовнір
помирає через різні причини.
Осип Маковей резонно зазначав щодо його поезії: «Скілько власного поетового
життя і думок у ній»2. До того ж Ю. Федькович розумів актуальність жовнірської
тематики на той час. На нашу думку, ліричні поезії автора про цісарську рекрутчину в
історико-пізнавальному, естетичному аспектах залишаються цінними і в наш час.
У поезії «Нічліг» ще не відчуваємо такої ненависті до австрійської армії, поезія ще
досить романтична, в ній ще немає смутку й болю, ліричний герой хоч і побоюється
смерті, але відчувається, що він її не бачив, вона для нього ще далека, він романтично
дивиться на зорі і думка про смерть навіяна не стільки реаліями, скільки чутками і
логікою війни.
Про свою долю у війську Ю. Федькович пише у поезії «Співацька доля». У вірші
«Дезертир» перед читачем постає така картина:
Ой ненечка старенькая
Ми пише водно,
Що там зима тяженькая,
А їй студено:
Нема, нема єї кому
Врубати дрівець,

С. 29.

1

Пивоваров М. Юрій Федькович: Літературно-критичний нарис. – К.: Держлітвидав України, 1954. –

2

Маковей О. Житєпись Осипа Юрія Гординського-Федьковича. – Львів, 1911. – С. 200.
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Бо їй синок, оден в дому, – Цісарський стрілець1.
Жовнір, розуміючи, що мати в небезпеці, тікає з війська й рушає додому на
порятунок матері. Ю. Федькович не описує наслідків дезертирства, але розуміємо, що для
австрійської армії головне – воля цісаря, а не життя старої жінки.
Моторошну реалістичну картину спостерігаємо у поезії «Трупарня». Над вбитим
жовніром разом із дітьми побивається дружина:
Ні плаче, ні голосить, бо, відай, не може,
Лиш часом-часом йойкне: «Боже, милий, боже!»2.
Жовнірська тематика найбільш поширена у ліричній поезії Ю. Федьковича, тому його
біографічні матеріали періоду солдатчини є важливими джерелами ліричної поезії поета.
Важливим в особистому і творчому житті Ю. Федьковича став початок шістдесятих
років XIX ст. Він знайомиться у Чернівцях з молодими національно свідомими
студентами Костем Горбалем та Антоном Кобилянським, з Емілією Марошані, молодою
панянкою, в яку закохується. Емілії Марошані він присвячує декілька німецькомовних
поезій. Антін Кобилянський схвально відгукується на перші україномовні поезії
Ю. Федьковича і переконує його писати й далі. А для того, щоб переконати поета у силі
української мови, яка в Австрійській державі не була в пошані, друзі знайомлять молодого
поета з творчістю письменників Т. Шевченка, Марка Вовчка, Г. Квітки-Основ’яненка,
П. Куліша. Ю. Федькович був вражений силою й красою творів письменників із
Наддніпрянщини.
Краса мови Т. Шевченка глибоко вразила поета, який до цього не читав поезії такого
рівня українською мовою. Він одразу побачив перед собою приклад творчості для народу
і вважає, що саме цим шляхом треба рухатися українській літературі.
Творчість Т. Шевченка стала близькою Ю. Федьковичу й тому, що й Шевченкова
поезія була побудована на фольклорних традиціях, мова його творів була пісенною і
простою. Від моменту, коли до поета потрапляє «Кобзар», можна говорити про ще одне
джерело ліричної поезії Ю. Федьковича – творчість Тараса Шевченка та інших
письменників цієї доби. Форми поезій буковинського поета дуже схожі на Шевченкові.
Також у Ю. Федьковича з’являється багато лексики, властивої для творів Шевченка: «на
сім світі», «широкий світ», «сирота», «доля», «божа воля», «чужина», «лихо», «синє
море», «мати колисала».
Часто Ю. Федькович почав звертатися до Бога, як це робив Т. Шевченко. У поезії
«До Данила Млаки» можна прочитати такі рядки: «Наша слава, правда слава Вовік не
поляже!»3 Ці рядки дуже нагадують нам Шевченкові: «Наша дума, наша пісня Не вмре, не
загине». Будучи ще зовсім молодим дрогобицьким гімназистом, Іван Франко сказав про
окремі поетичні твори Ю. Федьковича таке: «Що ся касає поезій – Федьковича [...] то тут
річ на іншу дорогу пішла. Не українські форми, але попросту дух і манера Шевченка,
котру Федькович без внутреннего чувства наслідував, то позбавило ті твори вартості»4.
Який вплив – згубний чи, навпаки, – позитивний, нас поки не дуже й цікавить.
Головне, що вплив шевченківської поезії був присутній і надто позначився на творчості
автора. Отже, творчість Т. Шевченка з упевненістю можна віднести до джерел ліричної
поезії Ю. Федьковича5.
Юрій Федькович відіграв надзвичайно вагому роль у розвитку української культури
Буковини другої половини XIX ст. Його творчість відродила український культурний
процес на Буковині і зблизила край зі Східною Україною. Він заговорив на повен голос
1

Федькович Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985.

– С. 54.
2

Там само. – С. 62.
Там само. – С. 123.
4
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 45. – С. 31.
5
Горак Р. Прихід // Дзвін. – 2003. – № 5-6. – С. 17-19.
3
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про важливі соціальні проблеми в тогочасному австрійському суспільстві, першим почав
закликати до боротьби за соціальну справедливість. Існує така думка, що у критичні
моменти у будь-якої нації відбувається захисна реакція, яка породжує людину, що може
згуртувати й захистити свій народ. Такою була Жанна д’Арк у Франції, таким був Тарас
Шевченко в Україні, й таким став Ю. Федькович для українців Буковини. У нього був
величезний потенціал. Наскільки він його використав, важко сказати. Можемо лише
припустити, як зміг би розкрити свої природні здібності буковинський поет, якби він
навчався в доброму навчальному закладі, перебував у мистецькому середовищі яке його
розуміло, якби творчість автора ще за життя належно оцінили. Під впливом творчості
Т. Шевченка, Марка Вовчка, Г. Квітки-Основ’яненка, прогресивних німецьких
письменників та завдяки глибоким знанням українського фольклору Ю. Федькович досяг
високого рівня. А якби таких впливів було більше?
На нашу думку, Буковина здобула великого поета, але втратила генія світового масштабу. Ці
думки підтверджують слова Омеляна Поповича: «Здається, що Федькович оминав усіх
інтелігентів, товаришуючи тільки з гуцулами, що мало погубний вплив на його талан і здоров’я»1.

Підсумовуючи, стверджуємо, що найвагомішими джерелами творчості
Буковинського Солов я однозначно став фольклор, творчість багатьох письменників,
автобіографічні матеріали Ю. Федьковича. Кожне джерело впливало по-різному на
суспільно-політичні погляди письменника та його творчий шлях. Проблему позитивності і
негативності джерел, що спрямовували буковинського автора, можна розглянути в
окремій науково-дослідницькій статті. Припускаємо, що цих джерел було недостатньо для
подальшого розвитку Ю. Федьковича, що дуже прикро, адже потенціал у видатного
буковинця був надзвичайний.
Отже, джерелами поетичної творчості Ю. Федьковича послужили: український
фольклор (вірші «Сестра», «При відході», «Виправа в поле», «Шельвах», «Ударили
тамборики», «Дністер», «У полі, гей, у полі», поема «Циганка», прозові твори «Любазгуба», «Серце не навчити», «Стрілець»); біографічні матеріали періоду перебування у
війську (вірші «Нічліг», «У Вероні», «Співацька доля», «Поклін», «Рекрут», «В церкві»,
поеми «Новобранчик», «Дезертир», прозові твори «Штефан Славич», «Сафат Зінич», «Три
як рідні брати», «Таліянка»); творчість Т.Шевченка (вірші «Думи мої», «Україна», поеми
«Циганка», «Новобранчик», «Дезертир», «Лук’ян Кобилиця», балади «Довбуш», «Юрій
Гінда»); творчість Марка Вовчка та Г. Квітки-Основ’яненка («Люба-згуба», «Жовнярка»,
«Сафат Зінич» та інші прозові твори); внутрішній психологічний стан письменника
періоду «меланхолії» (поезії «Трупарня», «У церкві», «Сонні мари», «Як я браття раз
сконаю», «Пречиста діво, радуйся, Маріє!», прозові твори «Сафат Зінич», «Штефан
Славич»); німецька література («Русь», «Як то співак проклинає», «Стрілець»); повість
польського письменника М. Чайковського «Kirdzali» (балади «Киртчалі», «Празник у
Такові»); соціальний стан на Буковині середини XIX ст. (жовнірські поезії та «Пречиста
діво, радуйся, Маріє!», прозові твори «Люба-згуба», «Дністрові кручі», «Три як рідні
брати»); краса рідного краю письменника (вірш «Вечір на Підгір’ю», оповідання «Любазгуба»); релігійні погляди автора («Пречиста діво, радуйся, Маріє!» та інші поетичні твори
та прозові твори). Ці джерела сформували світогляд Ю. Федьковича, вплинули на творчий
стиль письменника, наштовхнули на реалізацію внутрішньої художньої сили, але, на жаль,
не розкрили до кінця великий талант.
In the article the author examines the issue of sources of Yurii Fedkovych’s works,
particularly in poetry. For the first time the sources of Yurii Fedkovych’s works are examined in
complex, objectively and without methodological engagement which was present in the works of
the soviet period.
1

Попович О. Мої спомини про Федьковича // Рідний край. – 1928. – 22 січня. – С. 3.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Горенко Л.І. (Київ)
«ІСТОРІЯ РУСІВ» У КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
КУЛЬТУРФІЛОСОФІЇ
XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.
У статті представлено видатну пам’ятку політичної, історіософської та
культурфілософської думки в Україні на рубежі XVIII–XIX ст. «Історію Русів», яка стала
джерелом відповідних культурологічних рецепцій у творчості видатних діячів української
та західноєвропейської культури. Схарактеризовано роль Новгород-Сіверського
інтелектуального осередку у творенні цієї пам’ятки та нової концепції розвитку України.
Підкреслено, що автор «Історії Русів» проектував на національно-державницьке й
культурне відродження, де українство та Україна представлені як світовий феномен.
Також висвітлена особлива роль історико-культурної спадщини у формуванні
національної свідомості та української національної моделі нової «провідної верстви».
До особливих пам’яток історико-культурної спадщини українського народу
належить «Історія Русів», яка відрізняється від попередніх політичних праць тим, що
поєднує традиційні національні мотиви – гордість за Україну-Гетьманщину, наголошення
прав і привілеїв українського шляхетства, станів – із новими гуманітарними та
етнокультурними парадигмами під впливом Просвітництва та революційного руху
Європи. Твір побудовано на ідеї фундаментальних принципів правди й справедливості, де
головна мета – «подати історію України в освітленні державно-національної ідеології», а
також «допомогти пробудженню національної думки в Україні»1. Тому дослідження
«Історії Русів» у контексті культурологічних рецепцій кінця XVIII – першої половини

1

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. – К.:
Українознавство, 1996. – С. 50; Дорошенко Д. «Історія Русов» як пам’ятка української політичної думки
другої половини XVIII століття // Хліборобська Україна. – Відень, 1921. – Кн. 3. – С. 183-190.
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XIX ст. є надзвичайно актуальним з урахуванням нової парадигми культурної політики в
Україні, а також ідейно-філософських основ художніх напрямів і течій цього періоду1.
Враховуючи, що «Енеїда» І. Котляревського вже «розбудила українців емоційно,
завершивши стару епоху в літературі і проголосивши нову», то «Історія Русів» дала
підстави до національного пробудження в освітніх сферах суспільства за допомогою
історіософського трактату, що мав форму політичного памфлету і гостро нагадував нашим
інтелектуалам, які вже починали губити національне обличчя, про їхні історичні корені,
їхнє становище, історію, побут, героїчні діяння, щоб спинити черговий масовий відплив
культурної сили з України в культуру чужу, яка узурпувала ім’я, державні традиції та
історію народу»2. Тому в цей період особливо гостро постає проблема культурної
ідентифікації української національної еліти, а також асиміляції, певного урівноправнення
її панівної верхівки (через надання чинів і дворянства) відповідно до норм Російської
імперії. Професор Л. Шкляр підкреслює, що на початку XIX ст. «на історичній арені
з’явився тип людини, здебільшого – це представник національно-аристократичних кіл,
широко освічена постать, духовно збагачена та інтелектуально розвинена, для якої
поняття «національна ідея», «національний символ», «національна свобода» – є привід до
вчинку»3. В цьому контексті «Історія Русів» належить до найвизначніших пам’яток
«культурної самооборони». Водночас В. Шевчук наголошує наступне: якщо в XVI–
XVII ст. самооборона зосереджувалася на питаннях віри й вольностей, то «самооборона у
XVIII ст. перейшла із політичних сфер у культурні, а коли вичерпалися можливості
політичної боротьби, – виключно у сфери культурні»4.
Для автора «Історії Русів» важливими були не так факти, як духовний зміст епохи,
характер і «душа народу», тому ця пам’ятка насичена народними легендами, переказами,
історичними думами і піснями, що й дало підстави дослідникам називати її «історичною
легендою України», «політичним трактатом, утіленим в історичну форму» (І. Борщак);
«анонімним маніфестом українського патріотизму» (І. Лисяк-Рудницький); «народною
історичною думою» (М. Максимович); «літературною пам’яткою», «першим виявом
політичного українського лібералізму»5 (М. Драгоманов); «політичним памфлетом»
(Д. Дорошенко, Ю. Луцький); «історичним синтезом» (Д. Чижевський); «історичним
памфлетом» (В. Іконников); «справжньою історією» (І. Прижов)6; «вічною книгою
незалежності українського народу» (Н. Полонська-Василенко); «епохальним твором»,
«одною з найвидатніших пам’яток української духовності, політичного й історичного
мислення» (В. Шевчук); «працею малоросійських юристів» (О. Пріцак); «послідовним
поборником соборності козацької України» (О. Мішуков), де широко використані нові
історико-культурологічні терміни і поняття для характеристики національно-визвольної
боротьби XVII–XVIII ст. в Україні: «нація», «національні вигоди й інтереси», «князь
1

Див.: Горенко Л.І. Нова парадигма культурної політики в Україні наприкінці XVIII – першої
половини XIX ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових
праць. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. XXIII. – С. 59-65.
2
Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К.: Абрис, 1995. –
С. 323.
3
Шкляр Л.Є. Особа в етногенезі // Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч. посіб. / Б. Попов (кер.
авт. кол.), В. Ігнатов, М. Степико та ін. – К.: Либідь, 1997. – С. 67.
4
Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 324.
5
Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. – 2-е вид. – Львів: Накладом
І. Франка, 1892. – С. 233.
6
Щодо авторства «Історії Русів» І. Прижов відповідав опонентам: «Одначе свідоцтво самого
Кониського, його мистецька мова, що повторюється й в інших писаннях, його благородний характер – усе
це не лишає найменшого сумніву, що «Історія Русів» належить Кониському. Як громадянин своєї землі,
який щиро любив її, повторює місцями Кониський класичних у собі істориків, що вкладали в уста своїх
героїв промови, які вони могли сказати; він пише дійсну історію, яку дійсно пережив український народ».
Див.: Прыжов И. Малоросія (Южная Русь) в исторіи ея литературы с XI по XVIII век // Филологические
записки за 1869 год. – Воронеж, 1869. – С. 36-37.
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малоросійський», «гетьман козацький», «національні чиновники», «патріот»,
«антипатріот» тощо1. Загалом, як підкреслює В. Шевчук «Історія Русів» – не так пам’ятка
науки історії як літератури. Це своєрідний історіософський полемічний трактат чи й
памфлет, тому характер памфлету чинить твір передусім літературною пам’яткою»2.
Також існує думка, що «Історія Русів» має історико-культурний генетичний зв’язок із
твором «Слово о полку Ігоревім» (Ю. Луцький).
Теоретико-методологічною основою цієї статті стали наукові праці про «Історію
Русів», а також праці вітчизняних та зарубіжних учених-філософів, істориків,
літературознавців, етнографів, культурологів та українознавців XIX ст.: О. Бодянського,
М. Драгоманова, О. Лазаревського, М. Максимовича, М. Маркевича, М. Костомарова,
П. Куліша, І. Срезневського; дослідників XX – початку XXI ст.: О. Апанович, І. Борщака,
Л. Винара, М. Возняка, Л. Горенко, В. Горського, М. Грушевського, О. Грушевського,
Т. Гунчака, О. Гуржія, Я. Дашкевича, В. Денисюка, І. Денисюка, Д. Донцова,
Д. Дорошенка, С. Єфремова, М. Зерова, М. Кашуби, З. Когута, П. Кононенка,
Т. Кононенка, І. Лисяка-Рудницького, Ю. Луцького, Є. Маланюка, Т. Мацьківа,
Ю. Мицика, О. Мішукова, Д. Наливайка, О. Оглоблина, О. Пріцака, Н. ПолонськоїВасиленко, О. Путро, М. Слабченка, О. Стромецького, М. Сулими, П. Федченка,
З. Хижняк, П. Хропка, В. Шевчука, М. Яценка та інших. У цих працях висвітлені
актуальні питання щодо авторства «Історії Русів», поширення та зберігання рукописних
списків (копій) у середовищі українського шляхетства та дворянсько-поміщицьких
осередків Наддніпрянської України. Крім того, у виданні «Історії Русів» (М., 1846) цінним
є додаток: «объяснение некоторыхъ словъ Малороссійскихъ въ Исторіи Русовъ,
непонятныхъ для Великоросіянина», серед яких: «добридень», «маєток», «корогва»,
«хоругва», «каплиця», «степ», «сурма», «толока» тощо3. Цінними джерелами у вивченні
цієї пам’ятки є «Записка о начале, происхождении и достоинстве малороссийского
дворянства» (1809 р.) В. Полетики4 та стаття М. Маркевича «З минулого культурного
життя України першої половини XIX ст.»5.
Тому автор статті ставить за мету висвітлити культурософські виміри «Історії Русів»
та її роль у формуванні культурологічної думки в Україні цього періоду та основні
теоретико-методологічні підходи щодо цього на засадах українознавчої науки6. В цьому
контексті важливим є співвідношення поняття «ментальність нації» (як духовнокультурний та історичний самопрояв нації чи елітної спільноти) та архетипів національної
української культури. Автор цієї статті дотримується наступного концептуального
1

История Русовъ или Малой Россіи. Сочинение Георгія Конискаго, Архіепископа Беларусскаго. – М.:
Универс. тип., 1846. – Репринт. видання / Отв. ред. В.А. Замлинский. – К.: РИФ «Дзвін», 1991. – С. 177, 223;
указ.: 56 с.; Мішуков О. «Історія Русів» у контексті доби – першої половини XIX століття. – К., 1997. – С. 27.
2
Шевчук В. «Історія Русів» як літературна пам’ятка // Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська
література XVI–XVIII століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. – Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко. –
С. 631.
3
История Русовъ или Малой Россіи. Сочинение Георгія Конискаго, Архіепископа Беларусскаго. – М.:
Универс. тип., 1846. – Репринт. видання / Отв. ред. В.А. Замлинский. – К.: РИФ «Дзвін», 1991. – С. 262;
Історія Русів / Український переклад І. Драча. – К.: Український письменник, 1991. – 318 с.
4
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі ІР НБУВ), ф. 8
[Київський університет Св. Володимира], оп. 1, од. зб. 1604: Полетика В. [Полетика Василь] Записка о
начале, происхождении и достоинстве малороссийского дворянства. 1809 г., арк. 4-7;
5
Там само, ф. 243 [Маслов Василь Іванович], оп. 1, од. зб. 27: Маркевич М.А.: (з минулого
культурного життя України 1-ї половини XIX ст.): стаття. 1828 р. Чернетка. – 28 арк.
6
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.: ДАКККіМ, 2009.
– С. 51-55; 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. – 156 с.
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підходу. Ментальність нації (від франц. – світорозуміння) об’єднує з національними (чи
етнічними) архетипами напівусвідомлений характер. Якщо національні (етнічні) архетипи
існують як феномени внутрішнього духовного життя етносу (нації), то етнічна
(національна) ментальність, навпаки, є комплексом таких зовнішньо діяльнісних
феноменів, що сприймаються свідомістю як дух нації, як те, що робить цю націю
«помітною», специфічно відмінною серед розмаїття інших етносів (націй). Передусім, це
питання стосується доби України-Малоросії загалом1. Як підкреслює Л. Шкляр,
«втративши власне традиційне право, а водночас і національну правничу культуру,
українці змушені були привчатися жити за нормами і регламентом іншонаціональних
правничих цінностей, традицій і норм, які є сконденсованим виявом національного
характеру, національного менталітету, а отже, чужий історичний досвід суспільного життя
прилаштували до власних умов і форм іншоетнічного культурного досвіду»2.
Актуальними донині постають два питання щодо «Історії Русів, або Малой Росії»:
час написання твору та авторство. В славнозвісній «Історії України» Н. ПолонськаВасиленко засвідчила: «Року 1825 зять чернігівського дідича, М. Миклашевського,
полковник О. фон-дер Брігген писав К. Рилєєву з Понурівки, маєтку Миклашевського, про
«Історію Русів» та «Історію» А. Худорби, як про твори «ворожі до російського уряду». У
Понурівці був рукописний примірник «Історії Русів». Цей понурівський примірник і
знайдений у маєтку І. Безбородька, с. Гриневі, другий – стали праджерелами, з яких у
наступних десятиліттях роблено численні копії. Але обидва примірники самі були
копіями, бо оригіналу не знайдено. На всіх копіях було позначене ім’я архієпископа
Могилівського Георгія Кониського як автора, але вже перші дослідники переконалися, що
це був псевдонім, дуже вдалий спосіб справжнього автора сховати своє ім’я»3. Як свідчив
О. Лазаревський, переказуючи розповідь одного з нащадків відомого козацькогетьманського роду О. Ханенка (1816–1895), автора кількох праць з історії Чернігівщини
про те, що вперше рукопис «Історії Русів» знайдено близько 1828 року у бібліотеці м.
Гринева Стародубського повіту при опису гринівського маєтку, коли він переходив від
князя Лобанова-Ростовського до князя Голіцина. Знайшли рукопис два члени одного із
стародубських судів (О. Гамалія та С. Лайкевич), які описували гринівський маєток. Вони
показали цей рукопис губернському маршалкові С. Шираю, зробивши з нього копію,
останній завернув оригінал до гринівської бібліотеки. З копії С. Ширая робили для себе
копії й деякі стародубські дідичі; одну з перших копій зробив для себе О. Ханенко і
відіслав її О. Бодянському, коли він планував надрукувати «Історію Русів»4. Як
підкреслює О. Лазаревський, С. Ширай також послав копію «Історії Русів» й Д. БантишКаменському, але неповну.
Свою думку щодо дати написання пам’ятки висловив М. Драгоманов і вніс важливі
корективи. У листі до П. Лаврова від лютого 1877 р. М. Драгоманов писав: «У двадцяті
роки була написана «Історія Русів» (псевдо-Кониського) та щодо її автора (кажуть, автор
її князь Рєпнін); «в усякому разі вона вийшла із чернігівсько-полтавських гуртків,
1

Див.: Горенко Л.І. Інтелектуальна еліта України кінця XVIII – першої половини XIX ст. (за
матеріалами діяльності Новгород-Сіверського гуртка «автономістів») // Культура і сучасність: Альманах. –
К.: Міленіум, 2009. – № 1. – С. 54-61.
2
Шкляр Л.Є. Право як атрибут національної культури: українознавчий аспект // Феномен української
культури: методологічні засади осмислення / Відп. ред.: В. Шинкарук, Є. Бистрицький. – К.: Фенікс, 1996. –
С. 275.
3
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х томах. – 3-є вид. – К.: Либідь, 1995. – Т. 2: Від
середини XVII століття до 1923 року. – С. 288-289.
4
Лазаревский А. Отрывки из семейного архива Полетик [I. «Происхождение Полетик. Сведения о
жизни Григория Андреевича Полетики». II. «Шесть писем разных лиц о библиотеке Г.А. Полетики:
1) Письмо Г.А. Полетики к президенту адмиралтейской коллегии Голенищеву-Кутузову с просьбой о
продолжении отпуска и с известием о гибели своей библиотеки, 1771 г.; 2) Письмо могилевского
архиепископа Георгия Конисского к Г.А. Полетике, при посылке польских исторических книг, 1782 г.»;
III. «Догадка об авторе «Истории Русов»] // Киевская старина. – 1891. – Т. 33. – № 4. – С. 113.
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нащадків старшини козацької, яка групувалася навколо малоросійського генералгубернатора кн. Рєпніна»1.
Оригінал «Історії Русів, або Малой Росії» до сьогодні не дійшов. Відомі декілька
списків твору, що зберігалися в Національному музеї у Львові (список 1814 р.), у
бібліотеці «Императорского общества истории и древностей российских» при
Московському університеті (копія 1824 р.). Один із списків (з водяним знаком 1817 р.)
потрапив у Львів під назвою «История малороссийская. Сочиненная г. архиепископом
белорусским Георгием Конисским, переписана в 1818 году», який Яків Пугач подарував у
1872 р. В. Ганкевичу, а той – О. Парницькому, відомому галицькому історику, останній –
К. Заклинському, а брат останнього Роман передав рукопис в 1890 р. до бібліотеки
товариства «Просвіта»2. Збереглися дані, що в 1853 р. український письменник і вчений
Олександр Кониський у дідича Іскри на Золотонощині бачив копію «Історії Русів» на
папері з водяним знаком 1809 р.3 Ще про один список зафіксовано у листі декабриста
О. фон дер Бріггена, написаний з маєтку його тестя М.Миклашевського (с. Понурівка
Стародубського повіту) до Кіндрата Рилєєва. У листі О.Брігген обіцяв переслати
«матеріали із малоросійської історії», писану нібито сучасником Г. Кониського4 –
А. Худорбою5. Загалом, на території Лівобережної України виявилося найбільше
«власників» списків «Історії Русів», що підтверджується документальними відомостями в
науковій, мемуарній та епістолярній літературі, вперше зібраній і систематизованій
О. Лазаревським у 1891 р. Безперечно, що «Історія Русів» мала поширення і
переписувалася до її відкриття в 1828 р. принаймні, як підкреслює В. Шевчук, за десять
років6.
Щодо авторства «Історії Русів» на сьогодні існує декілька версій: про авторство
Г. Кониського (М. Максимович, І. Прижов)7; Г. Полетики (М. Василенко, М. Горбань,
В. Горленко, В. Іконников, Д. Дорошенко, О. Лазаревський)8; версію В. Горленка про
авторство Василя Григоровича Полетики (1765–1845), сина Григорія Полетики,
підтримали М. Грушевський, М. Драгоманов, А. Єршов; версія про спільне авторство
Григорія і Василя Полетик (М. Грушевський, Є. Онацький, Д. Майков), яке остаточно

1

Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т. 2. – С. 465.
Возняк М. Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика («Исторія Русовъ» у літературі і науці). – Львів; К.,
1939. – С. 6.
3
Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 325.
4
Кашуба М.В., Сулима М.М., Хижняк З.І. Кониський Григорій Осипович, чернече ім’я Георгій //
Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енцикл. вид. / Упоряд. З.І. Хижняк; За ред.
В.С. Брюховецького. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. – С. 274-276.
5
Шевчук В. Нерозгадані таємниці “Історії Русів” // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 331.
6
Там само. – С. 325-327.
7
Кашуба М.В., Сулима М.М., Хижняк З.І. Кониський Григорій Осипович, чернече ім’я Георгій //
Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енцикл. вид. / Упоряд. З.І. Хижняк; За ред.
В.С. Брюховецького. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. – С. 274-276.
8
Аналізуючи стиль статей, промов і особливо листів Г. Полетики, в яких неодноразово йдеться про
збирання матеріалів до української історії та працю над самою історією, листів до нього, а також його
діяльність в Комісії 1767 року, О. Лазаревський остаточно утвердився в думці, що автором «Історії Русів» є
Григорій Полетика. Історик писав: «Говорячи, що «Історія Русів» написана нашвидку, ми звертаємо увагу на
ту обставину, що події XVIII ст. у цій історії, зокрема, починаючи від зради Мазепи, значною мірою
писались, як видно, на підставі традиції, а частково, й на підставі особистих відомостей автора. Для такого
способу писання історії не треба було багато часу, зокрема при літературному таланті Г. Полетики». Аналіз
тексту «Історії Русів», зокрема епізоду смерті та урочистого похорону гетьмана Д. Многогрішного в
Батурині, що є вигадкою анонімного автора (Д. Многогрішний помер на засланні в Сибіру), О. Лазаревський
пояснює родинними мотивами: дочка Д. Многогрішного була одружена з одним із предків Г. Полетики, що,
на думку О. Лазаревського, також свідчить про його версію авторства. Див.: Лазаревський А. Прежние
изыскатели малорусской старины // Киевская старина. – 1894. – Кн.12. – С. 350-351.
2
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відкинув М. Возняк у праці «Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика»1; про авторство
О. Безбородька (М. Возняк, П. Клепацький, М. Слабченко, А. Яковлів); князя М. Рєпніна
(М. Драгоманов); О. Лукашевича (М. Петровський); І. Ханенка (Н. Полонська-Василенко);
О. Лобисевича; А. Худорби (В. Шевчук); колективний автор – члени одного з дворянських
гуртків (О. Пріцак)2. На думку С. Єфремова, автором «Історії Русів» є високоосвічений
представник української інтелектуальної еліти, вихований на французькій літературі
XVIII ст. та ідеях «вольтеріанства»3.
Незалежно від того, хто саме був автором, дуже важливо, що кількість осіб, яких
можна вважати потенційним автором, «свідчить про висоту тодішньої культури»4.
Зокрема, О. Оглоблин, мікроаналітичним способом вивчаючи топографічні назви,
топографічні вказівки, імена згаданих осіб, прийшов до переконання, що написано
«Історію Русів» у Новгороді-Сіверському і брали участь у її написанні члени досить
великого культурного гуртка5. В свою чергу В. Шевчук так характеризує вірогідного
автора «Історії Русів»: «Жив він у другій половині XVIII століття, принаймні в 1769 р. мав
двадцять років, бо брав участь у турецькій війні, отже, народився близько 1745 р., учився
в Київській академії, коли в ній уже не культивувалася книжна українська мова, можливо,
продовжував навчання в Росії, належав до козацької старшини і був землевласником,
очевидно, не маючи правдивих документів ні на дворянство своє, ні на землю, жив на
Чернігівщині, можливо, десь на Городенщині чи Новгород-Сіверщині і, найпевніше, був
пов’язаний із Новгород-Сіверським культурним осередком, відзначався глибоким
українським патріотизмом, схильністю до вільнодумства, мав широкий політичний
світогляд, цілком негативно ставився до російського абсолютизму та самодержавства.
Свій твір написав у 90-х роках XVIII століття з метою повернути історичну пам’ять в
середовище тодішнього освіченого громадянства, добре знав Молдавію, південь України
та Крим»6.
Уточнення потребує і час написання «Історії Русів», оскільки дослідники називають
різні дати: 1760–1770-ті рр. (Д. Дорошенко, О. Лазаревський, М. Слабченко, М. Возняк);
С. Єфремов датою написання пам’ятки вважає кінець 60-х років XVIII ст., а поширення її
– 20-ті роки XIX ст.; у 90-ті роки XVIII ст. (Б. Крупницький, В. Шевчук, А. Яковлів);
перше десятиріччя XIX ст. (В. Горленко, І. Борщак, А. Єршов, Д. Чижевський та ін.). На
думку О. Пріцака, «Історія Русів» постала в 1818–1824 рр. «як колективний твір одного з
таємних товариств малоросійського дворянства, колишніх старшин, офіцерів (включаючи
князя Рєпніна) і колишніх петербурзьких державних діячів»7.
1

Возняк М. Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика («Исторія Русовъ» у літературі і науці). – Львів; К.,
1939. – С. 45-49.
2
Вл. П. [Пархоменко Володимир] Князь Н.В.Репнин и Георгий Конисский // Киевская старина. – 1905.
– Т. 88. – № 3. – Отд. 2. – С. 242-243; Горенко Л.І. Інтелектуальна еліта України кінця XVIII – першої
половини XIX ст. (за матеріалами діяльності Новгород-Сіверського гуртка «автономістів») // Культура і
сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2009. – № 1. – С. 54-59; Грушевский А. К судьбе «Истории Русов».
Эпизод из украинской историографии XIX ст. // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – К.,
1906. – Т. XIX. – Вып. 4. – С. 7-10; Житецкий П. Памяти Георгия Конисского (1717–1795) // Киевская
старина. – 1895. – Т. 48. – № 2. – Отд. 1. – С. 258.
3
Горенко Л.І. Інтелектуальна еліта України кінця XVIII – першої половини XIX ст. (за матеріалами
діяльності Новгород-Сіверського гуртка «автономістів») // Культура і сучасність: Альманах. – К., 2009. –
№ 1. – С. 60-61; Мішуков О. «Історія Русів» у контексті доби – першої половини XIX століття. – К., 1997. –
С. 35; Мішуков О. «Історія Русів» у контактно-генетичних зв’язках і типологічних сходженнях. – К., 1998. –
С. 194.
4
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х томах. – 3-є вид. – К., 1995. – Т. 2. – С. 289.
5
Горенко Л.І. Інтелектуальна еліта України кінця XVIII – першої половини XIX ст. (за матеріалами
діяльності Новгород-Сіверського гуртка «автономістів») // Культура і сучасність: Альманах. – К., 2009. –
№ 1. – С. 54-61.
6
Шевчук В. «Історія Русів» як літературна пам’ятка // Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська
література XVI–XVIII століть: У 2 кн. – К., 2005. – Книга друга. – С. 630.
7
Пріцак О. Доба військових канцеляристів // Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 64.
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«Історія Русів» подавала насамперед картину історичного розвитку України від
найдавніших часів до другої половини XVIII ст., зокрема, до 1769 р. Автор коротко
оглядає історію України від найдавніших часів, а історію княжих часів – як самостійне
державне життя під управою київських князів. Автор коротко описує устрій України після
з’єднання з Польщею, відзначає походження «лицарства» (від «боляр» з князівських
родів), а також пише про козаків як лицарський стан. Подальша історія України
викладається за гетьманствами, де описані військові подвиги козаків, їхній устрій, звичаї,
традиції. Центральна постать «Історії Русів» – Богдан Хмельницький як державотворець і
видатний політик, який звільнив Україну і повернув їй незалежність. Відтоді автор
«Історії Русів» вводить Україну в коло європейських держав, акт 1654 р. розглядає як
«небезпечне порушення системи державної рівноваги в Європі»1. Надалі автор висвітлює
головні події епохи Петра I та гетьмана І. Мазепи, про встановлення та діяльність
Малоросійської колегії (з 1765 р.) і про призначення П. Рум’янцева генерал-губернатором.
Автор «Історії Русів» об’єктивно викладає концепцію походження України та
українського народу, він гостро заперечує думку, ніби Україна постала в XIV–XVI ст., а
козацтво заведене польськими королями. Автор «Історії Русів» вважає, що Київська Русь
– це державне творення саме українського народу, що Русь – це Україна, а не Росія. У
своїй концепції автор дотримувався позиції, яка була викладена в протестації Йова
Борецького, де було написано, що українські козаки – «того-то правого руського народу з
Яфетового насіння, плем’я яке Чорним морем і сушею воювало з Грецьким царством». До
того ж, державницька концепція та походження козаків від козар або хозар засвідчено в
«Історії Русів» та «Розмові Великоросії з Малоросією» Семена Дівовича. Український
народ називає автор «Історії Русів» «нацією малоросійською», а також застерігає, що віра
українців та росіян нетотожна. Автор висловлює своє ставлення до шляхетства, яке
займало вищі чини і посади в Україні-Малоросії2. Автор висловлює своє ставлення до
понять «Україна», «український», де підкреслює, що Русь – це питома назва саме України,
а руси – споконвічні жителі української землі (це ім’я було штучно перейнято в Московії
через політичні, династичні посягнення). Тому автор «Історії Русів» рекомендує чітко
розрізняти русів від росіян та білорусів, водночас нагадує українцям їхнє давнє історичне
ім’я – руси, русняки, русаки3.
Безперечно, автор «Історії Русів» працював у традиціях т.зв. козацьких літописів,
користувався «давніми малоросійськими літописами», доповнюючи виклад з усних
переказів, віршів, пісень, які були поширені в «українському дворянстві, серед козацької
старшини і серед народу»4. Автор «Історії Русів» також працював з історичними
документами, щоденниками, родинними архівами, зібраннями тощо. Як наголошує
В. Шевчук, «основна засада твору – натуральне, моральне та історичне право кожного
народу на самостійний державно-політичний розвиток, а боротьба українського народу за
визволення – головний зміст книги». Загалом, як продовжує В. Шевчук, автор не мав за
мету писати історію України, а подав «свою мисленну картину цієї історії»5.
Характеризуючи жанрову структуру «Історії Русів», Д. Чижевський вписує цей твір,
з одного боку, до типологічного ряду козацьких літописів доби бароко, зазначаючи, що
«історіографія часів бароко ще належить до красної літератури» (літописи Самовидця,
Г. Грабянки, С. Величка), а з другого боку, – як «спробу історичної синтези, що справді
подає з національного погляду суцільну картину української історії, належить уже до
1

338.

Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 337-

2

Горенко Л.І. Культурософська модель малоросійства у творчості М.В. Гоголя (до 200-річчя від дня
народження письменника) // Культура і сучасність: Альманах. – К., 2009. – № 2. – С. 50-56.
3
Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 345.
4
Иконников В. Опыт русской историографии. – К., 1908. – Кн. 2. – Т. 2. – С. 1638.
5
Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 335.
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побарокової літератури і доводить виклад до 1769 р.»1. На думку Д. Дорошенка, «История
Руссов» вийшла не науковим історичним твором, а політичним памфлетом; вона
прислужилася дуже мало науковому дослідженню українського минулого, але допомогла
пробудженню національної думки». Саме цей твір є «покажчиком найвищого рівня, якого
досягла українська політична думка в кінці XVIII ст.», що й підтверджують спрямування
українського шляхетства Ніжинського полку в обороні автономії (1767 р.) і таємна місія
В. Капніста до Берліна (1791 р.)2.
Безперечно, «Історія Русів» належить до найвизначніших творів української
національно-політичної думки кінця XVIII ст., який значною мірою вплинув на багатьох
видатних діячів України та зарубіжжя, особливо в 30-х роках XIX ст., коли поширився
рукописно3. Саме наприкінці XVIII – початку XIX ст. яскраво проявилися культурологічні
рецепції, впливи «Історії Русів» на тогочасну культурфілософську та історіософську
думку. Як підкреслював видавець твору О. Бодянський, «при друкуванні я користувався
майже десятьма списками різного типу, зробив усі важливі різнослів’я, а все інше
надруковане без найменшого скорочення»4. Під впливом цього твору О. Пушкін написав
поему «Полтава» (1828 р.), а М. Гоголь користувався твором при створенні «Тараса
Бульби». Водночас М. Возняк вважає, що О. Пушкін дістав копію «Історії Русів» від
С. Ширая, а В. Горленко – від М. Гоголя5.
Сліди читання «Історії Русів» помітно у віршах М. Костомарова (драма
«Косинський»), А. Метлицького, Є. Гребінки (поема «Богдан», повість «Ніжинський
полковник Золотаренко»), а особливо у творчості Т. Шевченка6. Як підкреслював
М. Драгоманов, вплив «Історії Русів» позначився на творах Т. Шевченка: «Між 1840 і
1844 роками, видно Шевченко потрапив на «Історію Русів», і вона запанувала над його
думками своїм українським автономізмом та козацьким республіканством часів
декабристів»7. До творів Т. Шевченка, у яких проявлено вплив «Історії Русів»,
М. Драгоманов називає «Сон» («Із города із Глухова»), «Великий льох», «Іржавець», «У
неділеньку святую», а також «Тарасова ніч» (1839 р.), що визнає й М. Возняк8. Згадує
«Історію Русів» Т. Шевченко у «Близнецах», де й повідомляє про її рукописний
примірник з автографом Г. Кониського.
У своїй статті «У захист невідомого покійника автора «Історії Русів, або Малої
Росії» М. Драгоманов писав, що ця пам’ятка була «безпосередньою предтечею «Кобзаря»
Т. Шевченка, на якого самого вона мала справжній вплив». М. Костомаров зазначив, що
«Історія Русів» «вся просякнута духом напівдворянського малоруського патріотизму, який
недавно ще був у моді в середовищі малоросійської публіки»9. У повістях П. Куліша
1

Чижевський Д. Історія української літератури: Від початку до доби реалізму. – Тернопіль: Феміна,
1994. – С. 304.
2
Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини 1760–1830 рр. – К.:
Основи, 1996. – С. 336; Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К.,
1995. – С. 323-348.
3
Див.: Горенко Л.І. Гуманітарні концепції культурно-освітніх закладів України на рубежі XVIII –
XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К., 2009. –
№ 3. – С. 41-46.
4
Иконников В. Опыт русской историографии. – К., 1908. – Кн. 2. – Т. 2. – С. 1634.
5
Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 333334.
6
Див.: Горенко Л.І. Тарас Шевченко та його оточення (В. Білозерський, М. Білозерський,
О. Білозерська-Куліш та П. Куліш) // Т.Г. Шевченко и мировая культура: Материалы VI Международного
семинара (г. Санкт-Петербург, 10-14 мая 2006 года) / Под общ. ред. Т.Н. Лебединской. – СПб., 2007. –
С. 228-235.
7
Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 334.
8
Возняк М. Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика («Исторія Русовъ» у літературі і науці). – Львів; К.,
1939. – С. 26.
9
Див.: Иконников В. Опыт русской историографии. – К., 1908. – Кн. 2. – Т. 2. – С. 1629.
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також помітним є вплив «Історії Русів», серед них: «Михайло Чернишенко» (Київ,
1843 р.), де він звертається і цитує уривки з пам’ятки, а також у праці П. Куліша «Україна.
Од початку Вкраїни до батька Хмельницького». Але найбільше цим твором був
захоплений М. Маркевич, що проявилося в його «Истории Малороссии», «Українських
мелодіях» (1831 р.). Вплинула також «Історія Русів» і на представників «української
школи» в польській літературі, зокрема на М. Чайковського, М. Гліщинського тощо.
Захоплений цим твором був відомий польський учений В. Мацейовський, який навіть
переклав фрагменти «Історії Русів», сліди впливу також помітно у творі Г. Трентовського
«Choniann».
Вплив «Історії Русів» помітний на історичних поемах С. Руданського, трагедії
Й. Барвінського «Павло Полуботок». Сергій Єфремов, оцінюючи загальне значення твору
для української культури, зазначив: «История Русов» була немов пророкуванням про
близьке національне відродження України і оправдання її нового письменства, з якого те
відродження почалося»1.
Отже, «Історія Русів» відіграла епохальну роль у відродженні України, становленні
національної свідомості та ідентичності українського народу. Ця пам’ятка належить до
творів, «доля яких – в особливій суспільній заангажованості, які значною мірою впливали
на сучасників та нащадків і по-своєму акумулювали національну енергію, щоб вона, ніби
струм, потекла потім по артеріях народного тіла, витворюючи новий рівень
самосвідомості та гальмуючи творення ферментів національного розпаду»2. «Історія
Русів» постала насамперед як «вислід політичних поглядів певної суспільної групи» –
українського шляхетства у період постгетьманщини. Очевидно, що «Історія Русів»
написана в середовищі Новгород-Сіверського патріотичного гуртка, що існував на терені
Новгород-Сіверського намісництва в останній чверті XVIII – на початку XIX ст. До нього
належали нащадки колишньої провідної верстви – гетьмансько-старшинського
середовища, які на той час складали інтелектуальний і духовний потенціал національної
еліти України3. До Новгород-Сіверського патріотичного гуртка «автономістів» належали:
А. Гудович, Г. Долинський, М. Значко-Яворський, Т. Калинський, П. Карабчевський,
О. Лобисевич, М. Миклашевський, Г. Полетика, А. Рачинський, Ф. Туманський,
І. Халанський, А. Худорба, С. Ширай, єпископ В. Шишацький тощо – здебільшого
вихованці Київської академії та західноєвропейських університетів4. Гурток своєю
програмою мав відновлення української державності. Тому закономірно, що «Історія
Русів» вийшла з цього середовища як політичний маніфест, який і донині займає особливе
місце в історії української державницько-суспільної думки, оскільки саме ним
завершується знаменне явище козацького літописання. Вирішальне значення «Історія
Русів» мала у відродженні української суспільно-політичної думки в першій половині
XIX ст., оскільки фактично створила своєрідний концептуальний і джерелознавчий підхід
щодо творення нової української культури, літератури та модерної культурфілософської
думки на засадах національної самоідентифікації та європейської орієнтації, де українство
та Україна представлені як світовий феномен.
1

Див.: Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. –

С. 335.

2

348.

Шевчук В. Нерозгадані таємниці «Історії Русів» // Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – С. 323-

3

Див.: Горенко Л.І. Проекти заснування університетів в Україні XVIII – початку XIX століття
(культурологічний аспект) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник
наукових праць. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. XIX. – С. 51-60.
4
Див.: Горенко Л.І. Національна еліта України кінця XVIII – першої половини XIX ст. як об’єкт
культурологічних досліджень // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових
праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х томах. – Рівне: РДГУ,
2009. – Вип. 15. – Т. 2. – С. 3-9.
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In this article reflection outsanding example of the political, historical-sophy and
culturality-philosophy thought into the Ukrainian on the boundary XVIII–XIX-th century «The
History of Rusov», which become to the spring accordingly culturatical reciption’s in the
creative work of the outstading public benefactor at the Ukrainian and west European cultural.
Characteristic role to the Novgorod-Siverskіy intellectual society into be created this is note
book and the new conception of the development Ukrainian. Underline, what author «The
History of Rusov» projection at the national, state political system and cultural regenerate,
where Ukrainiany and Ukrainian present as the world phenomenon. Also reflection the special
role historycal and cultural legacy in to formation of the national consciousness and Ukrainian
national model new «hereditary of the chielf».
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Матвієнко Н.М. (Київ),
Кіріна-Радчук В.М. (Лебедин)
МАНДРИ В УКРАЇНСЬКИХ
НАРОДНИХ ПІСНЯХ І НАВЧАЛЬНИЙ
КУРС УКРАЇНОЗНАВСТВА
У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Розглядається феномен подорожування в українських народних піснях,
пропонується введення до програми «Українознавство» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації явищ
мандрівництва, які знайшли відображення в українських народних піснях.
У змісті навчальної дисципліни «Українознавство» у вищих навчальних закладах І і
ІІ рівнів акредитації явище мандрівництва і його поняття, наскільки нам відомо, не
розглядається1. В українській народній піснетворчості феномен подорожування знаходить
широке відбиття у сюжетиці її літературних текстів. Більше того, він часто виступає
рушійною силою розвитку змісту народної пісні, а у викладанні стає своєрідним
інтегратором, що об’єднує собою практично всі теми курсу.
Можливо, питання явищ мандрівництва не ставало б таким загостреним, якби
феномен людської мобільності взагалі не виходив на порядок денний як елемент
ментальності українця. Відомо, що Д. Чижевський вводив до переліку характерних рис
українського національного характеру і таку рису, як рухливість, завдяки якій українці
здатні до сприйняття нового2. Одначе не всі сповна поділяють цю думку. О. Стражний,
наприклад, вказуючи на «слабку допитливість» українця, говорить: «Українець же на
підйом досить важкий. Справа тут не лише в порожньому гаманці. Просто подорожі не
займають у світосприйманні будь-якої осілої, прив’язаної до землі нації належного
місця»3. Останнє зауваження автора настільки серйозне і визначальне, що обійти його
просто неможливо.
Феномен подорожування набуває актуальності, по-перше, через зростання ролі
безпосередніх комунікативних процесів у сучасному динамічному світі, по-друге, він
обумовлюється необхідністю особистої участі кожного в реальному, а не ілюзорновіртуальному пересуванні у просторі й часі, що «знімає» просування особи до другого
«Я», підміняючи справжній рух телекомунікаційним актом. І тільки туризм, професійні
поїздки (експедиції, відрядження, турне, гастролі, пошук роботи і т.д.) стають винятком. У
сучасному житті вони по-своєму компенсують брак того, що раніше називали мандрами,
подорожами, «бажанням до переміни місць».
Саме питанням мандрувань в українських народних піснях і присвячується ця
стаття, яка має на меті окреслити пісенний репертуар, у якому йдеться про подорожі
українців, розглянути зміст мандрівних явищ, їх місце і роль у народній пісні та
можливості інкорпорування в українознавство як навчальний предмет. Питання мандр у
пісенній творчості українського народу вітчизняною науково-дослідною традицією
спеціально не ставилося і не формувалося в окрему проблему, а висвітлювалося
спорадично, при нагоді, скажімо, при вивченні чумацьких, бурлацьких, заробітчанських,
наймитських, рекрутських, солдатських, кріпацьких, козацьких та інших пісень.
1

Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач. – К.: Зодіак-ЕКО, 1994. – 399 с.
Краснодемська І.М. Проблема української ментальності в дослідженнях вчених діаспори
(20–60-ті рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідницького інституту українознавства. – К.,
2007. – Т. ХVІІІ. – С. 527.
3
Стражний О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. – К.: Книга, 2008. – С. 342.
2
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Не дивлячись на здавалося б на перший погляд помітну кількість публікацій,
присвячених різним аспектам мандрівництва, проблеми його розгляду в українознавчій
науці висвітлені ще далеко не повністю і потребують глибокого і всебічного аналізу.
Достатньо, на наш погляд, досліджено загальні питання міграції (С. Брук, В. Гросул,
Є. Жигунов, Б. Кузьмін, А. Кіперман, А. Маріанський, В. Покшишевський, В. Перевєрзєв,
Л. Рибаковський, А. Черненко, Л. Шпаренков та ін.), гірше – сучасні питання пересування
людей на планеті.
Проблемам міграції людства в історичному аспекті присвячуються роботи
С. Арутюнова, А. Дмитрієва, В. Кабузана та інших, меншою мірою – актуальні проблеми
ХХІ ст., хоча вже з’явилися праці, у яких висвітлюються питання насильницьких
інтернацій, переміщення цілих народів – виселення, переселення тощо.
У свій час ставили, вирішували питання про спортивне мандрування і формування
мандрівничої лексики в Галичині Іван Франко і його сини, Є. Жарський, С. Костецький,
С. Левицький, С. Рудницький та ін. Продовжує цю справу цілий загін сучасних
дослідників (М. Паночко та ін.).
До теми подорожі в українських народних піснях дотично торкалися насамперед
укладачі збірок народних творів і вчені: О. Воропай, О. Дей, С. Грица, М. Гордійчук,
А. Іваницький, С. Китова, М. Мацюк, В. Пугач, В. Пономаренко, О. Стеблянко,
Ю. Таранченко, Б. Ткаченко, О. Хмілевська тощо.
Текстуальне вивчення українських народних пісень у розрізі висвітлення в них
проблем подорожі трапляється дуже рідко, складає пошукову удачу дослідника і
підштовхує його на самостійний аналіз текстів народних творів, що й було реалізовано у
цій статті.
Сучасна лексико-довідкова література не виявляє скільки-небудь помітної різниці
між поняттями «мандри» і «подорожі», але й, одначе, не ототожнює ці поняття. І все ж
розходження між «мандрами» і «подорожжю» існують.
Мандрами називають рух на місцевості часто без чіткої мети, блукання, подорож.
Мандрувати – означає вести бродячий спосіб життя, здійснювати мандрівку, а мандрівник,
мандрівець той, хто мандрує, подорожній, подорожанин або людина, що за характером
своєї діяльності мусить часто відбувати за межі свого місця роботи. Мандрівництвом же
нарікають мандрівний спосіб життя. Є ще одне значення слова «мандрівництво» – це
сукупність усього того, що пов’язано з мандруванням. З часом це слово вийде за межі
його побутового вживання, увійде до наукового апарату як термін. Поки що ж
використовуємо цю лексику у традиційному значенні.
Подорож визначають як поїздку або пересування пішки місцями, віддаленими від
постійного місця проживання.
Розведення понять «мандри» і «подорож» проводиться за такими демаркаційними
лініями: а) історичного часу («мандри» менш сучасне слово і поняття, а «подорож» більш
сучасне явище); б) мети («мандри» менш позначені й обумовлюються певною метою, а
«подорож» більшою мірою, ніж «мандри», має мету). Одначе у деяких випадках
«подорож» може переходити у «мандри» і навпаки. Чумацькі мандри за їх змістом і
значенням вільно можна було б віднести до подорожей, бо мали чітку мету, кінцевий
пункт прибуття і навіть маршрут). Візьмемо інший приклад. Пам’ятка ХІІ ст. «Життя і
ходіння Даниїла, руської землі ігумена» за жанром відноситься до подорожей по святих
місцях, тобто до паломницької літератури. Але зміст твору виходить далеко за межі
поклоніння святим місцям Палестини. Подорожні так захоплювались побаченим, що
подорож до святих місць ставала цікавою мандрівкою незнайомим краєм, де цікавить усе
– і світське, і святе. До поняття «мандри», «мандрування» прилягають споріднені за
значенням лексеми: блукати, бродити.
1. Блукати: ходити, їздити без певної мети і напрямку, бродити, тинятися. Друге
значення слова «блукати» – рухатися навмання, не знаючи дороги. Нарешті, третє
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значення поняття «блукати» означає: ходити або їздити по світу, часто змінюючи місце
перебування, не знаходячи собі постійного пристановища (блукач, блукачка) у значеннях:
бродити, вештатися, віятися, тинятися, мотатися, поволі рухатися, пересуватися з одного
місця на інше або блукати, бродити, сновигати.
2. Бродити: а) означає повільно ходити по мілкій воді, взагалі по чомусь грузькому,
рідкому; б) має значення: брюхати, брюхатися, чалапати; в) ходити без певної мети і
напрямку, блукати, тинятися: г) ходити або їздити по світу, часто змінюючи місце
перебування, не знаходячи собі місця постійного знаходження.
Входження України до світової спільноти обумовлює необхідність розроблення
стандартів на терміни та визначення понять. Інформаційно-пошуковою мовою
вербального типу виступає тезаурус. Розроблений з орієнтацією на Британський стандарт,
ідентичний Міжнародному, український тезаурус умовно визнає дескриптором, тобто
словом, прийнятим в одному значенні, поняття «подорож», а решту – у тому числі й
«мандри» – відносить до кола понять і значень слів цього дескриптора1.
У молодих науках та у відгалуженнях їх від тих, що вже склалися або складаються,
як-от в українознавстві, великого значення набуває понятійний апарат, який формується
на основі часом досить відомих понять, які стають термінами. Розглядаючи явище
подорожування, ми виявляємо і виокремлюємо феномен мандрівництва і намагаємося
встановити склад мандрівників, які упродовж десяти століть буквально прошивали всю
України уздовж і впоперек «туди» і «назад». Це були мандрівники «чужі» і «свої».
Розглянемо спочатку «чужих». Першими відвідувачами України були, звичайно, купці. За
ними йшли інші.
Візантійські джерела VI-X ст. свідчать, що першими мандрівниками в Україні і в
Україну були святі отці, а пізніше – арабські письменники ІХ-Х ст. Західноєвропейські
«подорожники» в ХІ-ХІV ст. також залишили по собі хроніки про Україну. Особливу
цікавість викликала у подорожніх Запорізька Січ, а серед мандрівників ми виділяємо
«Опис України» Боплана. Зацікавленість Україною посилилась у добу Б. Хмельницького і
взагалі була постійною та залежала від політичної кон’юнктури. Починаючи з ХІХ ст.
зростає число мандрівників із Росії2. Подорожніми іноземцями в Україні були виключно
чоловіки. Жіноче мандрівництво як таке, вочевидь, ще не існувало, хоча дочки відомих
київських князів перетинали кордони, виходячи заміж за іноземців, чим, власне, і
створювали принадні прецеденти.
Отже, купці, служителі культу, військові, дипломати, короновані особи, друзі і
недруги звідусіль, вчені, педагоги, лікарі, інженери, студенти, філософи після відвідин
України залишили по собі тисячі сторінок вражень у формі подорожніх записів, нотаток,
відомчих подань, записок, звітів, реляцій, подорожніх книжок, щоденників, описів,
характеристик, наукових праць, історичних документів, замальовок, анонімних летючок
та ін. Про всі ці явища можна було б і не згадувати, якби не важливість їх інформації для
нашої теми.
Якщо про гіпотетично можливу пісенну творчість «чужих» мандрівників нам майже
нічого невідомо, то звертання до «своїх» подорожніх висвітлює нашу тему з
неочікуваного боку. «Свої» мандрівники виступали не тільки безпосередніми носіями і
виконавцями народних пісень про подорожі, а й були їх творцями.
Ще за часів Київської Русі з’явилися перші мандрівні «трупи» скоморохів –
бродячих артистів універсальної підготовленості (музиканти, співаки, танцюристи, вони ж
гімнасти, акробати, дресирувальники тощо)3.
1

Інформаційно-пошуковий тезаурус. – Донецьк: Альфа-Прес, 2004. – С. 351, 465, 497.
Січинський В. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців
про Україну через десять століть. – К.: Довіра, 1992. – 255 с.
3
Історія української музики. В шести томах. – К.: Наукова думка, 1989. – Т. 1. – С. 146.
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До появи козацтва дорогами України мандрували старці та молодики, які хотіли
пристати до якогось гурту, ватаги. Вони добре співали і майже всі прагнули на південь. З
появою козацтва, кобзарі стали оспівувати Запорізьку Січ і козацькі походи. Перші
кобзарі створили не одну сотню пісень про козацькі мандри. В різні часи, починаючи з
ХVІ ст., на різних локально замкнутих територіях, що прилягали до міст, пересувалося
декілька сот кобзарів, які ходили від села до села за допомогою поводирів-хлопчиків.
Паралельно розвивалось і лірництво. Лірники мали дещо відмінний від кобзарів
репертуар, що тяжів до лірико-побутового й церковно-псальмового жанру, в той час, як
кобзарі виконували переважно козацькі, чумацькі, рекрутські, історичні пісні та думи,
цураючись жартівливих та пісень про кохання1.
Стихівничі народні співці, які виконували пісні без супроводу, збагачували
мандрівну пісенну тематику одиночним сольним співом.
Мандрівні кобзарі, лірники, стихівничі були найбільш творчо продуктивною
категорією подорожніх, бо грали і співали на ярмарках, родинних святах, весіллях, просто
на замовлення заради втіхи слухачів, отримували за свій труд продуктами, натурою, рідше
– грошима. Вони були одружені, мешкали у селах у власних хатах. Взимку кобзарі
виконували різні ремісничі роботи, вели господарство2.
У ХVІІ-ХVІІІ ст. набуло поширення явище дякового (дяцького) мандрування, яке в
історії української культури стало називатись просто – «мандрівні дяки». «Мандрівними
дяками» називали вихованців бурс і колегіумів, які не «мали постійної служби і
мандрували у пошуках заробітку»3. Студенти-бурсаки, мандруючи по Україні, заробляли
на життя приватним навчанням, іноді і в школах. Вони писали вірші, складали і
виконували пісні. Маючи іноді посади вчителів, писарів, помічників священиків,
мандрівні дяки виконували роль носіїв тодішньої освіти і культури. Творчість
«мандрівних дяків» високо цінував І. Франко4. Звичайно, мандрівною творчістю дяків ми
не обмежимося, бо мандрували не тільки студенти, а й чиновники, вчителі, меценати,
дрібномаєткове панство, купці, чумаки – люди, які мали торговельно-возницький
промисел. Чумацтво породило досить помітну кількість пісень про свої мандри. Одні пісні
були написані самими чумаками, інші – їхнім оточенням. З ХV і аж до ХІХ ст. чумаки не
тільки перевезли сотні мільйонів пудів збіжжя, солі, риби, а й створили тисячі пісень5.
Мандрівна тема у веснянках
Весна знаменувала собою не тільки пробудження природи від зимової сплячки,
початок нового року і сільськогосподарських робіт, а й відновлення воєнної активності в
абсолютній більшості європейських народів. У цьому відношенні Україна не була
винятком.
В українських народних піснях весна була представлена і як час початку військових
дій. О. Воропай наводить приклади двох веснянок: в одній говориться, що весна принесла
«дівчатам віночки», а «парубкам шабельки, щоб ішли на війну»; а в другій: «Ой, уже
весна, весна, ой уже красна. Пора розставати, Пора нашим парубкам селом мандрував»6.
Хрестоматійно класичною стала веснянка: «А вже весна, а вже красна. Із стріх вода
капле. Молодому козаченьку мандрівочка пахне». В іншому варіанті: «А нашому Василечку
мандрівочка пахне. Мандруй, мандруй, та Василечку. Од Лук до Прилуки!»
Мілітаризаційні мотиви були характерні також і для інших веснянок у інших древніх
народів. У стародавніх римлян тиждень від 17 до 24 березня був часом чищення зброї, а
також періодом т.зв. саліїв – виконання спеціальних військових танців, які піднімали
1

Там само. – С. 283-285.
Там само. – С. 145-147.
3
Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К.: Музична Україна, 1990. – С. 260.
4
Енциклопедія українознавства. – Львів: НТШ, 1994. – Т. 4. – С. 1461.
5
Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К.: Музична Україна, 1990. – С. 189-191.
6
Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1. – С. 338-339.
2

250

Україна – культура, матеріальна і духовна

бойовий дух римських воїнів. У старогерманських племенах військовий огляд також
припадав на весняний місяць – травень. У старогерманській поезії весна оспівана як час,
коли треба починати військові походи, йти на війну бити ворога.
М. Грушевський розглядає приклад веснянки, в якій парубки «По золотому
складались» на забаву з дівчатами, але трактує цей епізод значно ширше рамок його
фабульного змісту: парубочий курінь вступає в новий сезон («Прийде весна красна. Буде
вся наша голота рясна»)1. Зміст розглянутих веснянок, у яких звучить мотив мандрів,
виявляє такий парадокс: закони природи, за якими живуть люди (все живе на час весни
має бути в своїй парі для продовження роду), порушуються самими ж людьми і саме тоді,
коли вони, люди, мають дотримуватись цих законів. І ця суперечність ніяким чином у
самому тексті не вирішується, а сприймається так, ніби все має бути так, а не інакше.
Складається враження, ніби дівчата радіють, коли співають «із стріх вода капле…
мандрівочка пахне». Цю дихотомію ми розглядаємо як суперечливість природного (весна
бере своє) і соціального (а суспільство вимагає свого).
Перемагає природне, тому й не виникає суму у дівочому єстві, що якомусь там
козакові «мандрівочка пахне». А от якби цю пісню виконували хлопці, то ця радість
збереглась би, але вже не через прихід весни, а через те, що «мандрівочка пахне», що
попереду юнака очікує радість від самої мандрівки, а не від приходу весни.
Прислухаймось далі: «Помандрував козаченько. У чистеє поле. За ним іде молода дівчина:
«Вернися, соколе!» Отже, попередній висновок такий, що суперечливість закладена вже у
природі самої веснянки: весна одночасно є початком життя («а вже весна») і початком
можливої смерті від воєн, які у більшості випадків розпочинаються саме весною
(«мандрівочка пахне»). Така дихотомія притаманна не тільки окремим веснянкам, де
звучить мотив мандрів, а всьому жанру, який умовно можна назвати «мандрівні
веснянки».
Звернімо увагу на оте високопоетичне «пахне». Усім відомо, як збіднюється на
запахи зима і як збагачується ними весна. Тому навіть потенційно негативна своїми
можливими наслідками мандрівочка – пахне! Проходить оптимістичне «зняття», як
кажуть філософи, одного іншим…
Козацькі мандри у піснях
Козаки були чи не найбільш мобільним войовничим прошарком населення і
захисником України, вони здійснили багато подорожей і походів, про них складено тисячі
пісень, але таких пісень, у назві яких було б слово «мандри», буквально одиниці, їх легко
можна перерахувати на пальцях рук. Серед таких творів і пісня «Ой мандрував молодий
козак»2. Однак цей факт ніскільки не свідчить про те, що в більшості інших творів
відсутній феномен мандрівки. Просто в козацькому лексиконі частіше вживається слово
«похід» та його відповідники, ніж «мандрівка». Жанр козацької пісні містить у собі
значну кількість творів, у яких мандрівна тема розгортається від збирання на Січ до
подорожі козака в останню путь («Козака несуть»). Але у більшості творів цього жанру
відбивається якийсь один бік подорожі: чи то пригоди в дорозі, чи то прощання з рідними,
чи то сама смерть.
У пісні «Ой мандрував молодий козак» вказується на першопричину козацьких
мандрів: «не з добра, не з розкошів, а з великого лиха!» Уже в першому рядку значиться:
«да мандрував стиха»… Виявляється, окрім хвацьких виїздів із села у мандри, бувають і
такі – «стиха». Прощання ж козака традиційне: «Як мандрував, шапочку зняв, всьому роду
уклонився…» Козак, хоча й молодий, але розуміє, що сльози прощання це ще не сльози,
справжні – попереду: «Як ізійшов на битий шлях, да слізоньками вмився». «Ой не плачте
ви, карії очі, од роду мандруючи, Заплачете ви, карії очі, на чужині горюючи!»
1
2

Там само. – С. 340.
Соціально-побутові пісні / Упор. і передм. О.М. Хмілевської. – К.: Дніпро, 1985. – С. 29.
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У короткій за поетичним текстом пісні (8 рядків) «Ой сів козак їсти, ідуть йому
вісти» на анонімний заклик «Кидай козак, вечеряти, час на коня сісти» патріот відповідає
миттєво: «Козак покидає, на коня сідає»1. Задумаймось: чи не були козаки в Європі
першими силами швидкого реагування задовго до їх появи у наш час? Певно, що так…
Зате у пісні «Ой літа орел, літа сизий» процес підготовки і зборів козаків у дорогу
подається більш розгорнуто: «Ой хто сини має, то хлібом годуйте. Та до війська
готуйте»2.
З-поміж майбутніх перспектив козак завжди обирає військо. У пісні «Понад морем
Дунаєм»: «Мати сина питає:… А чи тебе оженить, Чи у військо урядить?» У сина нема
проблем з вибором і мати його благословляє: «Рости ж, сину в забаву, Козачеству на
славу, Вороженькам в розправу!»3
Готовність до козакування оспівується у пісні «Ой у лузі та і при березі»: «Я походу
та і не боюся, – Зараз уберуся!... Од’їжджає та із України Козак молоденький»4. Але не
бездумно ходять козаки у походи. У цій пісні поставлено питання маніпулювання
козацькою силою: «Як гетьманська мати. Хоче нами, нами козаками, турка звоювати».
Ситуації виряджання у подорожі в козацьких піснях різні. У пісні «Ой а у полі, гей,
терен, тереночок» козакові немає з ким прощатися, окрім отця-неньки: «І поїхав
запорожець один»5. А у пісні «Ой три сестриці-жалібниці» «У поход брата
проводжали»6.
У козацьких піснях про мандри гостро стоїть проблема матері. До чого тільки не
вдаються бідні матері, аби зберегти свою «дитину»: «Не йди, сину, та на Запоріжжя»
(пісня «Не жаль мені на сотника»); «Продай коня, щоб не їздить по чистому полю» (пісня
«Соколину сину! Вчини мою волю»); «Мати сина прикликає: «Вернись, сину,
додомоньку…», але «Пішов козак співаючи, стара мати ридаючи» (пісня «Ой по горах
сніги лежать»)7.
У піснях «Гомін, гомін по діброві», «Гомін, гомін, гомін» та інших козак виявляє
неабияку обізнаність з навколишніми країнами. Його добре знає і орда, і ляхи, і турки
(«турчин»), і москалі. У піснях цієї тематичної групи узагальнено боротьбу козацтва
упродовж сотень років, їх військові походи і мандри8. Козаки добре знали не тільки
географію своїх подорожей, походів, а й історичну вартість їхньої боротьби, знали куди і
на що вони йдуть: «Чорненькими кучерями степи устилати, Своїм білим тілом орлів
годувати, Червоною кров’ю річки напувати, А жовтою костію мости вимощати» (пісня
«Ой по горах сніги лежать»)9.
Ряд пісень присвячується поверненню козака додому і смерті лицаря у військових
мандрах (пісні «Коло млина, млина», «Ой зацвіла калина у темному лузі». У цих та інших
творах звучить один і той же мотив загибелі героїв: «Ой лежав козак убитий та у полі під
рокитою, У чужій стороні, У чужому краї»10.
Серед проблем, які ставляться змістом мандрівних козацьких пісень, одна з
найбільш актуальних – проблема вибору. Загалом вона розв’язувалася простою
орієнтацією на захист країни. Але вибір засобів і шляхів – завжди стояв: у пісні «Ой там у
степу при дорозі» із трьох шляхів (Рим, Крим і Запоріжжя) козак обирає Січ («Будем

1
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разом мандрувати, Будем разом мандрувати»)1. А в іншій пісні «Горе мені, козакові, що
батька немає» три шляхи варіюються (Дон, Крим, Запоріжжя), але зміст вибору не
міняється2.
У піснях «Та йшов козак дорогою», «Ой матусю та не гай мене»3 тощо з’являється
мотив козацького сну, коли козак втрачає коня. Означений мотив притаманний і
чумацьким пісням, де, щоправда, чумаки позбуваються волів. Цю тему і цей мотив можна
було б і не згадувати, якби у житті-бутті козака кінь не відігравав такої величезної ролі.
Вихований навколишньою природою козак адекватно сприймає навколишнє
природне середовище (пісня «Туман поле покриває»)4.
Досі йшлося про сухопутні козацькі мандри. Але козакам була підвладна і водна
стихія. Подорожам козаків по морю та головній артерії України Дніпру присвячено значно
менше пісень, але все ж вони є. У пісні «Гей, з устні Дніпра та до вершини»5 уже одна
назва вказує на рух уверх по Славуті, проти течії… У пісні «Гей, по синьому морю»
йдеться про визволення козаків на Чорному морі: «Сорок тисяч і чотири з України,
Вертаються з неволеньки, До родини»6.
Мотив випадкового, ненавмисного підпалу, пожежі, спричиненої мандрівними
козаками виокремлюємо як мотив «блукаючий», «мандрівний», що існує в десятках
варіантів у чумацьких та інших піснях (твір «Ой шли три козака дорогою»7).
У пісні «Зажурилась Україна, бо нічим прожити» розкриваються деякі елементи
тактики засади, раптового нападу у козаків: «Ой ти станеш на воротях, а я в закоулку,
дамо тому стиха лиха та вражому турку»8.
А в пісні «Ой сходьтеся, панове молодці», навпаки, показано безпечність, недбалість
вояк, які «ізбезумілися»: «Ой у степу край дороги Спать положилися і кріпкого караулу
не поставили»9.
Окремі твори присвячуються козакам-характерникам (пісня «Стоїть явір над водою,
в воду похилився»): «Як забили у кайдани, ведуть перед пани, як привели перед пани,
кайдани опали»10.
Козацькі походи супроводжувалися музикою, церковним дзвоном:
одиночним або гуртовим співом: «Заспівали козаченьки, та й у похід виступаючи»
(пісня «Ой крикнула лебідонька»); «Їде отаман та дорогою ще й пісні співає» (пісня «Ой
плавала та лебідонька на синьому морі»11;
виконанням на скрипці: «…На конику хлопець молоденький сидить, сидить у
скрипочку грає, струна струні вірно промовляє: «Ой дав же би-м коня вороного…» (пісня
«Ой спав дощик згуста та дрібненький»)12. У цьому творі застосовується унікальний
прийом перенесення діалогу в «розмову» скрипкових струн;
використанням звучання козацької сурми: «На вулиці сурма грає, мене мамка не
пускає» (пісня «На вулиці сурма грає»)13;
звучанням полкової музики: у пісні «Ставлю коня в вишневому саду» рефреном
звучать слова «Та моє військо у стременах сяє, Попереду музикант іграє»1;
1
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грою на сопілці: у варіанті пісні «На вулиці сопілочка грає»; застосуванням труб (у
пісні «Перед морем, Дунаєм»)2;
вранішнім дзвоном: «Що в неділю до схід сонця усі дзвони дзвонять, молодого
козаченька у кайданах водять» (пісня «Стоїть явір над водою, в воду похилився»)3.
Мандри у чумацьких піснях
Схожість мандрівного життя козака й чумака обумовлює і подібність мотивів у цих
обох жанрах. Старанність підготовки, залізна дисципліна у поході, відірваність від
домівки, труднощі подорожі, непередбачуваність далекої дороги, згуртованість, сутички з
нападниками та інші елементи спільності долі чумака і козака споріднюють їх у народних
піснях. Зразком спільності мотивів чумацьких і козацьких пісень може слугувати твір
«Весна красна наступає, із стріх вода капле»: «Уже нашим чумаченькам шлях дорожка
пахне»4.
Аналіз чумацьких пісень дає поширену інформацію про мандрівне життя чумаків.
Для прикладу візьмемо пісню «Гей ішли наші чумаки в дорогу»5. У цій пісні
запрограмовано тижневий ритм підготовки чумака до мандрів: «Гей, в понеділок ярма
парували…, у вівторок вози починяли, а в середу воли годували…, а в четвер воли
напували…, а в п’ятницю з родом попрощались…, а в суботу молилися богу…, а в неділю
рушили в дорогу».
«Місячний» цикл підготовки до відбуття схоплено в пісні «Задумали чумаки в
дорогу»: «покупили собі вози нові, Поробили ярма кленові, Поробили занози дубові,
Покупили воли половії. Покупивши, да й попарували, Попарувавши, да й повиїжджали.
Приїхали да й до перевозу»6.
В окремих творах вказується маршрут чумакування, скажімо, у пісні «Гей, запряжем
ми, братці» це: Кремень-город – Кишиньов-Азов»7.
Прощання з родиною насичене глибокими почуттями суму, напруженістю,
драматизмом, а то і горем: «Не плач, не плач, чумачихо, та молися богу, Випроваджу вози
й воли, сам вернусь додому!» (пісня «А в городі буркун-зілля»)8 або: «Ой як мені не
тужити, Що вже ж мені повік не нажити; «Ой як мені не ридати, Що вже ж його повік
не видати» (пісня «Ой поїхав чумак у дорогу»)9.
У піснях «Ой за гаєм зелененьким», «Ой милі сусідоньки» звучить пересторога для
молодих дівчат і їхніх матерів: «Научайте свої дочки, Щоб по полях не ходили,
Чумаченьків не любили. За чумаком худо жити, Нічим борщу посолити! Бо в чумака
стільки віри, Як на синім морі піни»10. Чумакування часто призводило і до розлучення:
«Не один чумак кида жінку і дрібненькі діти» (пісня «Зацвіла калина у лузі де пустила
квіти»)11.
Якщо чумак-власник ще мав певну міру свободи, то чумак-наймит, чумак-орендар
були поставлені в жорстокі рамки «строкових угод»: «Чумаченьку, мій голубе, Вволи мою
волю: Переночуй, моє серце, Хоч нічку зі мною». – «Ой рад би я, дівчинонько, Ще й дві
ночувати: В мене хура строковая, Треба поспішати» (пісня «Зозуленька сивесенька»)12.

1

Там само. – С. 24.
Там само. – С. 20.
3
Там само. – С. 46.
4
Там само. – С. 83.
5
Там само. – С. 81.
6
Там само. – С. 81.
7
Там само. – С. 82.
8
Там само. – С. 83.
9
Там само. – С. 84.
10
Там само. – С. 85.
11
Там само. – С. 86.
12
Там само. – С. 88.
2

254

Україна – культура, матеріальна і духовна

Поширеним у чумацьких піснях був мотив «сорочки» – «сорочки не білої»,
«невипраної сорочки», як символу дівочої надії: «Чого в тебе, чумаченьку, сорочка не
біла?» – «А вже тії сорочечці десята неділя» – «Ой піду я до річеньки, стану на пісочку
Та виперу чумакові добіла сорочку» (пісня «Жовте листя опадає, падає додолу»)1.
Любовні пригоди чумаків займають окреме місце в чумацькій пісні. Значно частіше
трапляються «пригоди», пов’язані з відбиттям нападу розбійників («здобушників»,
«комишників»); втратою тягла («вражі бусурмани» позаймали волів); несподіваним
нападом орди («порубала, посікла і в полон зайняла»); різного роду дорожніми аваріями
(перекинулась межа з сіллю); раптовим настанням холоду («в степу зима – лихая
година»); хворобою волів (чумак відстає від валки); нещасними випадками («сіль голову
розбила»); хворобою у дорозі тощо.
Мандри в родинно-побутових баладах
Оскільки в баладах головна увага зосереджена на особистій долі персонажа, то і
мандрівна тема виявляє себе тільки крізь призму долі особистості. У баладі «Ой летіло
пахоля» прочанин говорить: «А я їду в божу путь. Йду ся гріхів збувати, Жаби їх більше
не мати»2. Йдеться про кровозмішання (брат-сестра). Інцест у баладі «Йшли жовнярі з
війни» подано так: «Який тепер світ настав, Що брат сестри не спізнав. – Пійдемо ми
до Риму, Та й ся гріхів збудемо. Ще й до Риму не дійшли Вже ся гріхи розійшли»3.
Вивіряння родинної і подружньої вірності, зображення наглої смерті дружини
відбивається у баладах: «Ой поїхав Іваненко на воювання» (варіант – полювання), «Ой
виїхав козаченько на Україну, «Ой поїхав мій миленький в Польщу на війну» та ін.4 У
баладі «Жона мужа виряджала» жінка ненароком закликає чоловіка в явора і тим втрачає
батька своїх дітей5. Балад про втрату доброго чоловіка при його відрядженні мало зате
багато противаг – про конфлікти між одруженими без любові. У творі «Ой ходить Іван
понад лиман» дружина топиться, залишаючи лихого чоловіка з дитиною6. У баладі
«Долом, долом, іще й долинами, гей, гей» жінка мандрує з коханцем від нелюба чоловікап’яниці7. Аналогічні сюжети у творах-варіантах «Долом, долом та долиною, гей, гей»,
«Ой приїхав Іваненко з Поділля» тощо8.
Варто сказати, що причинно-наслідкові зв’язки у баладах мандрівної тематики у
сюжетах часто міняються місцями: то мандрував і спричинив зраду, то навпаки: після
зради мандрував.
У баладі «Ой піду я в Китай-город» чоловік пускає на воду жінку і дитину, потім
просить повернутися, але дружина не хоче: «Поїду в сине море та й утоплюся»9.
Подружня зрада вимушує то чоловіка, то дружину залишати сім’ю, а потім шукати
один одного, йти у мандри: у баладі «Як надумав соколонько діти годувати» він шукає її,
у баладі «Ой темна, темна, ой та невидненька та пане-брате, ніч, ніч» вона шукає його10. У
багатоваріантній «Кидай, Петре, жінку, а я чоловіка»: «Та й поїдем… В країну, де весело
жити»11.
Мандрівка часом виступає для невірної жінки принадою: «Ой у нашому селі та й
стала новина» («Кидай батька, кидай матір, я покину дрібні діти, Поїдемо на Вкраїну
1

Там само. – С. 101.
Балади. Родинно-побутові стосунки. – К.: Наукова думка. 1988. – С. 39.
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Там само.
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Там само. – С. 56-58.
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Там само. – С. 74.
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Там само. – С. 76.
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Там само. – С. 83.
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Там само. – С. 83-84.
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Там само. – С. 109-111.
10
Там само. – С. 124.
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мед-горілку пити»); «Да й поспитай, Йване, чого попадя ридає» (Підмовляна на
мандрівку, попадя жалкує за дітьми і статками)1.
У баладі «Ходить, блудить козак по дорозі» довго відсутній козак прибуває додому і
застає жінку одруженою з іншим2.
Мандри сина часом створюють умови для вбивства свекрухою невістки (балада «Ой
поїхав Івасенько сім років на війну»)3.
У баладі «Ой горе тій чайці, горе тій небозі» та її варіантах чайка побивається за
забраними чумаками чаєнятами4. Аналогічна фабула у баладі «Гей, по синовньому морі
хвиля грає»: соловейко (ремез) жаліється сестрі-зозулі (перепілці), що в пожежі загинули
його діти й гніздо.
Аналіз балад показує, що мандрування не зміцнює родинно-побутові стосунки, а
навпаки – деструктурує їх. Однак зміст родинно-побутових мандрівних балад або,
точніше, балад, у яких йдеться про подорожі членів сім’ї, повчальні і в наш час.
Мандри у наймитських, заробітчанських і робітничих піснях
Покріпачення селян майже до нуля знищило їх соціальну мобільність. Ось чому в
жанрі кріпацьких пісень ми чи не найбільше знаходимо такі твори, в яких би звучала тема
подорожі. Тільки лише тоді, коли кріпак утікав від своїх поневолювачів, йому потрібно
було мандрувати, таїтись, а часом і втікати від переслідування. Після скасування
кріпацтва його місце зайняло наймитство, де наймит мав більше свободи на пересування,
ніж кріпак. Тому аналіз наймитських, заробітчанських і робітничих пісень, у яких звучить
тема подорожі, і стане предметом наступного розгляду.
У пісні «Ой зацвіла калинонька близько перелазу» співається: «Добре було
наймитові в господаря зразу… Від півроку відправили, ще й не заплатили»5. Погіршення
стану наймита фіксується у варіанті пісні «Ой зацвіла черемшина коло перелазу»: «Ой як
зачав з черемшини цвіток опадати, То зачало господаря лихо нападати»6. Загалом
невтішну картину погіршення стану наймита фіксує пісня «Ой зацвіла калинонька»:
«Один тиждень було добре, а другий вже гірше, А на третій намиточок йде в поле не
ївши»7. За таких умов наймити мандрували: «А я ходжу по наймах служити» (пісня «Ой у
лузі цвіте калинонька»)8. Після тяжкої нестерпної праці «Ой піду я та й у темний ліс,
Може мене лютий звір з’їсть» (пісня «Ой горе, горе, з такою годиною)9 або «Виїзджаю я
та й без Літнівське поле» (пісня «Ой гоя, гоя, поза ворота, гоя)10. І все ж загальнолюдські
гуманістичні початки беруть верх: «Ой як буду я з Ровне виїзджати, Ой скажу собі у дві
скрипочки грати. У дві скрипочки, а в третії цимбали, Ой щоб по мені двораки
жалкували» (пісня «Ой тиха, тиха сяя улиця, тиха»)11. У своїх піснях наймити обіцяють
обходити хазяїв десятою дорогою: «Допоможи, милий боже, року дослужити, Буду ж бо
я тоті двори Боком обходити» (пісня «Сидить голуб над водою») або: «Буду двори
здалека обходити» (пісня «Ой гоя, гоя, поза ворота, гоя). Наймитування було важким у
місті: «Винесь мене, боже, да із сього міста…» (пісня «Ой гаю ж мій, гаю, зелений
розмаю»)12. Тому прощання зі світом було чи не кращим виходом із неволі: «Бувайте
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здорові, тутешнії люди, Споминайте мене, як мене не буде» (пісня «Бувайте здорові,
тутешнії люде»)1.
Особливо важко було «строкарям» – найнятим на певний термін («строк») багачем чи
поміщиком: «Згадай мене, ненько, Що я тут паную, – Прийди подивися, як я тут горюю»
(пісня «Ой крикну я, гукну»)2 або: «Не одного строкарика Находили вбито», «Позволь мати
розказати як строкар бідує» (пісня «Закувала зозуленька») чи «Ой хоч би нам дівчаточка, Ой
нам строку дожити, Та й од свого хазяїна Ой що получити»3.
У двох споріднених піснях «В неділеньку рано на святу покрову» та «У неділю рано,
рано-пораненьку»: «Виряджала мати сина у чужу сторону» і «Виряджала мати дочку в
чужу стороночку». Фінал: «Помер отець і матуся – сирота навіки!» і «Чом ти мене,
маленькую, та не прикопала?»4
У заробітчанських піснях плекається надія на добрий заробіток за кордоном: «Ой казали
хлопці, в Бесарабію йдучи, Що будем носити з китайки онучі» (пісня «Становіться, братця,
помолимося богу»)5.
Плач-прощання з домівкою, рідним краєм гіркотою відбивається в пісні «Ой ви, гори,
сині гори, вставайтесь здорові»: «Та піду я в далекий край, межи чужі люде, Туй вас лишу, сині
гори, лем вітер подує»6. У цій шахтарській пісні «Завели іго молодого, во тунель глибокий,
Дали йому нещасному лампашок у руки». Та надія не збулася («Мало собі попороблю, додому
вернуся»): «Коли хлопик молоденький сесе виговорив, Камінище величезний на ноги ся звалив».
– «Несіт мене на кораблик, пошліт в Закарпаття. Хочу вмерти в своїм краю під полонинами:
Жона, діти там чекают, будут сиротами».
Прощальні мотиви звучать і у пісні «Жінко моя дорогая, що будем робити»:
«Прощавайте, добрі люди, і ти, руський краю, Бо іду я до Канади, з тебе виступаю. Як ішов я
поза село, низенько вклонився»: «Ой прощайте, люди добрі, може, з ким сварився»7.
Перебування в Америці емігранта з України точно схоплено у заробітчанській
«Америка, Америка, яка ти невдобна»: «Америка, Америка, яка ти немила: Не їдного чоловіка
з жінкою розвела… Плачуть люди в Америці дуже жалібненько: Лишив тата, лишив маму й
молоду дівчину, А сам пішов в Америку – мало не загинув. Лишив жінку, лишив діти, лишив
рідну мати, А сам пішов в Америку свій вік марнувати». Тему продовжує пісня «Ой хто хоче
гроші мати, най іде за море». «Там він зараз розізнає, яке то є горе. Хто гадає, що за морем
грошей назбирає, Той тут першим за тим морем недолі зазнає. Тут є справді грошей досить,
– трудно їх дістати, То на гроші треба перше тяжко працювати… Не раз йому поза плечі і
смерть зазирає»8.
Смерть, каліцтво шахтарів у Пруссії, Америці фіксується піснями: «В вишневому
садочку пташки щебетали», «А Америці сипа на дражічка», «Ой ви гори, сині гори,
вставайтесь здорові».
Страшним прокляттям закінчується пісня «Ой та плачуть мої очі»: «Най потоне
Америка, Ми пішли й із неї». А у пісні «Жінко моя, дорогая, що будем робити» прощання з
Канадою набуває гіркого присмаку: «Ой Канадо, Канадочко, яка ти зрадлива, Не одного
господаря з торбами пустила. Ой прощайте, люди добрі, і ти, Манлітоба, У Канаді живуть
люди, як тота худоба».
Методика вивчення у навчальному курсі теми «Подорожі в українських народних
піснях» передбачає ознайомлення з поняттями: подорож, мандрування, переміщення,
пересування, міграція (еміграція і імміграція), кочування, виселення, переселення,
інтернування, експедиція, туризм, туристична поїздка, гастролі, комівояжерство,
1
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«бігунство», «ходіння в народ», «ходаки» тощо. Логічним продовженням такої роботи з
понятійним апаратом був би розгляд теми «Філософія подорожі» з наступною
ілюстративною темою «Подорож у філософію». Історичний аспект явища можна подати в
темі «Коротка історія подорожей і подорож в історію». Окремо слід розглянути теми,
пов’зані з предметами, які вивчають у ВНЗ. Для майбутніх учителів музики цікавою була
б тема «Музиканти подорожують» або «Тема подорожі у музичному мистецтві», «Мандри
у житті і творчості видатних композиторів Заходу і Сходу», «Феномен подорожі в
українській музичній культурі», «Подорожі у світовій музичній літературі».
Для майбутніх учителів образотворчого мистецтва важливою є взагалі роль
мандрувань митця у його творчості. Тому «художники» нехай ознайомлюються з
галереєю подорожніх у кожному з національних мистецтв. Тема «Вихід на етюди як
мандри або подорож» розкривається вже і на основі власного досвіду майбутніх учителів
образотворчого мистецтва. Роботу на пленері й етюди ми розглядаємо як малі подорожі
відкриття.
На заняттях з предметів загальноосвітнього циклу можна пропонувати викладачам
пов’язувати дидактичний матеріал з мандрівною тематикою. Скажімо, викладачі фізики
можуть професійно прокоментувати одну з гіпотез, яка пояснює «Велике переселення
народів»: люди мандрують і переселяються у зв’язку з нагальною потребою поповнювати
власний енергетичний ресурс перетинанням силових ліній магнітного поля Землі.
Викладач-біолог розглядає генетичні наслідки пересування людини. А географ коментує
історичні картини розселення людей по планеті. Окрім іншого, викладач географії
узагальнює матеріал з теми «Великі географічні відкриття». Викладачі зарубіжної
літератури намагаються зібрати дані про роль подорожі у творчості письменника, поета і
зможуть виявити певні загальні закономірності впливу на митця його пересувань рідним
краєм, рідною країною та за кордоном.
Викладачі спеціальних дисциплін також можуть внести свій внесок у розробку
«теорії подорожі». Зокрема, викладачі педагогіки разом із студентами можуть вивести й
обґрунтувати походження методу екскурсій із загальнолюдської потреби до зміни місця
проживання і необхідності краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Психологію
мандрувань цікаво могли б подати психологи.
Викладачі українознавства насичують викладання матеріалу можливою апеляцією
до української народної пісні, навіть якщо вона буде виконувати ілюстративну функцію і
втрачати свою самоцінність. Рідна пісня має звучати при вивченні мовленнєвих тем і
природи рідного краю. У вивченні теми «Наші предки» обов’язково ставимо питання і
відповідаємо на нього: звідки ми прийшли… У темі «Сусідство» ми виходимо за межі
вуличного сусідства, а мандруємо далі – у сусідні райони, міста, території, країни.
Звертаємось до мандрівних пісень при вивченні теми «Вода», «Жнива», «Млинарство та
пекарство», «Овочівництво», а в темі «Сіль» розвиваємо історичний аспект чумацької
теми в українській пісенності. Особливі можливості для використання мандрівної
тематики мають розповіді про ярмарки, інколи досить віддалені від навколишніх сіл, що
добиратися до них було не простим виїздом, а цілою мандрівкою. Тема «Топоніміка»
також дає живильний матеріал для пісні.
У вивченні українських ремесел ми теж звертаємось до пісні. Уже тільки цим
обмежившись і не продовжуючи перелік можливих зв’язків розглянутої теми, ми
переконуємось у плідності її застосування при викладанні українознавства.
The phenomenon of travelling in Ukrainian natonal songs is viewed, introduction into
«Ukrainian studies» program of higher education institutions of I-II levels the phenomenon of
travelling which found a reflection in Ukrainian national songs is offered.
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Отрошко Л.Г. (Київ)
ПРИРОДНІ МОТИВИ УКРАЇНСЬКОГО
ЕТНОДИЗАЙНУ
У статті проаналізовано природні мотиви українського етнодизайну у
парадигмальному вимірі природничого напряму наукового українознавства. Дизайнерські
рішення Природи подаються у природовідповідних проявах творчих сутностей українців.
Природні мотиви українського етнічного дизайну конкретизуються за допомогою
природних символів, які містять у собі закодовану енергетично-сутнісну етнічну ознаку.
У парадигмальному вимірі сучасного наукового українознавства етнодизайн
розглядається як особливий спосіб вияву творчих задатків психіки1. Він є результатом
процесу естетичного відображення людською психікою природовідповідних2 образів
гуманістичного світобачення. В українознавчій науковій парадигмі першочерговим
завданням є виховання сакрального ставлення до регіонального соціоприродного довкілля
як однієї з передумов співтворення національних сутностей3. Серед цих сутностей:
національна держава, національна ідентифікація, національні інтереси, національне
природне довкілля. Усі ці сутності формуються в українській державі внаслідок
перетворення соціумом природного довкілля в соціоприродне. Під впливом соціалізації
природного довкілля у підсвідомості формуються й свідомістю розвиваються уявлення
про штучно створену природу (квазіприроду, або псевдо природу, або нібито природу).
Під контролем свідомості, у процесі перетворення Природи загалом (освоєння,
пристосування, адаптація або осягнення), й кожної з різноманітних природних форм
зокрема, в дизайні закріплюється тенденція використання природних мотивів у штучно
створених композиціях. Спосіб застосування природних мотивів характеризується за
етнічною ознакою, тобто за особливостями, які виявляються в естетичному сприйнятті й
відображенні дійсності.
Людська свідомість вміло стимулює підсвідомий досвід до побудови доцільного
дизайну світоустрою. У цьому дослідженні природний дизайн розглядається як творчий
задум Природи й є об’єктом дослідження. Людина у цьому процесі є дизайнером
мистецьких форм і суб’єктом творчої діяльності Природи. Природні мотиви українського
дизайну є предметом дослідження.
Дослідження спрямоване на те, щоб привернути увагу інтелектуального потенціалу
українців до необхідності створення творчих задумів-проектів (design)4 на основі
природних мотивів. Мистецтво створювати образи означає складний процес психічної
діяльності, а саме: пошук свідомістю у підсвідомому субстраті потрібної інформації і
перетворення її в образи, відповідні психоетнічним5 (природним) особливостям.
Розглядаючи український етнодизайн, цю відповідність визначаємо як
системоутворюючий чинник етнічного і національного буття українців – українськість,
1

Кононенко Т. «Парадигмальний вимір» українознавчої науки // Кононенко Т. Божественна симфонія
Григорія Сковороди: українознавчі виміри філософської спадщини. – Тернопіль: Джура, 2010. – С. 54–62.
2
Природовідповідність як методологія нової еколого-освітньої моделі // Концептуальні основи
формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою /
М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.Г. Іващенко. – К.: МАУП, 2000. – С. 20-23.
3
Сніжко В., Отрошко Л. Природне буття українців як Творчість // Сніжко В., Отрошко Л. Творчість
через символ. – Сімферополь: ДП Видавництво «Таврія», 2010. – С. 17-43.
4
design [dizain] – в перекладі з англійської означає: 1. задум; проект; план; малюнок; рисунок;
візерунок; намір; 2. призначати; задум; здумати; складати; план; малювати.
5
Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – 334 с.
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яка є «історично сформованою адаптивно-еволюційною системою ознак і властивостей,
які вирізняють українську людину, українську спільноту і українську культуру з-поміж
інших аналогічних об’єктів (феноменів)»1.
Влучне використання символіки в етнодизайні покликане віднайти найкоротший
шлях до сприймання та усвідомлення ідентифікуючої інформації про етнічну належність.
Чи то буде гуцул чи подолянин, бойко чи литвин, лемко чи наддніпрянець, перебуваючи
під впливом сигнальної та комунікативної функції знаково- або міфосимволічних смислів,
він завжди буде ідентифікувати себе з українською культурою, українською тереновою
самосвідомістю та ідеологією2. Буде продовжувати зберігати українськість і тоді, коли з
тих чи інших причин представник вищезгаданої етнічної спільності опиниться в еміграції.
Проте й тоді загальнолюдська особлива екологічна пластичність дасть змогу творчо
адаптуватися до незвичних умов довкілля. Особливо у мультикультурних суспільствах
(наприклад у Російській Федерації) відбувається процес інсценування етнічності (зокрема,
українськості3). Цей процес відбувається завдяки феномену «символічна етнічність»
(Герберт Ганс), коли у третьому-четвертому поколіннях іммігрантів потреба в етнічній
самоідентифікації вже не така сильна, тому етнічність частіше всього обмежується
презентацією етнічних символів4. Вважаємо, що й в Україні, як мультикультурній
державі5, визнається геополітична реальність і звичаєво-правовий статус декількох
етнічних спільностей. Серед корінного етносу є активна частина, його ядро – етнічні
українці, які бережуть свою етнічну спадщину й нагромаджують буттєвий досвід, і
пасивна частина – політичні українці, які приймають настанови держави, до якої
іммігрують. Втім, мігранти вносять і свої етнокультурні смисли у становлення держави.
В унікальному, проте і значним чином суб’єктивному, психологічному дослідженні
українського вченого А. Антоніва «Знак, значення, смисл» на основі теоретичних та
експериментальних досліджень розкрито природу понять «знак»6, «значення»7, «смисл»8
як мовних категорій комунікативної функції. Дослідник розглянув стан та перспективи
дослідження вищенаведених реалій у науці, техніці й побуті, від яких значною мірою
залежить осягнення людиною семантичної інформації. За А. Антонівим: «…знак – це
штучний чи природний об`єкт, явище, дія та ін., що припускає його сприйманість за
допомогою органів відчуття, слугує інформаційним репрезентантом якогось іншого,
позначуваного даним знаком об’єкта і використовується у різноманітних видах людської
діяльності та спілкування. Значення – це психічне утворення, продукт відображення
позначуваного об’єкта (реального чи теж мисленого, ідеального – немає істотної різниці).
Смисл – це якісно відмінне психічне утворення. Воно складається з різноманітних
візерунків сукупності значень, які, як уже зазначалося, включають у свою структуру
образні, вербальні (або невербальні) та емоційні компоненти. Вони можуть
репрезентуватися у найрізноманітніших пропорціях»9. За працею А. Антоніва «Розуміння:
1

Обушний М., Воропаєва Т., Мостяєв О. Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства
// Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 45-50.
2
Сніжко В., Федоренко О. Теренові передумови українського геоцентризму // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2009. – Т. XXIV. – С. 455-466.
3
Пешкова В.М. Инсценирование «украинскости»: некоторые культурные практики репрезентации
этнических различий в современной Москве // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2005. –
Том VIII. – № 1: Этносоциологические исследования // http://www.jourssa.ru/2005/1/6bPeshkova.pdf.
4
Gans J.H. Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in America / W. Sollors (ed.).
Theories of Ethnicity. A Classical Reader. – New York: New York University Press, 1996. – P. 425-459.
5
Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред., упор.) та ін. – К.:
Генеза; Довіра, 1996. – 942 с.
6
Антонов А.В. Знак, значення, смисл: психологічне дослідження. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1984. –
С. 10.
7
Там само. – С. 19.
8
Там само. – С. 35.
9
Там само. – С. 44-45.
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суть, види та механізми» вживання загальних понять, наприклад, таких як «тварина» чи
«дерево» викликає виникнення в уяві суб’єктивних образів та емоцій1. Розуміти це треба
так: загальні поняття, які характеризують ці поняття, є знаками, а те, що означають вони
для кожного народу – це смисли або символи. Людина психічно ідентифікує, споглядаючи
тварину з усіма ознаками котячих як карпатську рись, лева або ж амурського тигра; з
ознаками ведмежих – бурого ведмедя, американського гризлі або великого китайського
панду; з ознаками вовчих – вовка, північноамериканського койота чи євроафриканського
шакала. Так само й з рослинами – приглядаючись до зображеного образу Світового
дерева, залежно від особливостей, сформованих психікою під впливом певного
природного довкілля, людина обере дуб чи каштан; вербу чи пальму; тополю чи кипарис2.
У природничому напрямку наукового українознавства знак розглядається як
візуалізовано-уявна інформація психіки про якусь систему чи об’єкт3. Натомість символ –
це знак і знакова система (образ), який уявою наділений чи навіть обмежений певним
змістом чи сенсом. Отже, зміст або сенс – це продукт мисленнєвої діяльності мозку,
який, завдяки людському інтелекту, здатен сам себе визначити. Зміст або сенс чогось – це
психічна конструкція, яка є суто суб’єктивною уявою про щось. Ця суб’єктивна уява
спирається на домінування архетипових виявлень4. Психічна діяльність людини, як
природний буттєво-сутнісний досвід, виявляє себе залежно від колективного несвідомого,
і впливає безпосередньо на поведінку, традиції, право, мораль, етику, естетику.
Архетипові поведінкові модулі через процес освіти, який поєднує природне і суспільне
виховання, передають з покоління в покоління напрацьований роками досвід. Свідомо
враховуючи особливості набутого свідомістю етнічного досвіду – народно-звичаєве
право5 та надетнічне, зокрема міжнаціональне, або міжнародне право6, людина будує свій
творчий процес. Отже дизайн, у свою чергу, враховує природне етнічне й творче
міжетнічне. Творчий задум, закладений Природою в кожному з її елементів, є
дизайнерським і розвиватися людиною може в різні дизайнерські природовідповідні
проекти, керуючись природовідповідним способом мислення – ментальністю. Дизайн –
процес творення психікою нових творчих проектів-задумів.
Побутує переконання про те, що образ Людини є більш патріархальним началом, яке
переважає у підсвідомому жіноче. Це не завжди так. Так, константа «людина» у
співвідношенні «Планета Земля – Людина» розглядається в глобальному розумінні як
природний вид планети. Сучасний природний простір Землі аж надто залюднений,
оскільки мало які процеси в природному довкіллі відбуваються без участі людини. Отже,
поняття соціоприродне довкілля розглядається як сукупність природних, техногенних і
соціальних умов та засобів існування людського суспільства. Спираючись на праці знаних
українських науковців В. Сніжка7, В. Крисаченка8, які опрацьовують проблеми Природи в
1

Антонів А. Розуміння: суть, види та механізми. – К.: РІА Інтернаціональна організація
«Перспектива», 1999. – С. 17.
2
Сніжко В., Отрошко Л. Творчість через символ. – Сімферополь: ДП Видавництво «Таврія», 2010. –
С. 31-32.
3
Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового
українознавства // Українознавство. – 2010. –№ 2 (35). – С. 39-44.
4
Юнг К.Г. Человек и его символы / Пер. с англ. – СПб.: Б.С.К., 1996. – 454 с., илл.
5
Кононенко Т. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди. Вступ до методології українознавства.
– К., 2008. – 174 с.
6
Декларація Ріо щодо навколишнього середовища і розвитку // Ойкумена. – 1992. – № 33;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_455http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=
995_455.
7
Сніжко В.В. Українознавство: природна психофілософська концепція. – К.: ННДІУ, 2010. – С. 495518.
8
Крисаченко В.С. Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри. – Луцьк: ОмегаАльфа+, 2007. – 430 с.
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системі концентрів наукового українознавства, та наукові доробки вченихприродничників К. Ситника, А. Гродзінського, М. Холодного, А. Толстоухова1 варто
зазначити, що образ України вони розкривають як образ унікального Краю, Країни,
утвердженої віками через свою самоцінність, закарбовану в давніх природних традиціях.
Ці карби естетично відтворює український етнодизайн.
Світоглядні уявлення різних народів різняться, але водночас вони й схожі в своїй
природній ґенезі. Так, у аборигенів Австралії та в українців можна віднайти схожі
обрядові предмети. Для кожного народу вони несуть певне символічне навантаження.
Австралійські аборигени для певного обряду надівають певний «клобук», який зовні
нагадує вінок з Буковини, прикрашений ендемічною ковилою, яка росте тільки в
прикарпатському регіоні, а ще нагадує Дідуха2. Проте й ті й ті, сакралізуючи рослину,
надягають її на голову. В руках австралійці тримають щось схоже на західноукраїнського
Павука, що говорить про схожість у тому, що обидва народи є надзвичайно близькі до
природного довкілля, завдяки чому їхні світоуявлення сформовані на природній основі.
Звичайно, вони не запозичені, а отримані як результат осмисленого перетворення
природного довкілля кожною етнічною спільнотою.
Використання в мистецькому дизайні природних мотивів слугує витворенню
загальнолюдських образів, а вже природні компоненти набувають певного символічного
значення лише у конкретизованому природному регіоні. Людина, усвідомлюючи себе
часточкою Природи, водночас є творцем свого регіонального природного довкілля й
суб’єктом творчої діяльності Природи. У процесі людської перетворювальної діяльності
людська підсвідомість виділяє найбільш значущі природні компоненти (образи, явища) й
сакралізує їх. Досвід людського буття фіксується свідомістю у символах.
Загальнолюдський буттєвий досвід здобувається у процесі діяльності або праці або
творчості. Етнічна спільнота на основі загальнолюдських досвідних впливів формує
відповідні народному світогляду сакральні символи. На основі міфічних уявлень про
природне довкілля (переказів, легенд, байок, приказок тощо) формується ідейне підґрунтя
для творення різних символічних форм. Створені людською уявою символічні форми
перебувають у постійній трансформації, формуючи світогляд та етнічні орієнтири.
Інтуїтивно кожна людина співставляє особистісне уявлення про Всесвіт із реально
існуючим навколо матеріальним світом. Результати цього співставлення безпосередньо
виявляються в ототожненні свого внутрішнього та зовнішнього світів. Подібності,
віднайдені свідомістю, ідентифікуються як етнічна належність. До віднайдених
відмінностей людина завжди намагається адаптуватися. Так відбувається процес
взаємозалучення, взаємовбирання взаємопроникнення ментальних смислів.
Для того, щоб реалізувати етнодизайнерські смисли, закладені в енергетичному
балансі природи України, необхідно «привчитися усім загалом думати по-українськи –
визначитися із національною ментальністю, або способом мислення»3, й «усвідомити себе
українцями»4. Думка, як психофілософська категорія, має реальне втілення – Слово, яке
водночас є комунікативною і знаковою реалізацією Думки. Отже, думка є способом
осмислення природного довкілля як носія нової системи вселюдських цінностей, як новий
всесвітній світогляд, як сучасну ідеологію людства5. Тож завдяки психофілософському
1

Філософія природи / А.В. Толстоухов, Ю.О. Мєлков, С.М. Ягодзінський та ін. – К.: Вид. ПАРАПАН,
2006. – С. 144.
2
Дідух, Павук – вжито як символи, що складаються із компонентів, побудованих на основі
регіональних соціоприродних українських мотивів.
3
Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового
українознавства // Українознавство. – 2010. – № 2 (35). – С. 39-44.
4
Філософія природи: монографія / А.В. Толстоухов, Ю.О. Мєлков, С.М. Ягодзінський та ін. – К.: Вид.
ПАРАПАН, 2006. – 208 с. – С. 144.
5
Ситник К. Інвайронменталізм – сучасна ідеологія людства // Академія наук вищої школи України //
http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/Sytnik.htm.
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підходу до дослідження особливостей українського природного довкілля відзначаємо
безпосередній його вплив на формування етнічних особливостей і творення «українського
колективного підсвідомого» та «теренового природовідповідного способу мислення».
Символічна інформація «зчитується» представниками етнічних груп відповідно до
закладених Природою та розвинених у соціумі етнічних уподобань. Пропагуючи і
роз’яснюючи, приміром, здоровий спосіб життя, для українського народу на часі мають
бути унікальні (ті, які більше ніде в світі не повторюються та є реліктовими) українські
національні цінності, здобутки й досягнення. Такі цінності як: залишки трипільської
культури, збережені українською землею; здобуття незалежності; досягнення Київської
Русі. Всі наведені приклади поціновуються у Світі як загальнолюдські цивілізаційні
надбання. Українська нація досягне високого рівня фізіологічного й духовного здоров’я
лише тоді, коли кожен громадянин держави хоча б на хвильку забуде про свій комплекс
меншовартості і полюбить своє, рідне, власне! Як на індивідуалістичному, так і
загальнодержавному рівні: своє село чи місто, рідну матір і батька, власну землю і
Батьківщину. Оздоровча політика тоді постане з руїн повсякденності і териконів
несвідомості й на державному рівні. Україна, як держава, має зайняти свою, поки що, на
жаль, вільну нішу в шерензі країн, які в основу своєї державної політики поклали
«обережне ставлення до природного довкілля». «Обережне ставлення» не має
демонструвати відчуття страху перед природою, воно має означати «берегти»,
«оберігати». Природа – оберіг, мотиви, залучені з природного довкілля, завжди
сприятимуть оздоровленню. До прикладу – природовідповідні напрямки природного
дизайну: біоніка, біокомп’ютинг; біо-тек (запозичення природних форм в архітектуру),
біоінженерія; фітодизайн (створення рослинних композицій і залучення їх до
соціоприродного довкілля); здобутки народних фітотерапевтів (українська народна
медицина), мольфарів тощо. Дизайнерський підхід є часткою світового цивілізаційного
розвитку. Цьому доказом є пам’ятки унікальної садово-паркової, ландшафтно-будівельної
архітектури тощо, збудовані відповідно до етнічних особливостей.
Приміром, визначною пам’яткою складної архітектурної композиції є Сіднейський
оперний палац, який своєю формою нагадує корабель з нап’ятими вітрилами, готовий
зірватися з припону і зринути в Небо або чудернацький панцир, залишений морською
черепашкою на узбережжі. Завдяки своєму унікальному й неповторному дизайну Театр
давно став символом національної гордості не лише Сіднея, а й усієї Австралії ХХ ст.
Щодо флористичних та фауністичних скарбів Австралії, то червоний кенгуру та страус
ему презентують унікальну фауну країни на гербі, а золотий тин символізує флору країни.
Вони разом тримають щит, на якому зображені шість штатів Австралії. Держава Австралія
відносно молода в своєму розвитку, порівняно, приміром, з українськими давніми
державними традиціями, які починалися ще за часів Великої княгині київської Ольги
Премудрої, проте на перше місце – на герб країни австралійці обирають природні
символи. Це є найвищий рівень усвідомлення доцільності і краси.
В Україні національною гордістю дизайнерської природовідповідної думки є
Київський Національний заповідник «Софія Київська», який об’єднує п’ять музеїв: храм
Святої Софії XI ст., архітектурний ансамбль монастирських споруд XVIII ст., Золоті
ворота XI ст., Кирилівську церкву XIІ ст. і Андріївську церкву XVIII ст. з усіма
характерними українськості компонентами (стилістика, матеріали, малярство,
колористика тощо). Державна символіка України теж заснована на природних мотивах.
Малий герб України, дизайн якого розробив видатний український митець В. Кричевський
– символічна основа українського світогляду, яка базується на основі триєдності: волі,
злагоди й добра. Малий герб – тризуб, покладений в основу великого герба, щит, який
тримають геральдичний лев і козак з мушкетом. Проект великого герба України 1996–
2000 рр., авторства М. Дмитрієнко, О. Івахненка, В. Мітченка, Ю. Савчука досі не
затверджений, можливо, тому, що не зовсім влучно передає українську природовідповідну
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ментальність. Адже на регіональних гербах України надзвичайно широко представлена її
флора і фауна. А у великому гербі держави калина – національна цілюща цінність
українського народу представлена внизу всієї геральдичної композиції, що за законами
геральдики свідчить про не зовсім велику повагу до неї, як до геральдичного компонента.
Як результат – зараз спостерігається повсюдне виродження калини як виду. Проте калині
належить особливе місце у світовідчуваннях давніх і сучасних українців. Вона траплялася
в дикому вигляді у підліску дубово-букових широколистяних та мішаних лісів на всьому
українському терені. Росла поряд із ліщиною, глодом, червоною калинкою, з якою має
близькородову спорідненість і, можливо, походження. Людина, перенісши її в свої
поселення (сільського типу), порушила її природну загартованість.
Складна ситуація і з каштаном, який досі є символом Києва. Це сильне і прекрасне
дерево було призначене для садово-паркових композицій, але виявляється, що вижити в
асфальтово-бетонних рамках великих міст цей вид нездатний. Він ослаблюється,
піддається різним захворюванням тощо. Каштан не є «автохтонним» ботанічним видом
для Києва. Ця рослина була завезена до Києва з Балкан, де він утворював цілі каштанові
гаї. Вчені Київського університету та ботанічного саду намагалися адаптувати її до умов
значно суворіших за ті, в яких гіркокаштан звичайний ріс у природних умовах. Це була
важка праця, бо цього південного гостя було важко інтродукувати в новий та ще й, до того
ж, міський ландшафт. Однак ця рослина з родини букових, а з природничої історії відомо,
що колись на території сучасного Києва росли дубові, дубово-букові та букові ліси. Своїм
виглядом ще слабенькі, але такі любі, деревця нагадували цих споконвічних велетнів і,
може тому, так полюбилися киянам, які брали активну участь у виходжуванні їх. Деякий
час ці рослини використовували для декорування міських садово-паркових зон. Окрім
цього, ще й виявивши лікарські властивості, гіркокаштан використовували в народній
медицині. Проте сьогодні всі кияни й гості міста з жалем спостерігають, що каштани
хворіють і тому каштанова гілка може скоро стати лиш геральдичним символом.
Ідентифікувати киян варто все ж із каштаном як символом Києва, бо це є все-таки
більш природним, ніж із покровителем Києва – архангелом Михаїлом внаслідок
першопояви в ґенезі психічного чи релігійного. Певні види рослин мають здатність
фіксуватися людською психікою як достеменно рідне «природне довкілля». Адже спосіб
відчуття і сприймання природного довкілля в людському психічному процесі був першим,
ніж усвідомлення Себе собою в цьому Світі, а тим паче відтворення антропоподібних
образів у духовній сфері. Проте й ті й ті символи сьогодні присутні у міській геральдиці
Києва. Проте це не означає, що київський торт чи котлета по-київськи, чи цукерки
«Вечірній Київ» колись засяють на гербі міста.
Врятувати ці два красивих вищеозначених види можуть лише фінансові державні
програми, які будуть спрямовані або на адаптацію до кімнатних умов (що може зовсім
спотворити вид), або повернення видів у природні умови (яких уже не залишилося майже
зовсім), або до заміни цих рослин схожими декоративними або садово-парковими
ботанічними видами. Вже в черзі стоїть уся Червона Книга України. Можливо, ситуацію
врятує активна кампанія із пропаганди захисту природного довкілля. Адже лише Природа
здатна відтворити сама себе. У Природи є особливі засоби, які, на жаль, є
катастрофічними для Людини, бо руйнують інколи створене людиною регіональне
соціоприродне довкілля.
Щодо появи нових символів, то, як відомо, без фундаменту не побудуєш храму.
Символи з віків доносять певні семантичні смисли лише дещо видозмінюючи форму, й
інколи доповнюючи зміст. Всі символи мають природне походження, бо символічним
змістом їх наділяє людина. Природовідповідний зміст етнічних символів має бути
вплетений у науково-освітній процес. Українськість майбутнього покоління має
формуватися під впливом особливостей регіонального природного довкілля. Яке
природне довкілля створять сучасні покоління – таку урбаністично-техногенну
264

Україна – культура, матеріальна і духовна

ментальність і отримають у спадок майбутні покоління українців. Які образи формує
свідомість, які творчі задуми зринають інколи у свідомість – це незбагненний Творчий
задум Природи – Дизайнера – Вищої енергетичної сили – Універсуму. Сподіваймося, що
українське суспільство буде й надалі черпати з природного довкілля всеохоплюючу
сакральну Мудрість.
Головне завдання сучасної української людини – уміло користуватися природними
благами, напрочуд густо розміщеними в українському природному довкіллі, втілюючи їх
у новітніх дизайнерських проектах.
Головне завдання українського етнодизайну – будуватися на позиціях
природовідповідності, тобто таких, які базуються на сакральних мотивах чудового
українського природного довкілля. Україна й українство є органічні частки вселюдства1, а
український етнодизайн є візитівкою українського гуманістичного природовідповідного
способу мислення.
Natural motives of Ukrainian ethnic design in natural direction of scientific
Ukrainoznavstvo are analyzed in the article. Designer decisions of Nature are given in the
natural accordance displays of creative essences of Ukrainians. Natural motives of the
Ukrainian ethnic design are specified by natural symbols which contain coded power-essence
ethnic sign.

1

Кононенко П. Українознавство: Підручник для вищ. навч. закл. – К.: Міленіум, 2006. – 869 с.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Левченко А.В. (Хмельницький)
КОЗАЦЬКА ЛІТОПИСНА ТРАДИЦІЯ
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті аналізується традиція козацького літописання в українознавчому вимірі.
Козацькі літописи XVII-XVIII ст. розглядаються як важлива джерельна база
українознавства.
Важливою темою українознавства є дослідження процесів, що відбувалися і
відбуваються в націєтворчій та державотворчій царинах. Особливості становлення
українського етносу, формування власної державності – це ключові проблеми в
комплексній, інтегративній системі наукових знань про Україну, українців і світове
українство. Професійний аналіз різних аспектів національного й державотворчого
розвитку української спільноти можливий лише за умови реконструкції історичного
процесу, звернення до досвіду соціального та культурного буття української людини в
найбільш важливі періоди її існування. Актуальним в українознавчому дослідженні постає
використання історичних джерел, що є необхідною передумовою відтворення дійсності у
всій різноманітності та плюралізмі, свідченням багатовимірності буття українського
етносу. Повною мірою це стосується і того часу української історії, коли головною
рушійною силою в державотворчих процесах було козацтво. Серед історичних джерел, у
яких фіксуються знання про Україну й українську спільноту, особливе місце займають
козацько-старшинські літописи XVII-XVIII ст.
Українські літописи традиційно привертали до себе увагу дослідників. Вивчали
козацькі літописні твори багато вчених і дослідників, таких як О. Білецький, М. Возняк,
Я. Дзира, С. Єфремов, М. Котляр, Ю. Мицик, Д. Наливайко, Н. Полонська-Василенко,
Г. Сергієнко, Д. Чижевський, В. Шевчук та ін. Проте більшість науковців використовувала
наведені у літописах факти без критичного осмислення, обмежувалися повторенням
висновків, здобутих провідними українськими літописознавцями в особі В. Антоновича,
М. Грушевського та О. Левицького. На жаль, головна ідея козацьких літописів як
потужного джерела вивчення української ментальності, культурної спадщини
українського народу не знайшла належного осмислення в українознавчій літературі.
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Метою цього дослідження є вивчення козацьких літописів як важливої джерельної
бази українознавства та як способу реконструкції конкретних історичних обставин життя
українського етносу, подій, фактів, цінностей, особливостей національного менталітету.
Звернення дослідника до таких історичних і літературних джерел, якими є козацькостаршинські літописи XVII-XVIII ст., дають поштовх до розвитку українознавства, до
усвідомлення органічного зв’язку з українознавством нашої культурної спадщини. Як
справедливо наголошує П. Кононенко, завданням українознавства є не тільки відродження
пам’яті історії, а й створення на ґрунті уроків минулого передумов для осмислення
проблем сучасності та визначення перспектив і шляхів досягнення мети у майбутньому.
Саме українознавство органічно поєднує процеси пізнання, виховання й навчання,
переростає в українолюбство та українотворення та виступає як геополітична реальність,
що розвивається в цілісності простору й часу1.
Козацькі літописи Самовидця, Грабянки, Величка – визначне явище в історії
української літератури та одне з найважливіших джерел українознавства2. Важливою
особливістю літописів є «загальна історична концепція», що полягає у визнанні провідної
ролі козацтва у визвольній боротьбі українського народу за національну та соціальну
незалежність. Прагнучи об’єктивно змалювати історичні події, літописці органічно
поєднали факти життя та художню правду, відтворили широку панораму буття українців
глибокої давнини, оспівали мужність найкращих синів України3.
Для більш повного розуміння місця козацьких літописів у системі джерельної бази
українознавства, автор пропонує розглянути рис. 1.
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Кононенко П.П. Українознавство. – К., 2006. – С. 24.
Дзира І.Я. Козацьке літописання 30–80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти.
– К., 2006; Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004; Кравченко В.В. Нариси з
української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.). –
Харків, 1996; Мицик Ю.В. Літопис Величка // Українське козацтво: Мала енциклопедія / Ред. С.Р. Лях. – 2-е
вид. доп. і перероб. – К.; Запоріжжя, 2006. – С. 345-346; Мицик Ю.В. Літопис Граб’янки // Українське
козацтво: Мала енциклопедія / Ред. С.Р. Лях. – 2-е вид, доп. і перероб. – К.; Запоріжжя, 2006. – С. 346-347.
3
Андрущенко В.Л. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995. – С. 38.
2
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За цією схемою козацькі літописи, що з’явилися в кінці XVII і впродовж XVIII ст. –
Літопис Самовидця, Самійла Величка, Григорія Грабянки – посідають належне місце в
системі знань про Україну й українство. Вони є цікавим джерелом для пізнання
українського козацтва, його історичної своєрідності, самобутності Гетьманщини, тяглості
української державотворчої традиції. Ці твори стали не лише основним джерелом
інформації з вітчизняної історії, а й важливим засобом формування національної
ідентичності, свідченням національної своєрідності, неповторності мови та культури
українського етносу.
Українське козацтво було не тільки військовим явищем, а й соціальним станом, що
виконував функції провідної, консолідуючої верстви української нації. Козацькі літописи,
що зберегли традиції давнього українського літописання, стали зразком об’єктивного
осягнення їх авторами минулого України. Добре обізнані з джерелами та тогочасною
літературою, будучи сучасниками описаних подій, літописці ставили собі за мету
показати український народ рівним серед європейської спільноти.
Однак порівняно з іншими формами історичної творчості козацькі літописи мають
свої особливості:
вони не є виключно історичними творами (тобто науково точними), а постають
великою мірою літературними пам’ятками;
вони продовжують літописні традиції Київської Русі;
у козацьких літописах широко використовувалися західноєвропейські (польські,
німецькі, французькі) джерела;
центральною темою усіх українських козацьких літописів виступає війна
українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
Цінною джерелознавчою пам’яткою є, передусім, «Літопис Самовидця», оскільки
тут представлена авторська рецепція історичних подій. Твір охоплює період від початку
Хмельниччини і до 1702 р., однак головна увага в літопису концентрується на подіях
1648-1657 років, що й відобразилось у первинній його назві – «История о войнах
Хмельницкого». Незважаючи на існуючі дотепер сумніви, авторство твору приписується
Роману Ракушці-Романовському. Центральною темою «Літопису Самовидця», як і інших
творів козацько-старшинського історіописання, є Національно-визвольна війна середини
XVII ст. Автор виступає очевидцем описуваних подій, його мова і стиль позбавлені
книжності, риторичних прикрас, впливу польської чи латинської літератури. Автор не
дотримується літописної стильової традиції, поширеної в Україні. Зі змісту літопису
відчувається неприхильне ставлення автора до «високих» шкіл на зразок Київської колегії.
Йому невластиві пафос та надмірна героїзація при висвітленні подій Хмельниччини, він
намагався подати події майже безоціночно, об’єктивно, як перелік фактів. Головною її
причиною автор вважав утиски православ’я і порушення традиційних прав козацького
стану з боку поляків. Самовидець, головним чином, представляє інтереси старшини і
більше симпатизує елітним прошаркам, про що свідчить увесь текст його твору.
Запорізьку Січ, наприклад, він характеризує як деструктивний елемент. Досить
суперечливою є оцінка Р. Ракушкою-Романовським особи Богдана Хмельницького. Він
постає не як «Мойсей», а скоріше як успішний полководець, який розгорнув війну на знак
помсти за особисті кривди. Б. Хмельницький зображується як звичайна «смертна людина»
(а не як національний герой наступних літописів), «расторопний чигиринський сотник, у
письмі біглий. Після двох перемог – загордився, хоча мав ставитись до короля польського
як до свого пана»1.
Унікальність і значення «Літопису Самовидця» полягає в тому, що рецепція
політичних і соціокультурних реалій XVII ст. подана сучасником, людиною, діяльність і
життя якої були безпосередньо пов’язані з перипетіями історичного буття Гетьманщини
1

Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 57.
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та його персоналіями. Тому цей твір є своєрідною реконструкцією картини українського
життя, стану української ментальності XVII ст.
Масштабним твором козацького історіописання є «Літопис Величка», який
складається з чотирьох томів. За обсягом, кількістю залучених джерел, пишністю стилю,
красномовством, оригінальністю окремих фрагментів він відрізняється від інших
літописів. Літопис Самійла Величка, канцеляриста Війська Запорізького, охоплює події
1648-1700 рр. Основними джерелами літопису виступають: поема «Війна домова»
С. Твардовського, спогади очевидця Самійла Зорки (останнього, одначе, вважають
вигаданою особою). Автор виступає за становий поділ на посполитих і козацтво, за
справедливість, серед козаків відстоює інтереси козацького стану. Ідеалом суспільного
устрою для нього є Запорізька Січ, вільна республіка, де кожний її член має змогу бути
вільним у своїх діях, хоча й підлягав би безсумнівній дисципліні; кожен чоловік має право
голосу.
Перший том свого твору С. Величко присвятив Визвольній війні, однак він
відмовився від власної візії подій, а спирається на джерела, які містять інші історичні
наративи XVII ст. Друга частина твору, поділена на другий і третій томи, є більш
суб’єктивною, оскільки автор сам був очевидцем більшості подій другої половини
XVII ст. Крім того, С. Величко залучає твори видатних представників українського бароко
– І. Галятовського, Л. Барановича, Д. Ростовського, С. Полоцького, О. БучинськогоЯскольда (в нього С. Величко запозичив відомості про Чигиринську війну). Багатство
документів у «Літопису Величка» мало не лише підтвердити істинність та об’єктивність
написаного, а й легалізувати історію козацтва, Гетьманщини, спрямувати її в правове
русло та засвідчити правомірність традиційних вольностей, привілеїв та існування
державних історичних інституцій.
С. Величко створив образ історичної долі українства і сформулював оригінальну
концепцію історії України. Він вперше визначає поняття «Україна» й «український
народ», подаючи ці категорії як територіально та національно усталені. Весь твір
С. Величка пройнятий ідеологією автономізму. Це стосується, передусім, авторської
концепції етногенезу «козацькоруської нації», заснованої на принципах сарматизму та
хазаризму – походження українців від сарматів та хазар. Основну причину історичних
невдач українського народу С. Величко вбачає в існуванні своєрідної дихотомії. З одного
боку, героїзм українців, славне історичне минуле, з другого – брак внутрішньої згоди.
Відповідальність за долю держави та народу лежить, на переконання С. Величка, на
державних лідерах – гетьманах. Самійло Васильович Величко був канцеляристом Війська
Запорізького і тому, на відміну від автора «Літопису Самовидця», він більше
симпатизував запорізькому козацтву як джерелу звитяги, носію кращих військових та
моральних якостей. Патріотизм С. Величка спонукав його до написання історії
«козацькоруської нації»1.
Одним із найпопулярніших історичних творів XVIII ст. був твір, відомий як
«Літопис Грабянки», джерелами якого виступили спогади сучасників подій, на зразок
«Літопису Самовидця», твори вітчизняних історіографів («Синопсис» І. Гізеля) та
іноземних («Польські аннали» офіційного історіографа польських королів Веспасіана
Каховського), поема Самійла Твардовського «Війна домова», твори Мартина Кромера,
Мартина та Йоахіма Бельських, Мацея Стрийковського, Олександра Гваньїні, Самуїла
Пуфендорфа, Йогана Гібнера.
Проте «Літопис Грабянки» є насамперед літературним, а не історичним джерелом,
оскільки містить дуже багато фактичних помилок. Основною концепцією автора є
намагання не залишити у небутті славні діяння козаків, а особливо перемоги під проводом
знаменитого вождя Б. Хмельницького. Саме Г. Грабянка стоїть біля початків традиції
1

Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т. 1, 2.
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героїзації, возвеличення козацтва, досліджує походження «малоросійського народу або ж
козаків». Походження слова «козак» він виводить від назви племені козар (хазар), які є
предками козаків. Однак така (історично невірна) інтерпретація, коли походження
українського народу виводиться через козаків від хазар, відокремлює українців від своїх
слов янських сусідів. Таке прагнення «окремішності» говорить про початок процесу
самоідентифікації української нації.
Образ Б. Хмельницького є центральною постаттю літопису, поєднує риси реальної
історичної особи та ідеального вождя. Грабянка приписує Б. Хмельницькому промови у
найзначніших справах та історичних моментах – у традиціях літописів Київської Русі.
Посмертну характеристику Б. Хмельницького (також давньоруська літописна традиція)
автор витримує в дусі традиційних доброчесностей воїна-богатиря.
Слід також відзначити промосковську орієнтацію автора: прихильне ставлення до
Москви виступає в літописця критерієм доброчесності історичної особи.
У творі оцінюється також доба Руїни. Центральне місце в «Літопису Грабянки»
посідають описи війни. Найважливіші битви автор виділяє окремо і конкретно описує їх1.
Зміст та ідеологія «Літопису Грабянки» цілком відповідали помірковано-автономістським
настроям у середовищі української старшини.
Таким чином, культура козацтва, яка домінувала в Україні у XVI – XVIII ст. і була
відтворена в козацько-старшинських літописах, мала великий вплив на формування
самосвідомості українців, міцно увійшла складовою частиною в культуру сучасного
українського народу. Козацькі літописи були символом індентифікації українців як
окремої спільноти і як спадкоємців Київської Русі.
Отже, можна констатувати, що українська наука загалом і українознавство, зокрема,
мають достатню джерелознавчу базу для вивчення діяльності українського козацтва, для
аналізу змісту та характеру державотворчих процесів в Україні XVI – XVIII ст. Останнім
часом зросла кількість історичних досліджень з козакознавчої проблематики. Зібраний
великий фактичний матеріал, видаються збірники документів, що містять інформацію про
українське козацтво (офіційні документи козацької адміністрації, полемічна література,
тексти договорів, дипломатична кореспонденція тощо). Однак досить актуальною й
своєчасною постає потреба в реалізації українознавчого виміру дослідження діяльності
козацтва, осмислення його як частини українського етносу. Подібні завдання
передбачають особливий ракурс і в аналізі козацьких літописів.
При цьому розгляд питань, пов’язаних з осмисленням феномена українського
козацтва і характеру державотворчих процесів в Україні, має здійснюватися на засадах
науково-раціонального підходу, а не на основі міфологізованих, романтизованих уявлень
про народ, українську історію тощо. Актуальною стає потреба у сутнісних
характеристиках і визначеннях процесів, що відбуваються в українській історії, а не
просто емпіричне перерахування відомих фактів. Перегляд і подолання звичних схем,
відхід від стереотипного мислення є підставою для комплексної, інтегративної системи
знань про Україну й українство.
The tradition of Cossack annals in the Ukrainian conduction measurement is being
analyzed in article. Cossack annals of the XVII-XVIII centuries are considered as important
source study base.

1

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. – К., 1992.
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Печенюк І.С. (Київ)
КОНОТОПСЬКА БИТВА 1659 РОКУ –
ПЕРЕМОГА, ЯКУ ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ
Стаття присвячена одній з маловідомих сучасному читачеві подій української
воєнної історії – перемозі спільного козацько-татарського війська над московським у
Конотопській битві 1659 року. Автор доступно подає сучасні наукові уявлення про
перебіг українсько-московської війни та самої битви, уточнює відомості про склад і
чисельність сторін, а також її наслідки.
В історії кожного народу є події, які постійно оточені атмосферою вдячної пам’яті
нащадків. Якщо взяти лише воєнну історію, то побачимо, що переможні битви в ході
справедливих війн були спрямовані на визволення власного народу від іноземного
панування та оборону своєї держави. Саме тому історії битв вивчають, починаючи зі
шкільної лави, пишуть про них книги і знімають фільми, а на честь їх учасників
споруджують пам’ятники. І лише в умовах колоніального стану країни такі традиції
порушуються, бо загарбники прагнуть стерти ці славні події з пам’яті поневоленого
народу. Через несамостійне становище України (після Переяславської ради 1654 р.) в
історичній науці насаджувалися такі концепції і погляди на історичне минуле, які
відповідали б інтересам іншої держави. Класичним прикладом цього може бути
Конотопська битва 1659 р., у ході якої українське військо вщент розгромило «цвіт
Московської держави» – її армію, що аж ніяк не відповідало цим інтересам. Більше того,
вона нагадувала російським великодержавцям про найбільшу військову поразку в Європі,
і поразку саме від українців, що була надто болючою для їхньої імперської свідомості...
Нині підлягають переосмисленню й оцінці маловідомі широкому загалу події
української воєнної історії – зокрема, перемога спільного козацько-татарського війська
над московським у битві під Конотопом, що відбулася 8–9 липня (28–29 червня) 1659 р.
Ця битва відбулася лише через п’ять років після «вікопомного акту возз’єднання
українського народу з братнім російським народом», не згадувалася в підручниках,
тривалий час про неї намагалися не говорити і в науковій літературі. На цю тему наклали
табу в російській, а особливо радянській історіографії. Саме тому перед істориками
постала проблема всебічного і правдивого висвітлення подій вітчизняної історії, і воєнної
зокрема.
Аналіз досліджень і публікацій останніх двох десятиріч, у яких досліджують цю
проблему, свідчить про те, що українська науково-історична думка плідно працює над
цією тематикою. Нею займалися і займаються не лише вітчизняні вчені-історики:
О. Апанович, Ю. Бадах, В. Брехуненко, А. Бульвінський, В. Горобець, І. Крип’якевич,
В. Заруба, С. Махун, Ю. Мицик, В. Петровський, Л. Радченко, В. Симоненко, П. Сохань,
О. Корнієнко, О. Сокирко, B. Смолій, В. Степанков, Т. Чухліб, Н. Яковенко та ін., а й
історики-ентузіасти: Г. Лисий, О. Михед-Даневич, М. Мороз тощо1. Зазначені автори
1

Апанович О. Гетьман І. Виговський – тактик і стратег (В річницю Конотопської битви 1659 року) //
Легенда про гетьмана. Іван Виговський: від Конотопа до Скиту Манявського. – Івано-Франківськ, 1991. –
С. 94-104; Апанович О. Застосування гетьманом І. Виговським стратегічних і тактичних принципів Богдана
Хмельницького в Конотопській битві // Конотопська битва 1659 року: Зб. наук. праць. – К., 1996; Акічев Ш.
Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3. – С. 71-82;
Бадах Ю. Передумови, перебіг подій та наслідки московсько-української війни 1657-1659 років // Воєнна
історія. – 2009. – № 3. – С. 43-51; Бульвінський А. Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня
1659 р. // Київська старовина. – 1997. – № 6. – С. 142-148; Бульвінський А. Конотопська битва 1659 р. – К.,
2008. – 64 с.; Бульвінський А. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного
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досліджували постаті в історії України, українсько-московські стосунки, їхнє збройне
протистояння (війни), зокрема, причини і перебіг Конотопської битви, залучення й участь
у ній найманих частин, їхній склад, чисельність, призначення тощо.
Відлік другої половини ХVІІ ст. розпочався для України з важких випробувань.
Щойно створена в полум’ї війни Козацька держава поринула в кривавий вир нової війни,
тепер уже громадянської. Створена Б. Хмельницьким держава була наймолодшим
політичним утворенням на карті тодішньої Європи. Україні потрібно було боротися за
виживання, утверджуватися на міжнародній арені та водночас визрівати як державному
організму: шукати оптимальний шлях розвитку політичної системи, адміністративного
апарату, збройних сил, суспільних відносин.
Однією зі знакових подій козацької революції було встановлення протекторату
московського царя над Військом Запорізьким у 1654 р. (укладено військово-політичний
союз). Обидві сторони вкладали в домовленості абсолютно різний зміст, а отже, порізному дивилися на перспективи подальшого співіснування. Козаки розглядали
переяславські домовленості як рівноправну і взаємовигідну угоду, що гарантувала
Гетьманщині військову допомогу проти Польщі і при цьому не зазіхала б на незалежність
держави й «стародавні права та вольності». Москва ж, навпаки, прагнула підпорядкувати
своїм інтересам Військо Запорізьке та здобути над ним повний політичний і економічний
контроль. Однак перед смертю Б. Хмельницького стало очевидним, що Московська
держава – неактуальний союзник. Адже всупереч домовленостям у Переяславі, вона
уклала сепаратне перемир’я з Польщею в 1656 р. і почала втручатися у внутрішні справи
Гетьманщини, поширюючи свої військові залоги на Лівобережжі.
Розглянемо українсько-московські стосунки, що склалися в Україні після смерті
Б. Хмельницького. Вибори нового гетьмана стали першим прецедентом при зміні
політичної влади в гетьманаті, що ґрунтувався на козацьких звичаях. У боротьбі за
гетьманську булаву зіткнулося одразу кілька старшинських політичних угруповань
(І. Виговський, П. Тетеря, М. Пушкар, І. Безпалий, П. Апостол, І. Брюховецький,
розмежування на сході Європи. – К., 2008. – 744 с.; Бульвінський А. Основні проблеми в оцінці подій
Конотопської битви 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3. – С. 52-62; Війни і мир / За заг. ред.
Л. Івшиної. – К.: Українська прес-група, 2004. – 560 с.; Володарі гетьманської булави: Історичні портрети /
Автор передм. В.А. Смолій – К.: Варта, 1995. – 560 с.; Дві Русі / За заг. ред. Л. Івшиної. – К.: Факт, 2003. –
496 с.; Гадяцька унія 1658 року / П. Сохань, В. Брехуненко та ін. – К., 2008. – 342 с.; Горобець В. Довідка про
Конотопську битву 1659 року // http://www. konotop-rada.gov.ua; Горобець В. Еліта козацької України в
пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою і Варшавою. – К., 2001; Заруба В. Охотницьке
(наймане) військо на Лівобережній Україні в останній чверті XVII століття // Записки Наукового товариства
ім. Т. Шевченка. – Львів, 1993. – T. CCXXV; Історія України / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін.;
Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – 424 c.; Кокотюха А.А., Скляренко В.М., Сядро В.В.,
Харченко П.В. 50 знаменитых загадок истории Украины / Худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипов. – Харьков:
Фолио, 2008. – 510 с.; Корнієнко О. Українсько-московське прикордоння напередодні Конотопської битви //
Воєнна історія. – 2009. – № 3. – С. 25-33; Лисий Г. Українська демократія до ХVII ст. //
http://www.grad.konotop.net; Махун С. Конотопская битва // Воен.-истор. журнал «Рейтар» //
http://www.reittarr1812@mail.ru; Михед-Даневич О. Наймані частини у війську гетьмана І. Виговського та їх
участь у Конотопській битві 1659 р. // Воєнна історія. – 2004. – № 1-3. – С. 45-62; Мицик Ю. Гетьман Іван
Виговський // Воєнна історія. – 2009. – № 3. – С. 83-96; Мицик Ю. Конотопська битва 1659 року //
http://www.grad.konotop.net; Мороз Л. До обставин Конотопської битви // http://www.grad.konotop.net;
Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба. – К.:
Наукова думка, 2004. – 310 с.; Петровський В.В., Радченко Л.О., Симоненко В.І. Історія України.
Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі. – Харків, 2007; Сокирко О.Г. Українські найманці
(Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1672 рр.). – К., 1998; Сокирко О. Конотопська битва
1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – 72 с.; Смолій В.А., Степанков B.C. Прихід до влади Івана
Виговського // Історія України: нове бачення. – К.: Україна, 1995. – Т. 1; Степанков B.C. Гетьманство
І. Виговського: соціально-політична боротьба і проблема державного будівництва (серпень 1657 – вересень
1659) // Середньовічна Україна. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 88-108; Чухліб Т. Від Гадяча 1658 року до Конотопа
1659 року: проблема налагодження українсько-польських відносин // Воєнна історія. – 2009. – № 3. – С. 1924; Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Критика, 2005. – 584 c.
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М. Ханенко та ін.)1, що мали різне соціальне походження, зовнішньополітичні орієнтири й
погляди на майбутнє держави.
З усіх наступників Б. Хмельницького найбільше виділявся інтелектом, освітою,
хитрістю, військовим талантом і дипломатичністю генеральний писар І. Виговський
(представник «старої» реєстрової старшини й української шляхти). Саме його і хотів
бачити при своєму 16-річному синові Юркові консультантом Б. Хмельницький. Його
прохання було виконано і Юрія Хмельницького оголошено гетьманом з наданням йому в
опікуни і радники генерального писаря І. Виговського, генерального обозного Т. Носача і
генерального суддю Г. Лісницького. На випадок війни прийняти булаву і бунчук з рук
молодого гетьмана мав генеральний писар І. Виговський, а по поверненню з походу знов
йому їх віддати. Юрій був гетьманом менше місяця, після чого відмовився від
гетьманства. Тому було прийнято рішення, що він на три роки поїде продовжувати
навчання до Києва2.
4 вересня 1657 р. у Чигирині (у дворі Б. Хмельницького) відбулася старшинська
рада, де гетьманом «на час навчання і досягнення повноліття Юрієм» було обрано Івана
Виговського. Слід пам’ятати, що перехід булави до І. Виговського припав на дуже складні
часи, коли міжнародне і внутрішнє становище України «погіршувалося на очах».
Розпалася коаліція проти Речі Посполитої, царський уряд перейшов у наступ проти
суверенітету України. І. Виговський, включившись у боротьбу за гетьманську булаву,
серйозно розраховував на підтримку саме царя (про що свідчить їхнє листування). Але за
сприяння Москва вимагала обмеження суверенітету українців на користь царя. На чолі
Війська Запорізького Московія хотіла бачити такого гетьмана, якого, за висловом самого
І. Виговського, можна було «взяти за хохол і за собою водити»3. Але 21 жовтня 1657 р. у
Корсуні була скликана генеральна козацька рада, яка обрала І. Виговського повноправним
гетьманом. Не бажаючи бути маріонеткою в руках московських бояр і воєвод царя,
І. Виговський на цій раді змалював справжні плани царя щодо України та її народу4.
Гетьман відмовився від будь-яких поступок, задекларувавши твердий намір продовжувати
політику свого попередника.
Цар хоч і визнав гетьмана, але через свого посла Артамона Матвєєва передав
вимоги, які той привіз до гетьмана. У цьому посланні сказано, що «Цар посилає на
Україну, ніби-то щоб привітати нового Гетьмана, намісника Казанського боярина Олексія
Трубецького та намісника Ржевського Богдана Хитрово з думним дяком Ларіоном
Лопухіним, а за-для оборони України од ворогів посилає князя Григорія Ромодановського
з кінним і пішим військом московським, і ще боярина Василія Шереметьєва, і щоб
Гетьман загадав заздалегідь наготовляти за-для них харчі та підводи»5. Московські бояри і
військо не заставили на себе довго чекати. Прийшовши в Україну, військо одним табором
на чолі з князем Г. Ромодановським стало у Переяславі, а іншим з Л. Лопухіним – у
Пирятині. На зайнятих ними землях царські воєводи чинили напади на козацькі
володіння, грабували їх, вдавалися до насильства. Цар, крім Києва, хотів посадити своїх
воєвод ще в п’яти інших містах України, лише козакам і міщанам залишити
самоуправління, а весь народ підпорядкувати суду воєвод та дяків. Разом з тим
посилилися небезпідставні чутки про обмеження царем вольностей Війська Запорізького.
На внутрішню ситуацію в країні накладала свій відбиток тривала війна, зростання позицій
1

Конотопська битва // http://www.tv.te.ua; Лисий Г. Українська демократія до ХVII ст. //
http://www.grad.konotop.net.
2
Аркас М. Історія України-Русі / Вст. ст. і комент. В.Г. Сербея. – Одеса: Маяк, 1994. – С. 227-228;
Маркевич М.І. Історія Малоросії. – К., 2003. – С. 248; Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К.:
Либідь, 1995. – Т. 2. – С. 37.
3
Літопис Самовидця / Вид. підг. Я.І. Дзира. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 36.
4
Там само. – С. 38.
5
Аркас М. Історія України-Русі / Вст. ст. і комент. В.Г. Сербея. – Одеса: Маяк, 1994. – С. 228.
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козацької верстви, що особливо гостро сприймалося селянством і рядовим козацтвом,
посилення суперечностей між прихильниками різних зовнішньополітичних орієнтацій та
ін.1 Саме з цього часу між гетьманом і Москвою виникли непорозуміння.
Загравання гетьмана зі старшиною на тлі швидкого збагачення останньої та
невпинного зубожіння рядового козацтва, а також намагання козацької еліти закріпити за
собою в підданстві вільне селянство, провокують поширення антистаршинських та
антигетьманських настроїв. Особа І. Виговського та його оточення не влаштовували
частину полковників, особливо з південних регіонів Гетьманщини, здавна опозиційно
налаштованих до центральної влади. Невдоволення політикою Чигирина об’єднало їх із
верхівкою запорізького козацтва, відсунутого на другий план під час одноосібного
правління Б. Хмельницького. Саме ці два угруповання намагалися дискредитувати
І. Виговського в очах московського царя та привести до влади більш зручного для них і
керованого Ю. Хмельницького. Очолюють антигетьманську опозицію полтавський
полковник М. Пушкар і кошовий отаман Я. Барабаш (згодом І. Сірко). Опозиція
звинувачує гетьмана у польських симпатіях і звертається за допомогою до Москви, яка
щедро платить їм гроші, закликаючи одночасно її керівництво істотно обмежити
прерогативи гетьманського управління, залишивши за гетьманами лише ті владні
повноваження, якими вони володіли, будучи підданими польського короля. Крім того, до
цього додалися ще й суперечки стосовно завойованих козацьким військом теренів
Південно-Східної Білорусі. Посилаючись на «право шаблі» й поширення там козацького
устрою, І. Виговський вимагав включення цих земель до складу Гетьманщини,
посилюючи цим роздратування Москви2.
Але уникаючи прямої конфронтації з царем, І. Виговський погоджується на вимогу
царського уповноваженого боярина Б. Хитрово передати Москві деякі білоруські міста,
призначити воєвод у гетьманських містах Ніжині, Чернігові, Переяславі та оголосити
війну Кримському ханству. Проте замість цього І. Виговський підписує договір про
дружбу з Кримом, заключає союз зі Швецією, яка визнала незалежність Гетьманщини та її
кордони до Вісли (приєднано Берестейське та Новгородське воєводства) й веде
переговори з Польщею. Такі дії гетьмана викликали стурбованість не лише Москви та
запорожців, а й полтавського, ніжинського та чернігівського полків. Завдяки підкупу та
обіцянкам московських бояр і воєвод вони підтримують антигетьманську опозицію та
значно примножують її сили завдяки внутрішній нестабільності і появі союзника в особі
Запорізької Січі. Московія веде подвійну гру, декларативно підтримуючи І. Виговського,
боярин Б. Хитрово їде до М. Пушкаря, запевняючи його у царській милості, умовляє
підняти повстання проти І. Виговського і разом з тим сконцентровує свої війська у
прикордонні3.
До літа 1658 р. І. Виговський пробує налагодити стосунки з Москвою, щоб з
допомогою воєвод вивести з реєстру люмпенізовані елементи («чернь») – джерело
антигетьманських сил і вплинути на поведінку Я. Барабаша та полтавського полковника
М. Пушкаря. Навесні 1658 р. збройні антигетьманські виступи охопили Запорізьку Січ,
Полтавський і більшу частину Миргородського полків. Але його звернення до царя та
воєводи Г. Ромодановського про допомогу в заспокоєнні бунтів успіху не принесли.
Навпаки, цар уміло скористався цією ситуацією, проревізувавши статті 1654 p., розпалив
міжусобну війну, яка згодом переросла у громадянську. Бунтівні козаки Миргородського
1

Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 218-220; Горобець В. Мрія,
утоплена в підозрілості й образах, або Чому таким коротким було життя українсько-польської унії 1659
року? // Війни і мир / За заг. ред. Л. Івшиної. – К.: Українська прес-група, 2004. – С. 96-99.
2
Петровський В.В., Радченко Л.О., Симоненко В.І. Історія України. Неупереджений погляд. Факти.
Міфи. Коментарі. – Харків, 2007. – С. 154; Історія України / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін.;
Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – C. 95; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час
Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 6.
3
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полку обрали своїм ватажком С. Довгаля та пішли на Кременчук, вбиваючи і грабуючи
дорогою садиби старшин і заможних козаків. Моральна підтримка, що була надана
Москвою антигетьманській опозиції, значно примножила її сили. До М. Пушкаря
збиралися невдоволені старшиною козаки, наймити, безпритульна голота, селяни-гультяї,
які сезонно працювали на броварнях і винокурнях. Так до Полтави прибуло близько
20 тис. осіб, які складали основу бунтівного пішого війська М. Пушкаря – т.зв. «дейнеки»,
озброєні косами та вилами, але понад усе бажали стати вільними козаками, «вільними від
усяких податків і не знати ніяких панів». До них приєдналися «чоловік 600 запорожців,
добрих вояків»1.
Зневірившись у московській підтримці, оцінивши реальну політичну ситуацію та
відчуваючи загрозу своїй владі від царського уряду, Іван Остапович вирішив, що реальну
військову допомогу в приборканні заколоту можна отримати лише від кримського хана.
Але щоб отримати допомогу хана, йому потрібно було налагодити політичні відносини з
польським королем. Тільки-но у березні 1658 р. розпочалися українсько-польські
консультації, у квітні в Україну вступає союзна І. Виговському кримська орда. Опозиція
перейшла до активних дій. Прихильник М. Пушкаря Іван Донець, зібравши загін, ударив
на землі чигиринського полку і вчинив спустошення. Вдалися до активніших військових
дій і М. Пушкар з Я. Барабашем. У відповідь І. Виговський став готувати війська до
походу, стративши в Гадячі кількох прихильників М. Пушкаря, він відрядив гадяцького
намісника Т. Прокоповича до Полтави, якого полковник М. Пушкар відмовився вислухати
й заарештував. Після цього І. Виговський спорядив на Полтаву загін (2,5 тис. вояків)
переважно з сербів на чолі з І. Богуном та зятем Івана Сірка І. Сербином. Зіткнувшись під
Диканькою з 10-тисячним військом М. Пушкаря Богун та Сербин зазнали поразки2.
Після перемоги М. Пушкар з’єднався з Я. Барабашем і змусив Лісницького
відступити з Миргорода, спробував вибити Гуляницького з Лубен і, нарешті, повернувся
до Полтави. Дізнавшись про поразку Богуна й Сербина, І. Виговський разом з ордою
Карач-бея 14 травня 1658 р. вирушив з Чигирина у похід на Лівобережжя для придушення
опозиції. Перед тим він написав цареві листа-скаргу на М. Пушкаря, в якому просив, щоб
царські війська не втручалися в справи України. На шляху до Полтави гетьман видав два
універсали, в яких закликав М. Пушкаря мирно покінчити з усобицями і розійтися, що
вплинуло на частину пушкарівців. Наприкінці травня 1658 р. І. Виговський став під
Полтавою і розпочав тривалі переговори з Пушкарем, сподіваючись на його капітуляцію.
Однак переговори нічого не дали, а були розцінені як ознака слабкості. Так боротьба
переросла у громадянську війну. Невдовзі гетьман розпочав штурм Полтави, про що
6 червня 1658 р. писав царському послу Опухтіну: «Мушу (це робити), упор їх видячи».
М. Пушкар, який боронився зі своєю 20-тисячною залогою, нарешті, попросив пощади.
Коли ж для проведення особистих переговорів І. Виговський послав у заклад С. Зарудного
та М. Зеленського, під тиском «черні» М. Пушкар наказав їх заарештувати, а сам на
світанку напав на табір І. Виговського і двічі завдав відчутних ударів. Оговтавшись,
І. Виговський перейшов у контратаку та за підтримки орди зламав опір Пушкаря, знищив
дві третини (15 тис.) його війська3. Пушкар мужньо бився до останнього подиху, але був
убитий. Я. Барабаш утік з поля бою під захист царських військ, але в серпні 1658 р.
потрапив у полон до гетьманців і за наказом І. Виговського був страчений4.
1
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Братовбивча війна спричинила загибель 50 тис. осіб, гетьман спустошив Полтаву за
участь у повстанні, зруйнував Миргород, а кримчаки отримали дозвіл збирати ясир аж до
Лубен та р. Сули1. 30 червня гетьман дав аудієнцію царському послу Опухніну, на якій
домовився про направлення своїх представників (Ждановича і Тетері) на черговий тур
переговорів у Вільнюсі, засвідчив свій намір іти війною проти Речі Посполитої і добути
Варшаву, а також заспокоїв посла щодо орди, яка своїми основними силами на чолі з
Карач-беєм прямувала до Перекопа, залишивши гетьману лише невеликий загін Маметші,
що отаборився біля Чигирина. Одночасно написав листа Г. Ромодановському про
перемогу у битві над Пушкарем, у зв’язку з чим воєводі не було потреби разом з
царськими військами рухатися від Прилук углиб України, потім спорядив велике
посольство (близько 300 осіб на чолі з Тетерею)2 до Варшави. І. Виговський,
повідомляючи царя про Полтавську битву, жодним чином не натякнув про наміри
розірвати стосунки з Московією, а навпаки, всіляко намагався переконати у відсутності
антимосковських настроїв у щойно укладеному союзі з Кримом.
Розгром Пушкаря не означав розгрому опозиції. Опозиція – сини Пушкаря Кирик
(проголосив себе у Полтаві полковником) і Марко, Зеленський і Л. Клименко збирають
збройні загони і виступають проти гетьмана, нападаючи на міста і села Лівобережжя. Такі
дії опозиції знаходили підтримку царського уряду (той же Клименко у своїх відозвах
писав, що вони йдуть на Виговського «по приказу царському»)3. Роздмухуючи усобиці,
надаючи підтримку опозиції, царський уряд у такий спосіб прагнув послабити Українську
державу з метою прискорити її поглинання. Відверто ворожі дії Москви поставили
Виговського перед тяжкою дилемою: змиритися з перетворенням держави з
рівноправного союзника Московії у провінцію царства або ж боронити суверенітет
України. Гетьман вирішив розірвати союз з північним сусідом, кардинально змінивши
свою зовнішню політику стосовно Москви, і йти на зближення з королем Речі Посполитої,
оскільки авторитету Кримського ханства виявилося замало, аби утримати Москву від
інтервенції.
І. Виговський і Ю. Немирич дуже швидко порозумілися з представником польського
уряду – волинським каштеляном С. Бенєвським відносно союзу двох держав, але на нових
принципах. Спочатку П. Тетеря та митрополит Д. Балабан, за вказівкою І. Виговського,
підписують у міжріччі попередню угоду з Польщею. 31 серпня була підписана «субмісія»
козацької старшини щодо порозуміння з Річчю Посполитою, а пізніше з відповідною
декларацією виступив гетьман І. Виговський. 18 вересня 1658 р. у козацькому таборі під
Гадячем було підписано договір з Річчю Посполитою, т.зв. Гадяцький трактат (комісію),
яким формально денонсувався російсько-український договір 1654 р. Зазначена угода
передбачала перетворення козацької Гетьманщини у «Велике князівство Руське» (землі
Київського, Чернігівського, Брацлавського та Волинського воєводств), яке мало фактично
ті ж права, що й Велике князівство Литовське, і входило на цих засадах до Речі
Посполитої. Україна формально переставала бути колонією Польщі, а разом з нею та
Великим князівством Литовським створювала рівноправну конфедерацію «Річ Посполита
трьох народів»4. Невдовзі Бенєвський доповідав уряду про укладання Гадяцького
трактату, «ствердженого письмом та присягою». Внутрішня модель цієї держави стала
своєрідним синтезом нових козацьких і старих шляхетських форм державності. Три її
складові об’єднувалися в одне ціле спільним главою – королем. Польське королівство,
1

Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2006.
– С. 113; Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К.: Либідь, 1995. – Т. 2. – С. 38;
Петровський В.В., Радченко Л.О., Симоненко В.І. Історія України. Неупереджений погляд. Факти. Міфи.
Коментарі. – Харків, 2007. – С. 153.
2
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 222.
3
Там само. – С. 222-223.
4
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К.: Либідь, 1995. – Т. 2. – С. 38.

276

Україна – історія

Руське й Литовське князівства змушені були узгоджувати між собою зовнішню політику.
На кожній території діяв окремий уряд (сейм, адміністрація), існувала армія (гетьман міг
мати 30 тис. реєстрових козаків, 10 тис. особистої гвардії з найманців; щороку 30 козакам
надавалося шляхетське звання та ін.)1, право, судочинство, монета, діловодство велося
українською мовою. Польські війська не мають права переходити український кордон, а
якщо переходять, то вступають під команду гетьмана. Законодавча влада у Великому
князівстві Руському належить Національним зборам, виконавча – гетьманові, якого
українське населення обирає «доживотно», а затверджує король, разом з тим надає йому
титул сенатора. Гадяцький трактат на території України ліквідовував церковну унію.
Релігії – римо-католицька та православна – визнаються рівноправними. Православні
ієрархи отримували офіційну підтримку, визнання й сенаторські крісла в парламенті.
Значна частина козацької старшини від кожного полку мала бути «нобілітованою».
Важливі статті угоди стосувалися української освіти, зокрема засновувалися два
університети (академії), колегії, школи, друкарні; розвитку навігації на Чорному морі,
свободи слова та ін. Дуже важливо, що договір формально не спрямовувався проти
Московії, більше того, він залишив місце і для неї – як оновленого члена конфедерації2.
Лише у травні 1659 р. на сеймі у Варшаві король затвердив Гадяцький договір. Так
на карті Європи з’являється нова федеративна держава – польсько-литовсько-українська
Річ Посполита. Окрім суто політичного, трактат мав ще й військове значення – він
накреслив нові орієнтири у військовій політиці Чигирина. Майнова диференціація
козацтва показала, що воєнний організм гетьманату є доволі вразливим: військо погано
слухалося наказів, потерпало від вад постачання, не мало спеціальної системи навчання, а
сезонний характер служби й природні бойові втрати девальвували професійний рівень
війська. Крім того, свою роль зіграла й поляризація політичних симпатій козацтва,
помітна вже з перших місяців правління нового гетьмана. Все це спричинило
І. Виговського до пошуку нової моделі українського війська. Гадяцькі «пункти» хоч і
суттєво скорочували козацький реєстр, але паралельно запроваджували нове наймане
(професійне) військо на зразок кварцяного, що існувало в Польщі.
Шляхи, якими могла піти модернізація українського війська, відбилися також в
інструкціях, що подавали козацькі посольства у Варшаві. Здебільшого вони апелювали до
традицій і досвіду військового будівництва, надбаного старшиною й шляхтою ще за Речі
Посполитої. Гетьман просив польського короля, «щоб усі постанови про військову
дисципліну було зібрано разом і щоб його милості пану гетьманові, за прикладом святої
пам’яті покійного пана Яна Замойського, була надана повна влада над усім лицарством,
шляхтою, що є в Україні, щоб він мав право війни, а коли б наказав когось виключити з
війська, щоб негайно і всюди було це виконано». Зібрання військових постанов, про які
йдеться, – це не що інше, як збірник гетьманських артикулів і ординацій – прообраз
військового статуту. Артикули, що видавалися королями або коронними гетьманами на
час воєнних кампаній, містили приписи організаційного, дисциплінарного й тактичного
змісту та були обов’язковими до виконання всіма вояками. І. Виговський таким чином
намагався в подальшому надати їм постійного та обов’язкового характеру. Крім того,
структурну реорганізацію планувалося підкріпити й залученням до служби іноземних
офіцерів та інструкторів. Українсько-шведський договір, запланований ще
Б. Хмельницьким і підписаний у жовтні 1657 p. І. Виговським, гарантував українській

1

Історія українського війська: У 3-х ч. 2 кн. – Львів: Видання Івана Тиктора, 1936. – Ч. І. – С. 219;
Кокотюха А.А., Скляренко В.М., Сядро В.В., Харченко П.В. 50 знаменитых загадок истории Украины. –
Харьков: Фолио, 2008. – С. 245; Петровський В.В., Радченко Л.О., Симоненко В.І. Історія України.
Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі. – Харків, 2007. – С. 153.
2
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 223-224; ПолонськаВасиленко Н. Історія України: У 2 т. – К.: Либідь, 1995. – Т. 2. – С. 38.
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стороні право вербувати офіцерів, солдатів, «спроваджувати ремісників» і військових
техніків та купувати зброю й амуніцію на підвладних шведському королеві територіях1.
Царський уряд був дуже стурбований підписанням Гадяцького трактату з Річчю
Посполитою та пішов навіть на серйозні поступки гетьману, але до переговорів з цього
приводу не дійшло. Царський уряд оголосив І. Виговського зрадником і закликав
український народ не виконувати його розпоряджень. Так внутрішня громадянська війна і
загострення українсько-московських суперечностей восени 1658 р. переросли у перший
повномасштабний воєнний конфлікт з Москвою, яка відкрито стала на бік опозиції.
Царська армія (після суттєвих реформ Олексія Михайловича, проведених після
Смоленської війни, значно зміцніла і стала більш упорядкованою) під приводом боротьби
зі «смутою» розпочала збройний наступ на Україну2.
Зібравши раду, І. Виговський узгодив з нею план кампанії по розгрому опозиції та
царських військ у прикордонні. Головний удар мав завдати гетьман об’єднаними силами
козацьких і татарських військ на чолі мурз Канмамета, Урака й Булата та взяти Путивль,
Сєвськ, Суми, Недригайлів, Царевоборисів, Кам’янське й інші «порубіжні міста».
Українська армія веде боротьбу проти царських військ, які не спиняються перед
кривавими репресіями. Військовими діями в Білорусі і частково в Сіверщині керував
полковник Іван Нечай, брат Данила Нечая, а в Сіверщині – Г. Гуляницький. І. Виговський
з кращою частиною війська швидко перейшов кордон і надовго загруз, облягаючи
Кам’янське (28 серпня – 29 вересня 1658 р.), а союзні йому татари вчинили напади на
Недригайлів та Царевоборисів, після чого їхні головні сили повернули до Криму. І. Нечай
розбив царські війська на Стародубщині (Мглин), Г. Гуляницький вів оборонні бої на
Лівобережжі, а глухівський сотник П. Уманець оточив велику частину московської армії
під Новгородом-Сіверським. Супротивник не сидів склавши руки, а збирав у прикордонні
велике військо, яке здійснювало рейди вглиб України3.
Москва, не бажаючи втрачати Україну, у жовтні 1658 р. за наказом царя вводить на
Лівобережжя 20-тисячний корпус своїх військ на чолі з бєлгородським воєводою,
окольничим, князем Г. Ромодановським, що фактично стало початком відкритої агресії
Московії проти Української держави. Воєвода до кінця року так і не досяг серйозних
успіхів, згаявши більшу частину часу на те, щоб схилити на свій бік південні полки
Лівобережжя, бо козацтво цих полків було розколотим. Під захистом московських
мушкетів уцілілі бунтівні полки та лідери антигетьманської опозиції з подачі воєводи
обрали собі нового гетьмана, на противагу І. Виговському, щоправда, з титулом
«наказного» – Івана Безпалого. Він якнайбільше підходив на таку роль тому, що
російському воєводі його можна було, «взявши за хохол, за собою водити»4. Заволодівши
спочатку Миргородом, а згодом Лубнами й Пирятином, князь-воєвода підтримує
реєстрове козацтво. Але на початку листопада Ромодановський опинився фактично
відрізаним від своїх баз на південному заході Московської держави, звідки йому мали
надсилати підкріплення й продовольство. Гетьман І. Виговський вирішив скористатися
тим, що московські полки були зв’язані затяжними боями з корпусом, що складався з
Ніжинського, Чернігівського та Прилуцького полків, вирішив ліквідувати друге за
чисельністю угруповання московського війська, яке могло б подати допомогу

1

Історія українського війська: У 3-х ч. 2 кн. – Львів: Видання Івана Тиктора, 1936. – Ч. І. – С. 219;
Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 7-9.
2
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 224; Сокирко О.
Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 10.
3
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 225; Конотопська битва //
http://www.tv.te.ua.
4
Кокотюха А.А., Скляренко В.М., Сядро В.В., Харченко П.В. 50 знаменитых загадок истории
Украины. – Харьков: Фолио, 2008. – С. 245; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.:
Темпора, 2008. – С. 10.
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Г. Ромодановському – залогу київської фортеці (близько 7 тис. осіб) на чолі з боярином,
намісником білозерським В. Шереметєвим1.
26–27 жовтня 1658 р. передовий загін під командуванням Данила Виговського
(20 тис. осіб) спробував захопити Київ штурмом та витіснити «звідтіль московську
залогу», а київський полковник П. Яненко мав «рівночасно вдарити на москалів із міста»,
але цей план не вдався2. Д. Виговський, зазнавши відчутних втрат, змушений був
відступити, а головні сили гетьманського війська, що 29 жовтня надійшли під Київ,
виявилися неготовими до тривалої облоги – бракувало піхоти й артилерії. Очевидно,
І. Виговський планував, що справу капітуляції залоги вирішить демонстрація його значної
кількісної переваги й наявність у війську татар, однак В. Шереметєв проявив
непоступливість, справедливо розраховуючи на неготовність козаків до облоги та швидке
згортання бойових дій у передзимовий період. Подальші події показали правильність цих
сподівань. Крім того, щоб не допустити повного оточення фортеці, московська залога
30 жовтня 1658 р. біля Печерських воріт дала гетьманському війську відкритий польовий
бій, під час якого козацькі полки, витіснені зі своїх позицій, змушені були зачинитися у
своєму таборі й витримувати неодноразові атаки противника. Битва тривала до ночі й хоча
не була явною поразкою, але своїм невизначеним результатом перекреслювала стратегічні
плани гетьмана надати значного дипломатичного резонансу знищенню В. Шереметєва й
одночасно, підірвавши військову міць Москви на Лівобережжі, утримати її від
направлення сюди нових сил. Уже наступного дня гетьман вступив у переговори й трохи
згодом відійшов у район Ржищева, розпустивши по домівках козацькі полки3.
Після укладання Гадяцького трактату сподівання України на збройну допомогу з
боку Варшави були доречними, але це не входило в плани короля Яна II Казимира, який
не бажав воювати на два фронти і прагнув, хоча б тимчасово, замиритися з Московією і
сподівався, що справи в Україні залагодяться самі собою. Значна частина війська Речі
Посполитої протягом осені 1658 р. була задіяна у бойових діях проти шведів на Помор’ї.
Тому в Україну було виділено лише 4–5 тис. жовнірів на чолі з обозним коронним
А. Потоцьким, який з’єднався з гетьманом у січні 1659 р. під Переяславом. Усю зиму
польські роз’їзди непокоїли наскоками київську залогу Шереметєва, нападаючи на її
фуражирів, сторожові пости та розвідувальні загони4.
Втративши можливість переломити стратегічну ситуацію в регіоні на свою користь,
І. Виговський ще намагався розбити противника поодинці, маючи значно скромніші сили.
Наприкінці листопада він направив на допомогу обложеним у Варві військам ніжинського
полковника Г. Гуляницького, відділ козаків, татар і найманців наказного гетьмана
І. Скоробогатька, але спроба зняти блокаду міста була невдалою.
До серії військових невдач додалося погіршення зовнішньополітичної ситуації –
19 листопада 1658 р. Московія підписала прелімінарний договір зі Швецією, що дало їй
змогу вивільнити частину війська для продовження війни в Україні. Опозиція, посилена
допомогою з Москви, розв’язала активні дії на Лівобережній Україні. В той час коли Річ
Посполита надавала І. Виговському суто символічну допомогу, а Кримське ханство
обмежувалося короткотривалими походами, Московія поступово нагромадила у
прикордонні могутнє військо, яке все активніше проводило операції в Україні, не
спиняючись навіть перед тяжкими репресіями. Опозиція ж, відбиваючи в урядових військ
міста й села, жорстоко мстила за репресії з боку І. Виговського, який ще з більшою
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жорстокістю її придушував. Війна набирала масштабів, обидві сторони залучали до
бойових дій все нові і нові резерви.
На початку лютого 1659 р. гетьман розбив ворожі війська під Переяславом, про що
сповістили Європу через низку друкованих «летючих листків» (газет). 14 лютого
І. Виговський підійшов до Миргорода, де засів один із лідерів опозиції С. Довгаль і
запропонував його мешканцям здатися. Листи гетьмана й агітація миргородського
протопопа Пилипа схилили його мешканців до згоди. Довгаль зі своїм військом змушений
був капітулювати. Російський загін, що був при ньому, роззброїли, пограбували і
відпустили на всі чотири боки. Після цього гетьман рушив на Гадяч, Хорол, Сорочинці й
Грунь, розбиваючи загони опозиції на своєму шляху. Ю. Немирич вів боротьбу за
Лохвицю, а війська І. Нечая та С. Виговського перейшли у наступ під Мстиславом.
Гетьман у цей час наштовхнувся під Грунню на значний опір опозиції, після чого взяв в
облогу Зіньків, де укрився з 2 тис. запорожців та царськими військами І. Силка, що
проголосив себе наказним гетьманом. Облога міста затяглася. Не допоміг і прихід з-під
Лохвиці Ю. Немирича. Після низки невдалих штурмів І. Виговський відступив і рушив на
захід, взявши на шляху Веприк, Рашівку, Мошенки, а потім повернув до Чигирина.
Командування над гетьманськими військами на Лівобережжі було покладено на
Г. Гуляницького.
У лютому 1659 р. московський цар зібрав таємну нараду, на якій погодилися з тим,
що з І. Виговським можна було укласти угоду на підставі положень, апробованих у
Гадячі, але вона мала бути двосторонньою, без участі поляків і литовців. Щоб на
переговорах «переконати» українців, цар посилає в Україну боярина О. Трубецького з
понад 100-тисячним військом1. Зрозуміло, до чого могли призвести ці «переговори» з
таким представницьким «посольством», до якого в Україні приєдналися загони
опозиційних сил на чолі з І. Безпалим і запорожцями. І. Виговський тому й відмовився від
переговорів, саркастично поскаржившись на те, що вкрай небезпечно з боярами
зустрічатися, на таких зустрічах можна і голову втратити2.
Війна з Москвою набирала масштабів, що посилювалася внутрішньоукраїнською –
громадянською. Велике царське військо під командуванням боярина, намісника
казанського, князя О. Трубецького чисельністю (за оцінками сучасників складала 150 тис.,
хоча найреальніше – близько 35–50 тис. осіб)3. Основу його війська становив «Большой»
(Царський, або ж Московський) розряд (полк), до якого входили стрілецькі, солдатські,
рейтарські та драгунські полки, сотні городових дворян і дітей боярських, а також
підрозділи московських дворян та жильців, тобто елітні відділи тогочасної московської
кінноти. Протягом перших трьох тижнів перемаршу по Україні до війська долучилися
інші московські війська, що знаходилися тут від початку кампанії – полки воєвод
Г. Ромодановського та Ф. Куракіна, які потужною лавиною сунули на Київ. За різними
оцінками московська армія сягала 360 тис., хоча більш реально була близько 250 тис.
осіб4. Мета походу полягала у просуванні московських військ, що мало б схилити
І. Виговського до поступок і капітуляції. Задля цього боярин мав би з’єднатися з
київською залогою В. Шереметєва й сконцентрувати в себе решту розкиданих по
Наддніпрянщині та Лівобережжю залог і відділів. Проте на початку походу у фронтовому
прикордонні він зіткнувся з залишеним тут гетьманським заслоном. Козаки Прилуцького
полку під командуванням П. Дорошенка відійшли у м. Срібне, а до Конотопа –
Ніжинський та Чернігівський полки (4 тис. осіб) під командуванням Г. Гуляницького,
1

Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – C. 225-227; Конотопська
битва // http://www.vt.te.ua.
2
Літопис Самовидця / Вид. підг. Я.І. Дзира. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 38.
3
Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 13.
4
Конотопська битва // http://www.vt.te.ua; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни.
– К.: Темпора, 2008. – С. 13.
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який пильнував путивльський напрям (разом до 5 тис. осіб)1. До Срібного за наказом
О. Трубецького вирушила частина московських військ під командуванням
С. Пожарського, який, розбивши прилучан, оволодів містом (частина мешканців міста
загинула, інша – взята в полон), а П. Дорошенко «насилу втік». Відповідно до законів
тогочасної війни Трубецькой не міг залишити у своєму тилу ворожі сили, що
перешкоджали б його комунікаціям і загрожували подальшому походу. 17 квітня 1659 р.
з-під Костянтинова князь сповістив царя про свій намір дати бій силам Г. Гуляницького.
За наказом О. Трубецького глухівський воєвода, стольник Ф. Куракін і козацькі відділи
І. Безпалого з’єдналися – московська армія впритул підступила до Конотопа, ключового
пункту сіверського прикордоння. Одночасно розпочалася майже тримісячна облога
Конотопа, який мужньо боронили 4–5 тис. мешканців міста та козаків Г. Гуляницького.
Трубецькой не розраховував довго затримуватися під Конотопом, сподіваючись схилити
його залогу до капітуляції та продовжити рух далі. Однак спроба з ходу захопити місто
провалилася під час першого ж штурму 20 квітня, і московському війську довелося
приступити до повноцінної облоги – з повною блокадою, копанням шанців і зведенням
батарей. 21 квітня до них підтягнулася частина московського війська на чолі з князями
Г. Ромодановським і С. Львовим, а невдовзі – усі царські війська, які вийшли зі
Слобожанщини. Через півтора тижня інженерна підготовка, якій козаки намагалися
протидіяти постійними вилазками, була майже завершена, і 26 квітня розпочався перший
навальний штурм. Після спроби підпалити посад Трубецькой кинув на мури солдатські й
стрілецькі полки та спішених драгунів (разом до 20 тис. осіб), які, закидавши рів, вдерлися
на вал, прорвавши в кількох місцях оборону. Контратаки нападників та обложених
тривали з перервами до п’яти годин, поперемінно схиляючи шальки терезів військової
фортуни то на один, то на другий бік. Козацька піхота, що мала значний досвід бою
табором і під прикриттям укріплень, виявилася надто «міцним горішком» для царського
війська, аби здати місто без впертої оборони. Дався взнаки й практичний досвід
Г. Гуляницького, який у попередній кампанії успішно тримав оборону Варви від військ
Г. Ромодановського. Те, що місто було добре підготовлене для планомірної оборони,
доводить той факт, що в розпал штурму, коли московські війська черговий раз вдерлися
до фортеці, козаки підірвали мінні заряди, заздалегідь закладені під валом, зірвавши
вирішальну атаку супротивника. Втративши 500 осіб убитими й майже 3 тис. пораненими,
Трубецькой змушений був припинити штурм і відвести полки в табір2.
Внаслідок зриву штурму виникла необхідність тривалої облоги. Московські
інженери почали насипати земляний вал, з якого можна було б вести прицільний
артобстріл міста і так зламати опір оборонців. Такий розвиток подій віщував
московському командуванню лише одне – втрату часу, поступове виснаження сил і,
найголовніше, передачу оперативної ініціативи до рук гетьмана І. Виговського, який від
початку кампанії не мав достатньо сил, аби самостійно протистояти московському
наступу. Варшава дала чітко зрозуміти своєму союзникові, що йому слід сподіватися
швидше на свою спритність і допомогу татар, ніж на збройну допомогу коронного
війська. І. Виговський, остаточно втративши надію на королівську підтримку, вів пошук
нових союзників. На початку 1659 р. він відрядив свої посольства до султана
Мухаммеда IV і хана Мухаммед-Ґірея з проханням про підданство та військову допомогу.
Після того, як основні московські сили міцно загрузли в облозі Конотопа і не могли
надати активної підтримки царським прибічникам у Наддніпрянщині, гетьман вирішив
зосередити під своєю булавою якнайбільше вірних собі козаків. Хоча це було непростим
1

Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 14.
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 227; Конотопська битва //
http://www.vt.te.ua; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 1418.
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завданням: більшість опозиційних до гетьмана козаків на чолі з І. Безпалим приєдналася
до Трубецького, у Чигирині з’явився Ю. Хмельницький, який заявив про своє право на
булаву та закликав козацтво залишити Виговського. У Києві активізувався воєвода
Шереметєв, який здійснив кілька розвідувальних рейдів довкола міста й розпочав
підготовку переправ для військ Трубецького. Основним місцем концентрації своїх військ
І. Виговський обирає Ніжин, з цього випливає його бажання перенести основні дії на
Сіверську Україну. Для забезпечення зв’язку з Правобережжям, звідки надходило
підкріплення, та з метою нейтралізації військ Шереметєва гетьман залишив під Києвом
польський загін на чолі з А. Потоцьким.
У кінці травня 1659 р. біля Ніжина сконцентрувалися Черкаський, Корсунський і
Переяславський полки на чолі з генеральним осавулом І. Скоробагатьком. Сюди ж
спрямовували поодинокі загони татар на чолі з нуреддін-султаном. Зосередження
козацьких військ до підходу гетьмана прикривала частина Ніжинського полку
В. Золотаренка – його рейди дошкуляли тилам московських військ, що облягали Конотоп.
Крім того, за московський кордон було відправлено глухівських козаків, які перервали
зв’язок Трубецького з його базами в Путивлі, Рильську й Сєвську. Московські війська хоч
і відбили більшість нападів, але не змогли завадити концентрації українських військ під
Ніжином. Загони стольника П. Скуратова та воєводи В. Новосильцева, які на початку
травня були направлені в Борзну й Хорол, лише розсіяли частину козацьких відділів, не
завдавши шкоди основним силам.
Уже в першій декаді травня І. Виговський з вірними йому полками, надвірним
військом і татарами Карач-бея та Ханмамет-мурзи вирушив на Лівобережжя за
маршрутом Іркліїв–Драбів–Ташань. 8 червня гетьманський табір зупинився під Яготином.
Головні сили кримчаків 10 червня форсували р. Оріль і протягом кількох наступних днів,
спільно з козаками І. Виговського, очистили від московських залог південь Полтавщини1.
Для гетьмана це послужило сигналом для активізації дій проти основних сил армії
Трубецького, що облягала Конотоп. Тим часом становище блокованої зусібіч фортеці
погіршувалося – гарматний вогонь практично винищив основні вузли оборони валу,
залога потерпала від нестачі води, продовольства й боєприпасів. Успішна оборона
Конотопа дала змогу гетьману виграти час і зібрати досить пристойне військо.
Встановивши з ханською ставкою постійний зв’язок, І. Виговський зняв свій табір
поблизу с. Викова і переніс його ближче до Конотопа в урочище Крупичполе2, що
знаходилося у 2–3 днях переходу від міста та значно прискорило розгортання подальших
подій.
Розглянемо чисельність і склад сторін, що боролися, напередодні битви. Чисельність
гетьманського війська через відсутність облікових книг достеменно нам невідома. З
листування козацьких старшин кінця червня – початку липня 1659 р. відомо, що
напередодні битви в його таборі перебували генеральні судді Г. Гапонович і Ф. Лобода
(можливо, й генеральний осавул Г. Ковалевський) та 8 право- й 3 лівобережних
полковники зі своїми козаками. Сили козаків, сконцентровані гетьманом поблизу
Конотопа, можна оцінити приблизно в 16–17 тис. вояків (переважно піхоти). Окрім
козацтва, гетьман мав у розпорядженні невелике, але добре організоване й озброєне
затяжне (наймане) військо (польські, німецькі, сербські та волоські підрозділи) загальною
чисельністю близько 4–5 тис. вояків (переважно кіннота)3.

1

Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 16-20.
Мицик Ю. Конотопська битва 1659 року // http://www.grad.konotop.net.
3
Бадах Ю. Передумови, перебіг подій та наслідки московсько-української війни 1657-1659 років //
Воєнна історія. – 2009. – № 3. – С. 50; Маркевич М.І. Історія Малоросії. – К., 2003. – С. 268; Кокотюха А.А.,
Скляренко В.М., Сядро В.В., Харченко П.В. 50 знаменитых загадок истории Украины. – Харьков: Фолио,
2008. – С. 246; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 22-28.
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Союзник – кримськотатарське військо, яке привів на Україну й очолював хан
Мухаммед-Ґірей, складалося з чотирьох найбільших орд Північного Причорномор’я та
Приазов’я: Кримської, Білгородської, Ногайської й Азовської та темрюцьких черкесів (за
різними підрахунками під його рукою було 30–40 тис. вояків), що поділялося на важку та
легку кінноту, зорганізовану за територіально-родовим принципом. Кримський хан був
головнокомандувачем зведених сил, що здійснював керівництво державою загалом і
військом, зокрема, за допомогою призначених ним заступників: калга-султана (старшого
спадкоємця) та нуреддін-султана (близький родич хана з роду Ширін). Бойовий кістяк
Кримської орди становили ополчення родів Ширін, Мансур, Шейхун і Даїр1.
Об’єднані козацько-татарські сили напередодні Конотопської битви нараховували
близько 50–60 тис. осіб піхоти й кінноти. Переважала легка кавалерія, що становила не
менше двох третин від загальної чисельності війська2.
Супротивник – московське військо, яке очолював боярин, князь О. Трубецький
поділялася на три боярські полки: 1) «Большого розряду» під командуванням самого ж
О. Трубецького та воєводи, окольничого А. Бутурліна; 2) Сєвського розряду під
командуванням глухівського воєводи, стольника князя Ф. Куракіна, окольничих князів –
С. Пожарського та С. Львова; 3) Бєлгородського розряду під командуванням
бєлгородського воєводи, окольничого князя Г. Ромодановського, стольників –
П. Скуратова й Л. Ляпунова. До складу кожного з боярських полків, які, в свою чергу,
поділялися на воєводські, входили піхота, кіннота й артилерія, що перетворювало їх на
самостійні з’єднання, здатні вирішувати власні оперативні завдання. Ударною силою
війська був «Большой полк», що якісно вирізнявся і був укомплектований столичною
дворянською кіннотою, стрільцями й солдатами. Менш боєздатними були полки Куракіна
та Ромодановського, виснажені ще на початку кампанії рейдовими зіткненнями та
позиційними боями з прибічниками І. Виговського на Лівобережжі.
Кістяк піхоти царської армії складали прикази (полки) стрільців і солдатів
чисельністю 700–1 тис. і 1,2–1,5 тис. осіб відповідно. Комплектування стрілецьких полків
здійснювалося за становим принципом (московські, городові чи провінційні) з
відповідних груп служилих людей, а служба мала спадковий характер. Солдатські ж
полки – за рахунок різних груп напівпривілейованого населення, почергово відбуваючи
службу в прикордонних фортецях і діючій армії. Гордість московської армії
О. Трубецького була репрезентована не піхотними частинами, а кіннотою елітних
«московських чинів» двору Великого Государя – своєрідної кінної гвардії царя3.
Окрім зазначених частин, у війську О. Трубецького були допоміжні формування
слобідських, донських, яїцьких і городових козаків, кадомських і касимовських татар, які
несли переважно розвідувальну та охоронну службу. Очевидно, подібні завдання
виконували й козаки І. Безпалого, що приєдналися до московського війська під
Конотопом (їхня чисельність не перевищувала 6 тис. товаришів). За різними даними
загальна чисельність московської армії складала 50–150 тис. осіб4.
Гетьман І. Виговський на чолі козацького війська поспішав звільнити оточений
Конотоп і витіснити царські війська за межі України. Незабаром до нього в урочищі
1

Акічев Ш. Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3. –
С. 75; Мицик Ю. Конотопська битва 1659 року // http://www.grad.konotop.net; Сокирко О. Конотопська битва
1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 29.
2
Бульвінський А. Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року // Воєнна історія. –
2009. – № 3. – С. 58; Конотопська битва // http://en.wikipedia.org/wiki; Маркевич М.І. Історія Малоросії. – К.,
2003. – С. 268; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 49.
3
Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 50-51.
4
Бульвінський А. Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року // Воєнна історія. –
2009. – № 3. – С. 52-62; Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 226;
Конотопська битва // http://en.wikipedia.org/wiki; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни.
– К.: Темпора, 2008. – С. 53.
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Крупичполе приєднався передовий загін Карач-бея, а 24 червня й решта татар на чолі з
самим Мухаммед-Ґіреєм (разом 40 тис. осіб)1. Об’єднавши свої сили союзники склали
взаємну присягу на вірність у бою. І. Виговський, дочекавшись повідомлень розвідки про
пересування О. Трубецького, рушив обозом з Крупичполя до Тиниці в конотопському
напрямі, постійно відстежуючи рух московського табору. На підході до р. Борзни один з
козацьких роз’їздів поблизу Шаповалівки атакував і розбив, як пише Величко, «значну
партію московського війська». Зі свідчень полонених стало відомо, що неподалік
розташувалися основні сили передового загону О. Трубецького, який охороняв облогову
армію князя та контролював переправи через р. Куколку. Звідси союзники, готуючись до
безпосереднього зіткнення, вислали сильний передовий загін у напрямку переправи через
р. Куколку, що в 12 км на південний захід від Конотопа.
27 червня 1659 р. вояки С. Пожарського вели активну підготовку до рейду по
с. Соснівці та атаки на ставку гетьмана, хоча достеменно не знали, де він перебуває.
І. Виговський ще на світанку почав особисто оглядати ліве прибережжя р. Куколки з
лозами і вербами від загатної греблі до місця переправи через річку. Греблю перед
заходом сонця гетьман наказав закрити, а переправу через річку розпочати козакам
опівночі за умовним сигналом з с. Соснівки, слідом за ними мали рухатися поляки. У
визначеному місці (урочище п’яти доріг) загони мали вишикуватись і чекати фіктивної
атаки козаків з с. Соснівки. Вирішальну тилову і лобову атаки на табір С. Пожарського
мали почати по сигналу з с. Соснівки (трьома пострілами з гармат і трьома вогневими
стрілами). Другу половину дня І. Виговський особисто присвятив інспектуванню
татарської ділянки атаки в присутності хана Мухаммед-Ґірея. Задум гетьмана полягав у
наступному: татари на світанку мали переправитися на правий берег річки біля
Саранівського городища та дещо пізніше зі сходу атакувати табір С. Пожарського. Таким
рішенням татари були задоволені, бо на них випадав найменший тягар бою, а
І. Виговський таким чином уникав зрадливості непевних союзників2. Підійшовши до
міста, гетьман залишив орду, яка за річкою розділилася на дві частини. І. Виговський з
козацькою піхотою, найманцями й частиною татар, яких очолив нуреддін-султан рушив
на с. Соснівку, а хан з рештою орд висунувся дещо праворуч в урочище Пуста Торговиця,
за 7 км на схід від соснівської переправи. Ще один невеликий козацько-татарський загін
форсував р. Куколку на захід від Конотопа й розташувався за лівим флангом противника.
За «статейним списком» князя О. Трубецького, 28 червня відбувся бій козацькотатарського загону з «московськими сторожовими сотнями» на соснівській переправі.
Після зіткнення козаки й татари з «язиками» відійшли до с. Соснівки. Полонені
повідомили, що супротивник на їхній напад не чекає, що мало фатальні наслідки для
останніх і вказало на слабкість їхньої розвідки та повну непоінформованість про перебіг
подій і сили противника. О. Трубецькой послав до переправи передовий загін з військами
князів Г. Ромодановського, С. Пожарського, С. Львова і посилив його 2 тис. козаків
наказного гетьмана І. Безпалого, стрільцями, рейтарами і драгунами зі свого полку та
полку князя Ф. Куракіна, зосередивши біля соснівських переправ практично всю
кавалерію. Загальне керівництво силами (близько 16–17 тис. осіб) було покладено на
князя Г. Ромодановського, до яких готові були приєднатися стрілецькі прикази та
солдатські полки, частину з яких князь О. Трубецькой вивів з облогових шанців,
розташувавши в полі під Конотопом3.
1

Акічев Ш. Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3. –
С. 76; Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 227; Конотопська битва //
http://www.vt.te.ua; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 21,
45.
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Конотопська битва // http://www.vt.te.ua.
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Акічев Ш. Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3. –
С. 76-77; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 56.
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День згасав тихо і віщував погожий ранок, а в наметі С. Пожарського йшла нарада
князів-бояр і окольничих, як краще полонити «Івашку Виговчика» і заколодженого
доставити до Москви «перед ясные очи царя батюшки». Будь-які спроби розвідників
І. Безпалого хоча б щось розвідати про наміри гетьмана та розташування його військ не
мали успіху. Удар планували на ранок, щойно розсіється над болотом туман.
Рано-вранці 29 червня, за свідченням Самовидця, І. Виговський спільним військом
(козаки, найманці та татарська кіннота) підійшов до соснівської переправи і став займати
позиції перед супротивником з метою виманити його з добре укріплених позицій.
Побачивши нечисленне українське військо московська кіннота, залишивши частину сил і
кілька гармат в укріпленому таборі, раптово форсувала р. Куколку й напала на
гетьманське військо. Основний удар ворожої кавалерії стримували спішені драгунські
ескадрони, що окопалися табором. Під його вогневим заслоном козацька й татарська
кіннота спочатку герцями, а потім контратаками намагалася зупинити наступ
супротивника. Московське військо не сподівалося на організований спротив і рішучу
відсіч. Після підходу головних сил гетьманського війська драгуни й козацька піхота
відтіснили ворога на протилежний берег р. Куколки, проклавши шлях для контратак
кінноти, яка, переправившись через міст, почала його громити.
Позиція, яку займали сили московського передового загону, була добре захищеною з
флангів, дозволяючи Бутурліну й Ромодановському досить впевнено стримувати атаки
козаків і татар, тримаючи до половини свого корпусу в резерві. Завдавши супротивнику
чималих втрат, українські війська вступили в бій з полками князя С. Пожарського, що
прийшли на допомогу відступаючим. Царські воєводи, дезорієнтовані двобоєм із полками
гетьмана, не встежили, як хан з частиною орди обійшов їхню позицію й розташувався в
тилу та на крилах.
Дочекавшись завершення обхідного маневру, гетьман почав відступати вниз по
р. Куколці вдаючи умисну «втечу» в напрямку до Пустої Торговиці, сподіваючись
спровокувати С. Пожарського і його воєвод до переслідування. Його шлях пролягав
вузьким заболоченим яром, що був руслом посохлої р. Торговиці, і з токи зору
організованого відступу приховував чимало перешкод для козацького війська. Принаймні
князь С. Пожарський сприйняв відступ гетьмана в цьому напрямку як свідчення свого
успіху, сподіваючись швидко розгромити супротивника. Князь, під рукою якого були
кілька сотень московських дворян і жильців «Государєва полку», рейтарські та драгунські
полки кинулись переслідувати утікачів. Г. Ромодановський, переконаний в успіху,
дозволив приєднатися до переслідувачів практично всім резервам, які до того знаходилися
біля укріпленого табору.
Заманивши кінноту С. Пожарського та переважну більшість царських ратників
удаваним відступом на інший берег річки та вглиб урочища, І. Виговський наразив її на
засідку татарської кінноти, яка, дочекавшись слушного моменту, вдарила на ворога з тилу.
Напад був настільки несподіваним і сильним, що відрізав практично всі сили
московського передового загону від Конотопа. Багнистий яр, що тягнувся вздовж
Торговицького урочища, на думку воєвод, слугував надійним захистом для їхнього
флангу, що захищав від будь-якого обхідного маневру. Коли одна частина царських військ
вискочила через міст на протилежний берег, а інша готувалася до переправи, то козаки
зруйнували її і нижче загатили річку. У цей момент розлилася ріка, вода швидко
заповнила улоговину, що унеможливило повернення кінноти супротивника на вихідні
позиції. Важка кавалерія царського війська застрягла в багнистих місцях річки. Першим
під удар потрапив рейтарський полк В. Джонстона, що встиг лише розгорнути свій фронт
і дати залп з пістолетів, після чого був практично знищений. За ним до засідки втрапили
рейтари І. Фанстробеля. Передові полки, що йшли на вістрі переслідування, були знищені
менш ніж за годину.
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Атака татарської кінноти стала сигналом для контратаки козацького війська.
Зупинивши відступ, І. Виговський усіма силами атакував дезорієнтованого противника,
одночасно охопивши його з правого флангу на захід від Конотопа. Коли, нарешті,
С. Пожарський з’ясував, що практично всі його сили знаходяться в глибокому оточенні
сильнішого противника, відступати було вже пізно. Розпочався панічний поспішний
відступ, що швидко перетворився на безладну втечу до греблі. На греблі і перед нею
утворилась «пробка». Кіннота й піхота спробували перебратися через річку вплав, але
загатна гребля зробила свою справу: царські кінні і піші вояки топились у багнистих
пливунах. Біля греблі йшла жорстока різанина та розстріл противника впритул. Не
врятувались і ті, хто проскочив греблю, бо з боку Підлипного розпочалася спільна атака
козаків і поляків, що переросла в жорстокий бій. Супротивника остаточно приголомшила
атака татар, що замкнула повне їх оточення. Після рейтар під пекельний вогонь
татарських стріл і козацьких шабель потрапили московські сотні «Государєва полку».
Царська кінна гвардія пробувала чинити опір, але наступ козаків Уманського полку
зламав її оборону. Вціліти вдалося небагатьом. Затиснуті в оточенні війська
С. Пожарського боронилися ще кілька годин. До кінця дня 29 червня довершувався
розгром і полонення окремих груп розкішного царського війська. Це був, власне, уже не
бій, а полювання з арканами на оточених, голодних і розлючених вояків, залишених
напризволяще своїми командирами. Метався по степу з загоном охорони С. Пожарський,
розмахував шаблею і вивергав на всіх хриплий мат та заклик давити «хохлов, ляхов и
татар», аж доки не був заарканений татарами, зв’язаний сирицею і доставлений до хана
Мухаммед-Ґірея. Разом з князем С. Пожарським потрапили у полон князь-воєвода
С. Львов, князі В. Куракін, П. Скуратов, Л. Ляпунов, обидва Бутурліни. За брутальну
лайку на адресу хана С. Пожарському відтяли голову. Втрати московського війська
убитими та полоненими становили понад 30 тис. воїнів. Татари й козацька кіннота
вдерлися до ворожого табору, залишеного за переправою, щоб довершити їх остаточний
розгром. Вирватися з кільця вдалося частині полку Г. Ромодановського, підрозділи якого,
очевидно, першими кинулися навтьоки. Але їм довелося відбиватися аж до стін Конотопа
(базового табору московського війська) від козацької й татарської кінноти, що напосіла на
них1.
Увечері О. Трубецький наказав військам готуватися до відступу і збиратися в його
обозі. Побачивши, як розгортаються події на полі бою, з-за стін Конотопа козаки
Г. Гуляницького здійснили вилазку і захопили частину обозу князя Ф. Куракіна з
3 мортирами, 12 возів «вогнистих куль і продовольство у великій кількості». Царські
війська розпочали будівництво переправ через річки Єзуч і Конотопку та переправлятися.
Гетьман вислав загони кінноти перекрити шляхи й переправу через р. Сейм, щоб не дати
противнику отримати допомоги з Путивля. І. Виговський впритул підійшов до Конотопа,
взяв в облогу ворожий табір і наказав своєму війську окопатися та підготуватися до атаки.
Московське військо об’єднало всі свої табори в один і окопалося, а потім вдалося до
контратаки. Козаки спочатку розпочали гарматний обстріл. У ніч на 30 червня розвідка
донесла, що О. Трубецький переправляє через р. Конотоп свої основні сили й облогову
артилерію, що спровокувало гетьмана на штурм табору противника. Бій під стінами
Конотопа був дуже жорстоким. Сам Виговський, що керував битвою, ледь не загинув2.
Для врятування залишків свого війська О. Трубецький наказав готуватися до
відступу табором на 2 липня в напрямку Путивля, найближчого опорного пункту
1

Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 227-228; Дві Русі / За заг.
ред. Л. Івшиної. – К.: Факт, 2003. – С. 74; Конотопська битва // http://www.vt.te.ua; Горобець В., Чухліб Т.
Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба. – К.: Наукова думка, 2004;
Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 57-57.
2
Акічев Ш. Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3. –
С. 80; Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 56, 62.
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московського прикордоння. Козацько-татарське військо протягом наступного дня
штурмувало кільце обозних возів ворожого табору, що відступав, обстрілювали його з
гармат, але безрезультатно. 4–6 липня ворожий табір було оточено в козацькій Діброві, де
вдалося розгромити лише його частину, відступаючі запекло оборонялися. За
підрахунками різних дослідників у цих атаках загинуло від 3,5 до 6 тис. козаків і татар, і
не менше 2 тис. царських ратників убитими та 5 тис. пораненими. 4 липня московські
війська досягли Сейму, за яким відкривався прямий шлях фортеці Путивля1.
Оцінюючи втрати у Конотопській битві, знаходимо досить різні цифри: втрати
козаків склали 4 тис. осіб загиблими, орда – 6 тис., а московське військо – від 30 до
60 тис., хоча деякі джерела подають і більшу цифру (навіть 130 тис.)2. У полон, окрім
вищезазначених князів, потрапили воєначальники різних рангів, тисячі царських солдатів
та офіцерів.
Військовий тріумф І. Виговського під Конотопом застав зненацька не лише
О. Трубецького, а й московський двір. Приголомшливі звістки про загибель родичів
доходили до московської аристократії та дворянства впродовж кількох днів, що
спричинило паніку. Царські укази оголосили про набір нових рекрутів до війська, а
прикордонним воєводам дали розпорядження привести свої полки й залоги у бойову
готовність. 8 липня цар і Боярська дума наказали армії О. Трубецького будь-що боронити
путивльський рубіж, не відходячи від Сейму, тому що вглибині московської території
(Бєлгородська засічна смуга, тульська округа) діяли татарські рейдові загони, що
переслідували залишки армії О. Трубецького та організували полювання за здобиччю.
Всередині серпня, коли загроза татар минула, князь О. Трубецький одержав наказ Кремля
розташуватися в смузі Путивль–Сєвськ з єдиною метою – не допустити татар вглиб
країни, очікуючи на підхід допоміжного корпусу окольничого, князя П. Долгорукого.
Приготування до оборони виявилися марними: орди Мухаммед-Ґірея змушені були
швидко повернутися до Криму, де на їхні кочовища вчинили напад запорожці І. Сірка.
Відхід основних сил кримчаків не означав завершення військових дій на Лівобережжі, що
обіцяли спалахнути з новою силою. Відтіснивши московські війська за північний кордон,
І. Виговський здобув можливість для остаточного впокорення своїй владі південних
полків. Після Конотопської битви проти гетьмана вибухнуло нове повстання. Його армія
вирушила спочатку на Миргород і Веприк, а згодом – Гадяч, де тримав оборону
хомутецький сотник П. Апостол, батько майбутнього гетьмана. Водночас на
Правобережжі відновилися бої в околицях Києва (непокоїла царська залога
В. Шереметєва), де концентрувалися сили під проводом Д. Виговського та А. Потоцького.
Крім того, проти І. Виговського виступили І. Богун та І. Сірко. Руїна розпочала свій новий
виток…
Отже, попри всі подальші події та невикористані можливості у боротьбі за свою
незалежність, Конотопська битва була й залишається одним із славних символів
національно-визвольної боротьби українського народу, вона засвідчила, перш за все,
мужність, військову міць і силу козаків, високий моральний дух і певний етап у розвитку
військового мистецтва. В історії України період «Руїни», що розпочався з 1658 р. – це
старшинські міжусобиці, трагедія громадянської війни і вторгнення чужоземних військ.
1

Акічев Ш. Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3. –
С. 81-82; Конотопська битва // http://www.vt.te.ua; Конотопська битва // http://en.wikipedia.org/wiki;
Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2008. – С. 62.
2
Дві Русі / За заг. ред. Л. Івшиної. – К.: Факт, 2003. – С. 74; Кокотюха А.А., Скляренко В.М.,
Сядро В.В., Харченко П.В. 50 знаменитых загадок истории Украины. – Харьков: Фолио, 2008. – С. 247;
Конотопська битва // http://en.wikipedia.org/wiki; Махун С. Конотопская битва // Воен.-истор. журнал
«Рейтар» // http://www.reittarr1812@mail.ru; Мицик Ю. Гетьман Іван Виговський // Воєнна історія. – 2009. –
№ 3. – С. 93; Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька
доба. – К.: Наукова думка, 2004.
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Козацька держава поділена на Правобережну та Лівобережну проходила випробування на
життєздатність у боротьбі з трьома потужними сусідами – Польщею, Московією й
Османською імперією. В українському суспільстві посилилася боротьба різних груп: одна
з них схилялася до союзу з Польщею, інша ж бажала залишатися в союзі з Московією.
Досвід битви під Конотопом 1659 року переконливо засвідчив, що будь-які воєнні звитяги
залишаються безрезультатними, коли відсутня єдність народу, а загальнонаціональна
справа здобуття держави підмінюється боротьбою за інтереси однієї верстви (класу) чи
групи, що має своїм наслідком громадянські конфлікти та війни, і, як результат – втрату
своєї держави.
The article is devoted one of not popular a modern reader events of Ukrainian military history
– to victory of the general Cossack-Tatar army over Moscow in the battle of Konotopskiy of 1659. An
author accessible gives the modern scientific pictures of motion of Ukrainian-Moscow war and
battle, specifies information about composition and quantity of sides, and also its consequences.
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Бевз Т.А. (Київ)
ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ У ПРОГРАМНИХ
ДОКУМЕНТАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ
СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
У статті розглядається еволюція програмових засад Української партії
соціалістів-революціонерів від першої програми партії, прийнятої в 1915 р. до створення
восени 1917 р. схеми організації влади в Україні. Акцентується увага на тому, що УПСР
була прихильницею соціалістичної ідеології та федералістичного способу організації
держави і виступала за федеративну демократичну республіку.
Українська партія соціалістів-революціонерів виникла як партія, яка представляла
інтереси селянства. В той час синонімом терміна «український» був «селянський». УПСР
претендувала на партію, що мала захищати національні інтереси домінуючої частини
населення, а також розв’язувати соціальні проблеми.
Партія українських есерів постійно намагалася вирішити національне і соціальне
питання. Поділяючи позицію М. Драгоманова, вони не розділяли соціальне й
національне. В Україні соціальне визволення означало й національне, а національне
означало й соціальне. Одне пов’язане з іншим. Одне без іншого неможливе.
Заперечувалися будь-які розмови про те, яке визволення потрібне в Україні, тому що
«визволення української нації може йти лише одночасно обома шляхами».
Основою політичної програми УПСР були положення, пов’язані з національнодержавним будівництвом, які беруть свій початок з проекту програми партії, написаного
М. Ковалевським і надрукованого в центральному органі партії в 1915 р. Ідеал держави,
згідно з цим проектом, вбачався в союзі вільних національних і крайових федерацій,
керівництво якими мало здійснюватися спільним парламентом, скликаним на основі
загального, рівного, таємного виборчого права. Для досягнення такого ідеалу необхідно
було здійснити цілий ряд заходів. Насамперед – досягнення національно-крайової
автономії України. Для цього необхідно було скликати Український Установчий сейм,
який би підготував і запровадив у життя національно-територіальну автономію
українського народу. По-друге, розвиток крайового життя мав здійснюватися на основі
широкого самоврядування. При цьому мали бути забезпечені права й інтереси
національних меншостей. Есерівський проект передбачав також ряд заходів, пов’язаних із
державно-культурницьким будівництвом: запровадження навчання українською мовою в
школах; заснування Української академії наук; рівність української мови в судових та
інших урядових установах, також запровадження обов’язкового навчання й розвиток
шкільної справи1.
Зазначені положення знайшли продовження і розвиток на установчому з’їзді УПСР.
З доповіддю «Про автономію і федерацію» виступив Й. Маєвський. Він характеризував
федерацію як спілку вільних незалежних народів, які добровільно відмовляються від
частини своїх суверенних прав на користь федерального уряду. Доповідач підкреслив, що
республіканська і демократична Росія має вступити на шлях федералізму. Для того, щоб
вона стала справжньою федерацією, необхідно, щоб кожний народ висловив свою волю
вступити до неї. Й. Маєвський висловився за скликання української територіальної
Установчої ради, на якій всі народи України висловили свою волю і з чіткою позицією
1

Боротьба. – 1917. – 18 квітня.
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пішли б на Всеросійські Установчі збори1. З’їзд прийняв резолюцію. Газета «Нова Рада»
помістила примітки до резолюцій Установчого з’їзду УПСР: «В них (резолюціях – Т.Б.)
нема нічого, що дало право кому-небудь говорити про небезпечні захватні змагання в
справі здійснення автономії України. Таким чином, заяви про те, ніби українські
соціалісти-революціонери обстоювали думку негайного проголошення автономії, як
законодавчого акту, залишається на совісті й одповідальності тих, хто про це говорить»2.
У першому номері «Боротьби» була вміщена програмова стаття «Чого домагається
Українська партія соціалістів-революціонерів?» за підписом Центрального комітету. У
статті зазначалося, що партія бореться за лад, який забезпечить інтереси трудового
народу. Забезпечені вони можуть бути тоді, коли все, що приносить користь людині
(земля, фабрики та заводи), буде належати не окремим людям, а всій трудовій громаді.
Трудова громада, в свою чергу, має розпоряджатися усіма багатствами, керувати
народною працею і задовольняти всі потреби народу продуктом цієї праці. У такому
випадку не буде поділу на багатих і бідних3. Такий лад українські есери називали
соціалістичним. Він був їхньою метою.
УПСР виступала за єдиний народний парламент (Державну думу), який би
здійснював керівництво справами всієї держави. Вони вважали, що вибори до парламенту
мають відбуватися всенародним, рівним, безпосереднім та прямим голосуванням. У
компетенції парламенту мають бути захист свободи слова, зборів, совісті та інших свобод,
керівництво загальнодержавними справами і фінансами, стосунки з іншими державами, а
також ті справи, які мають вагу і значення для всієї держави.
Будучи прихильницею федералізму, УПСР пропонувала свою програму з цього
питання. Зауваживши, що в Росії живе багато різних народів, кожен народ хоче
порядкувати своїми справами сам, українські есери пропонували дати «кожному народові
право самоуправлятися та порядкувати своїм краєм через свою Народню Раду (сейм)».
Таке право називається автономією. Всі автономно вільні народи будуть єднатися в
народному парламенті – Думі. Союз таких автономних вільних народів, – підкреслював
ЦК УПСР, – творить федеративну державу. Есери були переконані, що федеративний лад
у державі забезпечить усім народам вільний розвиток і тим самим скріпить їх рівний союз
в одній державі.
«Такий лад, коли на чолі всієї держави стоїть народний парламент, а кожний народ
матиме право порядкувати своїми справами, такий лад творить демократичнофедеративну республіку»4. І партія буде боротися за таку республіку, яка з’єднає всі
трудові народи в одну дружну сім’ю. Даючи власне визначення понять «автономія» і
«федерація», УПСР вносила вагомий внесок у розробку теорії державного будівництва
загалом і в концепцію української революції зокрема.
Найбільшим недоліком існуючого ладу УПСР вважала те, що трудове селянство
володіло невеликими земельними ділянками, недостатніми для задоволення потреб. Через
те хліборобам часто доводилося орендувати землю, або залишати її і йти у місто,
шукаючи іншої роботи. УПСР вважала за необхідне боротися за такий земельний лад,
коли вся земля належатиме тим, хто її обробляє. Тому партія виступила за передачу всіх
монастирських, удільних, царських та поміщицьких земель у крайовий земельний фонд.
Передбачалося, що керівництво земельним фондом буде здійснювати Український
народний сейм (народна рада) через трудові селянські громади. Всім бажаючим буде
надаватися земля в користування. У статті наголошувалося, що «партія наша буде
відстоювати таку форму конфіскації землі, яка буде стоїти народові найдешевше»5.
1

Там само.
Нова Рада. – 1917. – 6 квітня.
3
Боротьба. – 1917. – 18 квітня.
4
Там само.
5
Там само.
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Зазначалося, що якщо й будуть потрібні кошти для втілення в життя земельної реформи,
то їх буде сплачувати не селянство, а держава. Такою була позиція УПСР щодо
земельного питання.
Пропонувала УПСР і план розв’язання робітничого питання. Партія виступала
насамперед за передання всіх фабрик і заводів у громадську всенародну власність, за
запровадження 8-годинного робочого дня і відповідної заробітної плати, а також нового
законодавства.
Своє бачення мала УПСР і у вирішенні податкових проблем. Вона пропонувала, щоб
«податок брався з доходу і так, щоб хто більше має доходу, той більше повинен платити
налогу й навпаки – хто менше має доходу, той менше платить налогу»1 тобто
прогресивно-прибутковий податок.
Поділяючи погляди більшості українських партій і політичних діячів, УПСР
виступала проти постійної армії, за створення народної міліції, яка у потрібний час змогла
б захистити державу від ворогів.
Важливо зазначити, що у своїй програмовій статті Центральний комітет приділив
увагу і релігійному питанню. Перш за все, було зазначено, що «духовенство і православна
церква не задовольняє духовних потреб трудового народу, тому що церква з вільної
перетворилася в урядову і духовенство через те стало більш чиновницьким, ніж
духовним»2. У зв’язку з цим, УПСР виступала за відокремлення церкви від держави і
можливість кожної людини «вірувати так, як вона хоче», тобто – свобода віросповідання.
Важливою з точки зору агітацій і пропаганди стала поява брошури «Хто такі
Соціалісти-Революціонери і чого вони домагаються?» В основу брошури була покладена
програмова стаття з аналогічною назвою у першому номері «Боротьби». Однак оскільки
брошура має значно ширший зміст та більшу конкретизацію програмових положень,
необхідно її розглянути.
У ній у простій і доступній формі були окреслені програмові засади партії.
Визначалося, що соціалізм – це «такий порядок, при якому земля, заводи і інше знаряддя
будуть належати всьому народові»3, а люди, які його добиваються, називаються
соціалістами.
Стверджувалося, що кожен соціаліст є в той же час борець за волю народу. А
людина, яка бореться за волю народу, називається революціонером4. Досить слушно
наголошувалося на тому, що «соціалісти знають, що боротися кожному зокрема не можна,
а треба боротися гуртом – партіями»5. Саме з цією метою вони об’єднувалися в партії і
закликали усіх приєднуватися до їхніх партій. Виходячи з цього, зазначали, що партія, яка
бореться за землю і волю народу, називається партією соціалістів-революціонерів. У
брошурі пояснювалося, що «партія зветься: «Українська Партія СоціалістівРеволюціонерів», бо вона працює на української землі» і «вказує народові як треба
боротись за таке життя, де нема ні пана, ні хама, як треба боротись за соціалізм»6.
Необхідно було досягти повного народного самоврядування (самоуправління) тобто,
щоб уряд обирався народом і звітував перед народом про всі свої справи і без дозволу
народу нічого сам не смів робити. Такий порядок українські есери називали
Демократичною (Народною) Республікою7.
Пояснювалося також, що оскільки на території Росії проживає багато різних народів,
треба, щоб кожен народ, кожна країна сама для себе виробляла закони, які б для неї були
1

Там само.
Там само.
3
Хто такі Соціалісти-Революціонери і чого вони домагаються? – Б.м., б. р. – С. 3.
4
Там само. – С. 4.
5
Там само.
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Там само. – С. 5.
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найкращі, щоб народ цієї країни був сам господарем у своїй хаті. Країна, що сама для себе
вільно видає закони, називається країною автономною.
Оскільки кожна автономна країна окремо не може бути такою ж сильною і міцною,
як Росія, тому необхідно, щоб усі народи Росії або всі автономні країни об’єдналися в
одну величезну спілку. Таке об’єднання есери називали федерацією (союзом). Утворена
так Російська держава буде Федеративною Демократичною Республікою.
Кожна країна, як частина федеративної республіки, буде для себе сама видавати
закон через своїх депутатів у своїй крайовій народній думі або сеймі, а особливо важливі
справи – загальні, всеросійські однаково важливі для всіх країн, як – війна, мир, пошта та
телеграф і т.і. будуть вирішуватися в загальнодержавному всеросійському сеймі, який
складатиметься з представників від усіх країн. За таку Російську федеративну
демократичну республіку виступала УПСР.
Отже, у програмовому документі українські есери виступали за проголошення
федеративної демократичної республіки й основних демократичних свобод.
У процесі обговорення програмових питань і прийняття рішень на червневій
конференції УПСР відчувалися значні розбіжності в поглядах членів УПСР, що свідчило
про виокремлення течій у середині партії. На цей час склалося три течії: центр, праві і ліві.
Найчисленнішим був центр на чолі з М. Ковалевським. Лідерами правих були
Й. Маєвський та І. Пугач. Позиції лівих відстоювали Г. Михайличенко, А. Заливчий,
Л. Ковалів, М. Чечель. Розбіжності між течіями були практично в усіх питаннях
програмового характеру. З особливою гостротою проявлялася полярність поглядів у
національному і земельному питаннях, а також у ставленні до Всеросійських і
Українських Установчих зборів. А в результаті – приймалися компромісні постанови та
резолюції. Водночас на їхній зміст впливала і позиція УПСР щодо можливості побудови в
Україні власного соціалізму, «який безпосередньо входив би в тісний зв’язок з
європейським соціалізмом без посередництва російського»1.
На початку липня 1917 р. ЦК УПСР прийняв постанову про необхідність взяття
влади Центральною радою2. А 7 липня 1917 р. ЦК УПСР прийняв резолюцію, в якій
обґрунтовувалася ідея Українських Установчих зборів та їх компетенція. Відповідно до
резолюції збори мали проголосити суверенітет України і вирішити ті умови, «на яких
Україна може приступити» до федерації з іншими народами колишньої імперії.
З новою гостротою проявилися суперечності між течіями на ІІ з’їзді УПСР (15-19
липня 1917 р.). Ліві влаштували обструкцію щодо прийняття партійної програми3. Лише
формально вдалося досягти згоди4. З’їзд прийняв програму партії. Кінцевим завданням
УПСР вбачала перебудову тогочасного капіталістичного ладу на лад соціалістичний,
основою якого мало бути: визволення всіх громадських і політичних установ з-під влади
буржуазних класів, скасування приватної власності на «сили природи і на засоби
(знаряддя) продукції»; знищення будь-яких класових відмінностей та класового
примусово-бюрократичного характеру громадських установ та збереження і розвиток
їхніх нормальних культурних функцій; знищення будь-якого економічного визиску та
політичного, національного і релігійного гніту, організація загальної праці на спільне
благо5. Для вирішення цієї мети партія мала організувати українську демократію –
робітництво та трудове селянства. Варто зауважити, що партія, соціальною базою якої
було селянство, у програмі на перше місце ставить робітництво. А практичним завданням
1

Ковалевський М. Од романтики до реалізму // ЛНВ. – 1919. – Річник ХХ. – Т. LХХІІІ. – Кн. 1. –

С. 219.
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Боротьба. – 1917. – 7 липня.
Труд и воля. – 1917. – 8 августа.
4
Боротьба. – 1917. – № 6-7. – С. 9.
5
Див.: Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Програмові і довідкові
матеріали. – К.: Консалтинг; Фенікс, 1993. – С. 117.
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було об’єднання всіх прошарків працюючого, експлуатованого люду для того, щоб вони
визнали себе єдиним трудящим класом, «побачили в цьому єднанні запоруку свого
класового визволення, і шляхом планомірної організованої боротьби дійшли до
соціального перевороту, який тільки забезпечить їм всебічний гармонійний розвиток
духовних і фізичних сил, та поведе людство на вищі щаблі поступу»1.
Українські соціалісти-революціонери прийняли на ІІ з’їзді партії програмову засаду
про те, що суспільний переворот має проходити під гаслом: диктатура трудової
демократії. «Це означало, – напише згодом М. Шаповал, – що ми хотіли, щоб владу
виконували лише трудові маси, організовані на засадах демократії»2.
Форма правління для України у програмі визначалася як республіканськодемократична, без президента. Законодавчу владу мала представляти однопалатна Рада
народних представників (український сейм), а виконавчу владу – Рада Міністрів, обрана
українським сеймом і відповідальна в особі сейму перед усім народом. Передбачалося
пряме народне законодавство (ініціатива і референдум).
Вибори до сейму і всіх законодавчих органів місцевого самоврядування мали
здійснюватися на підставі всенародного, таємного, рівного і прямого голосування за
пропорційною виборчою системою. Утверджувалося пасивне й активне виборче право для
всіх громадян, не молодших 20-ти років, без різниці походження, сповідання і
національності. Встановлювався дворічний виборчий період для всіх законодавчих
органів. Передбачалася державна оплата праці народних представників у всіх виконавчих
органах.
Проголошувалася рівноправність усіх громадян України незалежно від походження,
стану, народності і релігії. Скасовувалися всі станові відмінності й привілеї.
Встановлювалася повна свобода думки, релігії, усного і друкованого слова (преси),
зібрань, товариств, спілок і страйків, а також недоторканність особи, помешкань і
листування.
Серед вимог програми-мінімум УПСР було також повне забезпечення прав
національним меншинам в Україні. Для них передбачалося: пропорційне представництво
у сеймі і всіх органах місцевого самоврядування; пропорційне відрахування з державного
бюджету видатків на їхні культурні потреби; повна національно-персональна автономія та
забезпечення їхній мові державного характеру в місцях, де переважала більшість
представників національних меншин. Порівнюючи з аналогічним пунктом програми
УСДРП, у якому визнавалося «право кожної нації на культурне і політичне
самовизначення»3, можемо констатувати, що українські есери глибше й ширше
розглядали цю проблему.
Продовжуючи традиції М. Драгоманова, значне місце у програмі УПСР приділялося
місцевому самоврядуванню. Зокрема, досить вагомою була вимога якнайширшої
самоуправи і повного самоврядування для громад, міст, повітів і окремих українських
земель (провінцій). Водночас партія планувала підтримувати вимоги політичної автономії
окремих частин української землі та федеративного зв’язку між ними.
Досить актуальними як для того часу, так і для сьогодення був параграф, пов’язаний
з державними службовцями. Вони мали бути виборними і змінними на всіх рівнях як
державних, так і місцевих, а також нести відповідальність перед судом за всі свої
прорахунки в державному управлінні. Судді мали бути виборними, безкоштовними і
незамінними. Передбачалося скасувати смертну кару, каторгу і довічне ув’язнення.
Пропонувалося запровадити принцип умовного засудження.
1

Там само.
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Позиції українських есерів стосовно війська були співзвучні іншим українським
політичним партіям. Пропонувалося скасувати постійну армію і замінити її народною
міліцією, справи війни вирішувати референдумом, а міжнародні конфлікти – третейським
судом.
Щодо релігії, то українські соціалісти-революціонери виступали за відділення
церкви від держави і школи від церкви. Релігійне вірування визнавалося приватною
справою кожної людини.
УПСР виступала за безкоштовну початкову, середню і вищу освіту, яка мала
оплачуватися з державного бюджету та фондів місцевого самоуправління.
Аналізуючи соціально-економічний блок програми, варто відзначити, що на відміну
від програми соціал-демократів, вона була значно ширшою. Перш за все тому, що вона
складалася з п’яти частин: 1) завдання у сфері торгово-промислового і комунікаційного
господарства; 2) завдання у сфері робітничого законодавства; 3) завдання у сфері
муніципального (комунального земського господарства); 4) завдання у сфері сільського
господарства, в земельній справі; 5) завдання у сфері фінансової політики. Аналогічний
розділ у програмі соціал-демократів складався лише з двох блоків: вимоги «в цілях
охорони праці» і «в інтересах вільного розвитку класової боротьби на селі і сільського
господарства»1.
Серед завдань у сфері торгово-промислового і комунікаційного господарства есери
вбачали насамперед негайну націоналізацію всіх важливих галузей господарства, які
забезпечують найважливіші потреби народу та монополізацію державного контролю над
продукцією тих галузей промисловості, націоналізація яких не була можливою у той час.
У сфері робітничого законодавства (мали на меті захист праці, фізичний і духовний
розвиток робітничого класу) партія есерів вимагала: максимального 8-годинного робочого
дня для дорослих і 6-годинного для робітників 16-18 років; заборони дитячої праці до 16
років; заборони жіночої праці в шкідливих галузях промисловості; звільнення від роботи
із збереженням зарплати в 6-ти останніх тижнях вагітності і 6 тижнів після пологів;
заборона нічної праці (за винятком окремих галузей) і цілковита заборона для дітей і
жінок; встановлення мінімальної заробітної плати; державного забезпечення робітників на
старість та цілий ряд інших конкретизованих вимог, пов’язаних з захистом прав
робітників.
У муніципальному (комунальному) земському господарстві УПСР вимагала
якнайшвидшого розвитку громадських підприємств і служб; оподаткування нерухомого
майна та вивласнення його для задоволення потреб; вивласнення у межах міста приватної
землі; незалежності і самостійності муніципалітетів у комунальних справах; скасування
місцевих адміністративних органів і передачу відповідних функцій органам місцевого
самоуправління.
Як мінімум для трудового селянства у сфері сільського господарства партія есерів
вимагала соціалізації землі на таких підставах: 1) право приватної власності на землю
касується назавжди, земля виключається з товарообміну; 2) всі землі в Україні
(Український земельний фонд) переходить без викупу в користування всього трудового
народу, який порядкує ними через сільські громади, волосні, повітові, крайові та
всеукраїнський земельний комітети, обрані трудовим народом на основі загального,
рівного, прямого і таємного виборчого права2. Інші пункти програми-мінімум
деталізували принцип соціалізації. Однак це був не остаточний варіант програми з
земельного питання, оскільки у постанові партійного з’їзду зазначалося, що аграрна
програма вимагає ще детальнішого доопрацювання.

1
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У галузі фінансової політики українські соціалісти-революціонери планували:
запровадити поступовий (прогресивний) податок від доходів і спадщини; повністю
звільнити від оподаткування дрібні доходи, менші від певної норми.
Безумовно, програма українських есерів мала як позитивні, так і негативні моменти.
Однак однозначно можна стверджувати, що державотворчі аспекти займали суттєве місце.
Лідери партії добре розуміли, що після тривалого бездержавного існування формування і
становлення державності України значною мірою залежить від правильності визначених
програмових орієнтирів. Українські есери виступали за парламентську модель
державності. Проте у суспільно-політичній думці існувала й починала набирати ваги
радянська модель державності. Боротьба цих двох моделей яскраво проявилася у
діяльності Української партії соціалістів-революціонерів.
Впродовж весни й початку осені у середовищі українських есерів з’явилися
прихильники радянської моделі державності. Однак це були лише ідеї, які мали
теоретичний характер і не перетворилися у реальні результати. Практично в УПСР
існувала відносна партійна єдність. Це можна пояснити насамперед тим, що тактична
позиція лівих і правих українських соціалістів-революціонерів базувалася на
найголовнішому питанні – досягненні та закріпленні автономії. Водночас позиція лівих
усе більше ставала відчутнішою і схильність до радянської моделі державності
приваблювала окремих соціалістів-революціонерів. Причини такого полівіння можна
пояснити кризовими явищами в суспільстві, а також активізацією діяльності більшовиків з
їхніми радянськими гаслами.
Розходження між членами УПСР досить сильно проявилися наприкінці жовтня, і з
площини теоретичних напрацювань ліві почали переходити до практичної реалізації.
Жовтневі події в Петрограді і прихід до влади більшовиків загострили питання про владу
в усіх колишніх республіках Російської імперії. І хоча міжфракційні тертя тривали,
мотиви партійної єдності переважали. Об’єднуючим стимулом був фактор здобуття влади.
Питання національно-державного будівництва, які лягли в основу виборчої
платформи УПСР, розглянула вереснева конференція партії. Майбутній державний лад
України УПСР вбачала у демократичній республіці без президента. Законодавчу владу в
формі однопалатного сейму, а виконавчу – Ради Міністрів. Раду мав обирати сейм, якому
вона була б підзвітна. Вибори мали проходити за п’ятичленною системою.
Проголошувалося визнання прав людини і громадянина; забезпечення прав національних
меншин; широке місцеве самоврядування; демократизація судочинства; заміна постійної
армії міліцією; негайна соціалізація землі; ліквідація приватної власності на землю;
націоналізація найважливіших галузей промисловості та передача всього продовольчого,
промислового і торговельного господарства під контроль Українського сейму, місцевих
органів влади, робітничих комітетів1. Такою була виборча платформа УПСР. Варто
зазначити, що про форми реалізації й методи втілення їх у життя УПСР мала не досить
чіткі уявлення.
Розбіжності в поглядах членів УПСР зростали з кожним днем. Найбільше
суперечностей викликала позиція у відношенні до Всеросійських Установчих зборів.
Фракція незалежних на чолі з Й. Маєвським виступала за бойкот Всеросійських зборів.
Вони були проти федерації, вважаючи її в умовах Росії утопією, а натомість
запропонували створити «Конфедерацію Вільних Народів». Члени фракції відмовлялися
від політики дипломатії, компромісів і угодництва. Створили власний орган
«Конфедераліст», який почав виходити з 5 листопада 1917 року. Теоретиком і ідейним
провідником течії був Й. Маєвський. Бойкот виборів до Всеросійських Установчих зборів
він мотивував тим, що Росія була іноземною державою, до складу якої Україна не
входить. У зв’язку з цим Україна не може брати участь у виборах іноземної держави. Що
1
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ж стосується Українських Установчих зборів, то тут незалежні зауважували, оскільки в
Україні є уряд і парламент, то поспішати зі скликанням Українських Установчих зборів не
потрібно. До виборів необхідно ретельно готуватися. Для цього потрібно підготувати
агітаторів, скласти списки, передислокувати в Україну українські полки. Тут слід
зазначити, що незалежні вважали себе насамперед захисниками військових. Тому,
враховуючи всі ці обставини, вони пропонували призначити вибори на середину лютого
1918 р., а скликання – на 27 лютого 1918 р. (ст.ст.)1.
Й. Маєвський виступав за децентралізацію влади в Україні. Основою влади мають
стати повіти, звідси й гасло: «Вся влада повітам». А центральна влада мала «об’єднувати
рішення, прийняті повітами, і їх виконувати»2. Тому й Українські Установчі збори мали
складатися не за партійним представництвом, а з делегатів від повітів і міст.
Позиція Й. Маєвського та його групи була альтернативною до основних
програмових засад партії. Однак наявність цієї течії в УПСР дає підстави стверджувати,
що у питаннях національно-державного будівництва обґрунтовувалися й ідеї
конфедерації, крім загальновизнаних у суспільно-політичній думці того часу ідей
федералізму і самостійності. Виникнувши всередині УПСР, вони не знайшли належної
підтримки.
На засіданні 15 листопада 1917 р. ЦК УПСР розглянув питання про течію
Й. Маєвського, яка виступала проти Установчих зборів. За невиконання постанов партії
ЦК прийняв рішення про виключення лідера фракції Й. Маєвського з партії. Появу в
партії течії можна було розцінювати як поглиблення кризи у самій партії, яка згодом
почне зростати все більше.
Політичний момент вимагав негайного припинення війни, передачі поміщицьких,
церковних і монастирських земель у розпорядження земельних комітетів, Установчих
зборів України, приєднання до України всієї етнографічної території, організація влади в
Україні на підставі статуту Центральної ради, а також організація під партійними
прапорами вільного козацтва. Ці гасла повністю поділяли українські есери і тому на
засіданні ЦК вони ухвалили організувати по всіх повітах і селах «вічевий рух і широке
освідомлення народніх мас»3. У зв’язку з цим ЦК доручив бюро видати відозву до народу
та інструкцію партійним організаціям.
Учасники засідання обговорили також питання впливу УПСР на селянські
організації. Г. Михайличенко запропонував перетворити селянські спілки на партійні
організації, а ті, які не захочуть, змусять це зробити через агітацію. Більшість членів ЦК і
присутніх не погодилася з такими радикальними заходами, зважаючи на партійну
непоінформованість селянства, і визнали таку позицію деструктивною. Проте всі
погодилися, щоб УПСР усі селянські організації, і Селянську спілку також взяла під свій
контроль.
Для проведення суспільних реформ і соціальної революції в Україні, необхідна була
якнайповніша незалежність від Петрограда. Слабка класова диференціація і
дистанціювання неукраїнської буржуазії від української революції полегшували
революцію, не давали можливості революційній демократії в Україні йти на будь-які
компроміси з буржуазією і тому вся влада мала перейти в руки революційної демократії.
Під час творення влади в Україні, при організації українського міністерства, революційна
українська демократія змушена була мобілізувати всі свої сили проти меншовицьких
комбінацій правої частини соціал-демократів, і не допустити до Генерального
секретаріату кадетів. «Будь-якого подібного типу експерименти на Україні зайві,
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смертельні для революції і повинні бути в своїм корені знищені»1 – зазначав есерівський
орган.
УПСР пропонувала Центральній раді виділити зі свого складу передпарламент, який
би постійно засідав у Києві, проводив всі реформи і перед яким був би відповідальний
Генеральний секретаріат, тому що Мала рада була нечисленною і користувалася
незначним авторитетом. Організація передпарламенту української революційної
демократії мала поставити в програму дня лозунг: вся влада в Україні належить органові
української демократії, Українській Центральній раді та її виконавчому органові –
Генеральному секретаріату України, який революційна українська демократія виділить із
свого складу і лише виключно перед нею буде відповідальний. Українські Установчі
збори Української республіки закріплять виявлену волю українського трудового народу.
Розвиток подій у листопаді 1917 р. змусив Центральну раду до рішучих дій. 7
листопада 1917 р. ІІІ Універсалом Центральна рада проголосила Українську Народну
Республіку. Один із головних творців політики УПСР П. Христюк підкреслював, що
Україна не наслідуватиме зразки західноєвропейських республік, навіть найбільш
демократичних, а створить свою народну республіку, яка відстоюватиме інтереси
трудового народу.
Аналогічну оцінку факту проголошення України Народною Республікою дав лідер
українських есерів М. Ковалевський, зазначивши, «що нову українську державу
Центральна Рада назвала в III Універсалі Народною Республікою, бажаючи цим
підкреслити ідею українського народоправства і демократії»2. «Те про що марили й за що
боролись протягом століть цілі покоління української інтелігенції й суспільности, –
зазначала «Боротьба», – стало фактом»3.
Оцінюючи ІІІ Універсал, есерівський орган 30 листопада писав: «Для нас,
українських соціалістів-революціонерів, історичний акт Центральної Ради з 7 листопада є
здійсненням одного з найважливіших постулатів нашої партійної програми»4. Українські
есери зазначали, що вони ніколи не уявляли собі ідею української державності, як і взагалі
ідею державності, «самодовліючою ідеєю», якій мало бути підпорядковане все інше.
Разом з тим, борючись за соціальні інтереси трудящих мас і насамперед селянства, есери
були переконані, що, власне, з інтересів трудящих випливає постулат демократичної
української держави, «здійснення котрого є одною з найважливіших передумов для
осягнення тих цілей, до яких ми змагаємо в нашій класовій боротьбі»5.
Особливістю розвитку національно-політичного життя в Україні було поєднання
боротьби за національне і соціальне визволення. Як у реальному житті, так і в
теоретичних концепціях есерів ці два фактори були тісно пов’язані між собою. Однак у
сприйнятті та й у практичній реалізації вони були не рівнозначними. Особливо яскраво це
проявилося у добу Центральної ради, коли фактор національний переважав, а соціальний
– тривалий час ігнорувався. Частина політичних лідерів вважала першорядним завданням
створення державних структур, по суті, формування нової політичної системи. Інші,
навпаки, виступали за соціально-економічні перетворення, вважаючи державні структури
елементом політичної надбудови.
Переломним моментом у діяльності УПСР став ІІІ з’їзд, який відбувся 21-24
листопада 1917 р. у Києві й окреслив програму дій у подальшій боротьбі за владу.
Вітаючи делегатів з’їзду голова Центральної ради М. Грушевський зазначив: «Духовні
зв’язки мої з партією Українських с.-р. привели мене на ваш з’їзд. Я гордий роботою
Центральної Ради, але в цій роботі найбільшу роль відіграла фракція вашої партії і тому
1
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3
Боротьба. – 1917. – 30 листопада.
4
Там само.
5
Там само.
2

297

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

зв’язок з вашою партією мені особливо дорогий. Я весь вік студіював розвиток
Українського народу, пригніченого раніше і вільного тепер. Мені цей історичний мент в
житті Українського Народу здається надзвичайно важливим і я радий, що в цей мент
утворилася ваша партія, яка стоїть за землю і волю і виробляє певні засоби для
закріплення здобутої волі»1. Слова голови Центральної ради, його висока оцінка ролі
партії надихнула делегатів на рішучі і конкретні дії. На закінчення свого виступу
М. Грушевський попросив підтримки в УПСР, підкресливши, що «обраний волею народу
Українського головою Центральної Ради, хоч і не член вашої партії, не зв’язаний з нею
партійною дисципліною, але я прошу вашої піддержки, як піддержували мене ваші лідери
в Раді»2. М. Грушевський закликав усіх членів УПСР «твердо стояти, як стояли досі» і «не
попускайте ж будьте тверді як криця і творіть своє історичне діло»3.
Серед найважливіших питань, які розглядав з’їзд: обговорення сучасного моменту і
питання Українських Установчих зборів; вироблення наказу депутатам, обраним до
Всеросійських Установчих зборів. У центрі уваги депутатів були питання взаємовідносин
партії і Селянської спілки, а також зміни й додатки до партійного статуту та програми.
З’їзд розглянув ще цілий ряд інших питань. Зокрема, ліва фракція з’їзду піддала гострій
критиці діяльність Центральної ради, наголошуючи, що вона веде однобічну політику –
національну, недооцінюючи соціально-економічну. Така політика ставить під загрозу
національно-політичні здобутки революції. Слушність критики була визнана переважною
кількістю делегатів і прийнята відповідна резолюція про діяльність Центральної ради і
фракції есерів у ній. З’їзд визначив першочерговим завданням фракції – «провадження
рішучої і ясної класової політики»4. Для цього необхідно, щоб Генеральний секретаріат
рішуче проводив у життя рішення, проголошені ІІІ Універсалом. Виходячи з програми
партії, з’їзд УПСР запропонував негайно підготувати та втілити в життя такі закони: про
скасування приватної власності на землю, про встановлення державно-робітничого
контролю над фабричною продукцією; про персональну автономію національних
меншостей в Україні; про націоналізацію окремих галузей промисловості. Резолюція
з’їзду також закликала Центральну раду і Генеральний секретаріат не допустити
припинення діяльності заводів та якнайшвидше відновити роботу тих, які зупинилися.
Делегати наполягали реалізувати поставлені завдання, адже бездіяльність може призвести
до занепаду промисловості і до безробіття.
Для розуміння революційних настроїв та ідеалів української демократії важливим є
розгляд питання про форму влади в Україні. Саме воно було в центрі уваги з’їзду УПСР.
Характерною ознакою позиції партії з цього питання є своєрідний дуалізм. Делегати з’їзду
висловилися за одночасне існування в Українській Народній Республіці двох вищих
законодавчих органів: некласового – парламенту і суто класового – Всеукраїнської Ради
робітничих, селянських і солдатських депутатів. Спочатку мали паралельно існувати
Центральна рада (як парламент) і Всеукраїнська Рада селянських, робітничих і
солдатських депутатів, а згодом – Українські Установчі збори і, знову ж таки, – Рада. Це
була форма влади, що виникла в процесі розвитку революції в Україні. Суть її полягала в
одночасному існуванні органів двох видів: т.зв. демократичних і цілком класових.
Необхідність створення суто класової організації, на думку есерів, потрібна була для
подальшого планомірного розвитку класової боротьби в Україні. З’їзд УПСР доручив
фракції есерів у Центральній раді боротися за те, щоб Рада взяла на себе ініціативу
створення всеукраїнського класового органу трудової демократії.
Для того, щоб Центральна рада мала підтримку провідних органів української
демократії, делегати з’їзду запропонували створити всеукраїнські об’єднуючі
1
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територіальні центри – ради робітничих, селянських та військових депутатів. Саме ці
центри покликані були, згідно з планами есерів, забезпечити центральному класовому
органу безпосередній зв’язок з організаціями на місцях; пропонувалося провести
територіальний поділ війська через виведення чужого війська з України і заміною його у
всіх гарнізонах України територіальним українським військом. Українські есери
усвідомлювали вагому роль власного війська у творенні держави. Резолюцією УПСР
визначено план дій: перевибори місцевих органів солдатських депутатів і скликання
Всеукраїнської Ради військових депутатів. При цьому була зазначена ще одна умова: «всі
українські вояки на фронті повинні були бути виділені в окремі частини»1.
З усією відповідальністю підійшли делегати з’їзду і до розгляду проблем
робітництва. Відзначивши, що діючі ради робітничих депутатів на місцях не відповідають
настрою робітничих мас в Україні, необхідно провести перевибори і скликати з’їзд. Він
мав обрати нову Всеукраїнську Раду робітничих депутатів. Аналогічне завдання стояло і
перед селянськими депутатами. Відповідальність за проведення цієї акції покладалося на
партійні організації, а також фракції у радах.
Саме ці три Всеукраїнські Ради, згідно з резолюцією з’їзду УПСР, мали створити
Всеукраїнський класовий орган. Однак склад такого органу не обмежувався цими трьома
радами. До нього мали увійти депутати від територіальних українських з’їздів тих
трудових верств, які не представлені в зазначених радах – залізничників, поштовиків,
телеграфістів, шосейників та робітників торговельних пароплавів. Членами Ради мали
стати представники соціалістичних партій, які стояли на класовій позиції. Обумовлено
було також те, що коли до створення зазначеного органу не буде проведена демобілізація,
у склад її мають увійти також представники від українських частин фронту і флоту2.
Делегати з’їзду есерів стверджували, що «тільки такий класовий орган може існувати, як
постійна установа, організована з низу до верху, на яку буде опиратись центральна влада і
реалізовувати через неї свою політику»3.
Таким чином, оскільки Центральна рада була класовим органом, спиратися у своїй
діяльності вона мала на Всеукраїнську Раду робітничих, селянських і солдатських
депутатів, побудовану на територіальній основі. Так само і майбутні Установчі збори
(вони також були робітничо-селянськими) й уряд мали «опиратись і реалізувати свою
політику» через класові органи. Це щодо Центральної ради. Органами влади на місцях
мали бути або ради селянських та робітничих депутатів, як це визначав Перший
Всеукраїнський селянський з’їзд, або особливі комітети, склад яких було визначено
постановою ІІІ сесії Всеукраїнської Ради селянських депутатів. Ці органи місцевого
самоврядування мали обиратися на демократичній основі і мати тільки технічногосподарські функції.
Означеній схемі організації влади не можна відмовити у певній раціональності, особливо
для перехідного періоду. Втілена у життя вона не стала б на перешкоді розвитку класової
боротьби в Україні. Окрім іншого, подібний варіант державної організації з її запрограмованістю
на обов’язкову еволюцію, міг би зняти напругу, що виникла між більшовиками і лідерами
Української революції. Однак до реалізації означеної схеми на практиці так і не дійшло.
Більшовики ж організовували маси на боротьбу не з паперовими, кабінетними планами, хоч би
якими привабливими вони не були, а з тією конкретною політикою й організаціями, що їм
протистояли. Саме тому вони й домагалися усунення з політичної арени Центральної ради і
передачу влади в Україні органу, який обрав би Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, солдатських
і селянських депутатів.
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Повертаючись до матеріалів з’їзду УПСР, варто зупинити увагу на позиції есерів у
справі миру. Як уже зазначалось вище, у резолюції про федеративний уряд, есери
пропонували довести справу миру до найшвидшого кінця. Делегати відзначили також, що
момент, у який проходив з’їзд, був слушним для перемир’я і миру1. ЦК УПСР доручив
своїй фракції лобіювати питання миру.
Важливим результатом ІІІ з’їзду УПСР було й те, що партія, врахувавши результати
виборів до Всеросійських Установчих зборів, постановила під час виборів не входити ні в
які блоки з іншими партіями, а працювати в тісному контакті лише з Радою селянських
депутатів і Селянською спілкою2. З’їзд також затвердив доповнення та поправки до
програми партії і Статуту.
Зупинившись так детально на аналізі матеріалів і резолюцій ІІІ з’їзду, ми мали намір
показати трактування і розуміння членами партії завдань революції. Прийняті резолюції і
постанови, по суті, стали програмою дій УПСР у боротьбі за реальну владу. В оцінці
характеру революції, в накресленні найближчих цілей революційної боротьби і у
виробленні партійної тактики та стратегії українські есери виходили з безпосереднього
аналізу дійсності, а не з того чи іншого пункту програми, що і лягало в основу
програмових вимог.
УПСР являла собою політичну силу, яка підіймала питання державотворення, а
також закладала його підвалини, створювала передумови, рухала національну свідомість
для втілення національної ідеї в життя. Перетворення Центральної ради з національного
органу на революційний парламент, заміна ідеї автономії України на ідею федерації
автономних республік, Українські Установчі збори, проголошення Української Народної
Республіки, принцип «соціалізації землі» і земельний законопроект, утворення
всеукраїнського класового органу, боротьба з опортунізмом як соціальним, так і
національним – це були результати, які есери вважали заслугою своєї партії3.
Вищевикладене дає нам підстави зробити висновок про те, що Українська партія
соціалістів-революціонерів
була
прихильницею
соціалістичної
ідеології
та
федералістичного способу організації держави і виступала за федеративну демократичну
республіку. Програма УПСР досить детально висвітлювала основні питання національнодержавного будівництва. Характерною рисою у вирішенні питань національного
будівництва українськими есерами була їх еволюційність відповідно до реальних умов.
Залишаючись прихильниками республіканської форми правління, українські соціалістиреволюціонери запропонували нову форму організації влади в Україні після жовтневих
подій у Петрограді.
Українська демократія, у концепції УПСР, отримала оригінальну, майже викінчену
схему організації влади в Україні. Це не було ні наслідування західноєвропейських зразків
парламентської демократії, ні російської радянської форми влади. Сенс її був в
одночасному існуванні двох органів: демократичних, обраних на підставі п’ятичленної
виборчої формули, і класових, або радянських. Перевага була на боці класових – рад
робітничих, селянських і солдатських депутатів як на місцях, так і в центрі. До кінця
листопада 1917 р. УПСР залишалася на позиціях федералізму.

Evolution of program basis of Ukrainian party of revolution socialists from the first
program of the party adopted in 1915 to creation in spring 1917 of the organizing power scheme
in Ukraine are viewed in the article. It is noticed that UPRS was in favor of socialistic ideology
and federalist way of state organization and supported federative democratic republic.
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Дояр Л.В. (Кривий Ріг)
РАДЯНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
В УКРАЇНІ У 1920–1930-х РОКАХ:
ПОГЛЯД КРІЗЬ ДЕСЯТИЛІТТЯ
У статті розглядається науково затребувана і суспільно значуща проблема
державотворення в Україні у міжвоєнний період. Автор висуває власну періодизацію
радянського державотворення 1920–1930-х рр., аналізує й оцінює тогочасні суспільнополітичні події та явища.
Міжвоєнна доба української історії завжди користувалася особливою увагою
науковців, які прагнули осягнути феномен більшовицького державотворення, що
віддзеркалився у суспільно-політичних трансформаціях та «запаморочливих успіхах»
радянської модернізації. Однак зазначені зміни, за висловом сучасних фахівців, «були
елементом поточної політики вождів ВКП(б), а тому не могли досліджуватися в
аналітичному і узагальнюючому ракурсах»1.
За доби незалежності різноманітні аспекти поставленої проблеми ґрунтовно
дослідили історики С. Кульчицький, В. Даниленко, Г. Касьянов, В. Пащенко,
Ю. Шаповал, І. Білас та багато інших2. Державотворчі процеси в УСРР-УРСР знайшли
всебічне відображення у третьому томі колективної праці «Політична історія України.
ХХ століття»3. Історіографію радянських модернізаційних процесів 1920–1930-х рр.
останнім часом опрацьовували Г. Єфіменко, О. Удод, С. Дровозюк, Р. Подкур4.
Та попри солідний дослідницький доробок, проблема державотворчих процесів в
Україні в міжвоєнний період, на нашу думку, не полишає свого пріоритетного місця в
сучасній історичній науці. Адже у цій темі вочевидь переплелися складні етнічні та
політичні процеси, внаслідок яких відбулася епохальна, історично очікувана подія:
багатовікові потреби українського етносу у власній державності були реалізовані на тлі
стрімкого утворення соціалістичної держави з однопартійною диктатурою. Цей симбіоз
був явно неприродним, бо, по-перше, порушував демократичні традиції українського
державотворення, а по-друге, породжував дивні, як для ментального поля українця,
суспільні інстиляції (атеїзм, колективізм, пролетарський інтернаціоналізм) і світоглядні
новації (націонал-комунізм). Отже, у представленій статті всебічно висвітлюється
авторська позиція з проблеми радянського державотворення в Україні у міжвоєнний
період.
1

Новітня історія України (1900-2000) / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв та ін. – К., 2000. – С. 291.
Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20–30-ті роки). – К., 1991;
Пащенко В.О. Держава і православ’я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст. – К., 1993; Шаповал Ю. Україна
20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993; Білас І. Репресивно-каральна система в Україні.
1917-1953. – К., 1994 та ін.
3
Політична історія України. ХХ століття. – К., 2003. – Т. 3: Утвердження радянського ладу в Україні
(1921–1938) / Кер. тому С.В. Кульчицький.
4
Єфіменко Г.Г. Радянська модернізація 1920–1930-х рр. // Український історичний журнал. – 2002. –
№ 5; Удод О.А. Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу:
1920–30-і рр.: Автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000;
Дровозюк С.І. Історіографія національно-культурного та духовного життя українських селян 20–30-х рр.
ХХ ст.: Автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 / Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України. – К., 2006; Подкур Р.Ю. Документи радянських спецслужб як джерело до вивчення
політичних, соціально-економічних, культурних процесів в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис. …
канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999.
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Метою цієї розвідки є оприлюднення й обґрунтування авторського варіанту
періодизації радянського державотворчого процесу 1920–1930-х рр. та аналіз його
похідних.
Слід зазначити, що у міжвоєнний період українські землі все ще залишалися
територіально розшматованими між різними державами. Однак на відміну від
попереднього етапу, коли етнічні землі України ділили між собою тотожні за суспільним
устроєм, відносно рівноцінні імперії – Російська й Австро-Угорська – у 1920–1930-х рр.
Україна була розколота ще й ідеологічно: більша її частина – радянська – перебувала у
складі першої та єдиної на той час країни соціалізму, а значно менша, західноукраїнська,
опинилася у складі буржуазних країн, які, до того ж, ще й мали між собою відчутні
відмінності у формах правління, пануючих суспільних традиціях, ставленні до
національних меншин тощо.
За таких умов болючий територіальний розкол етнічних українців доповнився не
менш небезпечним світоглядним розколом: у радянській частині України впродовж
міжвоєнних десятиліть було виховано покоління носіїв комуністичних ідеалів, а в
західноукраїнських землях панували дрібнобуржуазні цінності на тлі відвертої
національної дискримінації українського населення з боку урядів Польщі, Румунії та
Чехословаччини.
Особливої гостроти цей світоглядний розкол набув у площині національнодержавного будівництва: якщо більшість «радянських» українців пов’язувала свої
національні прагнення з комунізмом, сприймаючи радянську форму української
державності як національну, то «західняки» прагнули здобути незалежність від тих
держав, до складу яких вони входили, і збудувати соборну Україну на антикомуністичних
засадах: зокрема, на буржуазно-ліберальних цінностях чи ультранаціоналістичних ідеях.
Така різниця у розумінні національної мети породжувала діаметрально протилежні
підходи до її реалізації: в УСРР питання національно-державного будівництва
вирішувались у гострих дискусіях, міжвідомчих та особистісних конфліктах партійних і
державних лідерів (це спостерігалося, наприклад, під час утворення СРСР – Л.Д.), однак
потужної, організованої внутрішньої опозиції радянському державотворенню не існувало,
про що опосередковано свідчить і невдалий похід армії УНР на чолі з Ю. Тютюнником,
здійснений по території УСРР у листопаді 1921 р. Тож загалом радянське
державотворення здійснювалось мирно: закордонний центр УНР на чолі із С. Петлюрою
серйозної загрози розбудові УСРР становити не міг. Натомість у Західній Україні борці за
незалежну державу діяли в умовах переслідувань і репресій, ідеологічного розшарування
на кілька течій і відповідного до цього арсеналу боротьби. Особливістю
західноукраїнських національно-визвольних змагань став постійний пошук закордонних
союзників і сподівання на допомогу з боку сильних держав: так ОУН абсолютно
безпідставно, однак уперто вірила в щире бажання спочатку фашистської Німеччини, а
згодом «західних демократій» підтримати незалежність України.
Попри вищеназвані негативні тенденції, існував і об’єднувальний для всіх українців
фактор: з обох боків Збруча плекали надію на возз’єднання всіх етнічних земель у єдиній
соборній державі. Рух назустріч розпочався під час здійснення в УСРР політики
українізації. Саме тоді авторитет радянської влади відчутно зріс, чим вочевидь
пояснюється подальше схвальне ставлення «західняків» до введення Червоної армії на
західноукраїнські землі восени 1939 р.
Слід зазначити, що історія формування радянської державності достатньо складна і
заплутана, до того ж, вона переобтяжена суперечливими фактами. Та незаперечним є
одне: обидва сценарії утворення Радянського Союзу (ленінський федеративний і
сталінський автономістський) базувалися на визнанні виключної ролі РКП(б)-ВКП(б)КПРС у всьому суспільно-політичному житті і на всій території СРСР, причому партійні
організації «незалежних» республік були у цілковитій залежності від Москви. Саме це
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домінуюче становище однієї партії і звело нанівець ідею федерації радянських республік.
У свою чергу, для реалізації сталінського плану «автономізації» компартійна диктатура
виявилася вкрай зручною і незамінною. Цілком очевидно, що, завдячуючи останній,
Й. Сталін і його наступники утримували «на короткому повідку» всі республіки СРСР,
хоча останні й мали законодавчо закріплений статус незалежних.
Необхідно підкреслити, що більшовицька політика міжвоєнного періоду в Україні
була позначена більш чи менш гучними кампаніями в галузі національного розвитку
українців. Міцно тримаючи владу, компартійний центр без остраху розбудовував
індустрію УСРР-УРСР, проводив політику коренізації-українізації, співпрацював з
відомими діячами українського національного руху і навіть демонстративно переніс
столицю УСРР на «батьківщину Центральної ради» – у місто Київ. Взагалі у своїй
національній політиці сталінська влада вміла бути привабливою. На думку канадського
історика С. Єкельчика, Й. Сталін ревізував догмат К. Маркса щодо пролетарського
інтернаціоналізму, ініціювавши розвиток соціалістичних націй1. У подальшому ця новація
віддзеркалилася у програмній тезі КПРС про єдність соціалістичного змісту і національної
форми. Інакше кажучи, Й. Сталін не став руйнувати нації, як того вимагали класики
наукового комунізму, що будували своє вчення на ідеї класової, не національної єдності
людей, а перетворив їх на оплот соціалізму. Під час реалізації цієї політики відбувся
розквіт української культури (мови, освіти, науки, літератури, мистецтва) і, як наслідок,
відчутно зріс авторитет соціалістичного державотворення. Згуртування українців у
соціалістичну націю забезпечило суспільне утвердження патріотичних почуттів до
радянської влади, що відіграло виключно важливу роль у всій подальшій історії нашого
народу.
Історію радянської державності міжвоєнного періоду в Україні можна поділити на
декілька етапів: 1) 1920-1922 рр. – дискусійний, коли тривав пошук і союзної, і
республіканської державної моделі; 2) 1922-1929 рр. – конституційний, коли відбулося
законодавче закріплення факту утворення СРСР і УСРР у його складі; 3) 1929-1939 рр. –
номенклатурний, коли, за умов одноосібної влади компартії та її вождя, незалежний
статус УСРР втратив будь-які ознаки реальності й перетворився на фантом; 4) 19391941 рр. – територіальний, коли до складу радянської України внаслідок таємної угоди з
фашистською Німеччиною увійшли землі Західної України, Північної Буковини та
Південної Бессарабії.
Перший етап радянського державотворення в Україні розпочався у роки
громадянської війни і позначився тим, що більшовики спочатку намагалися мирно
пристосуватися до вже існуючого державного утворення – УНР. Про це свідчить той факт,
що в грудні 1917 р. ініційований більшовиками Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові
проголосив радянську республіку під тією ж назвою, яку дала державі Центральна рада, –
Українська Народна Республіка (УНР). Більшовики навіть визнали символіку УНР –
дітища Центральної ради. Так, історики К. Гломозда і Д. Яневський зазначають, що у січні
1918 р. на будинку Народного секретаріату у військових справах (перша назва
радянського міністерства оборони – Л.Д.) у Харкові «висів червоний прапор, але в куточку
(згори біля древка) були нашиті дві смужки – жовта і блакитна»2. Таке чудернацьке
поєднання державної символіки Центральної ради і радянської влади проіснувало лише до
6 січня 1919 р., коли була проголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка
(УСРР).

1

Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. – К., 2006.
Гломозда К.Ю., Яневський Д.Б. Історичні гербові відзнаки та прапорові барви України (Українська
національна символіка: походження, традиції, доля) // Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991. –
С. 53.
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У столиці УСРР – місті Харкові – вже на початку 1919 р. осіли обидві гілки влади –
компартійна і радянська. Назва радянського уряду України була скопійована з відповідної
російської назви – Ради народних комісарів. Головою Раднаркому УСРР став
Х. Раковський. Цікаво, що з приводу цієї назви в партії виникла дискусія: відомий
партійний діяч В. Затонський пропонував залишити стару назву радянського уряду –
Народний секретаріат, що діяла впродовж 1917-1919 рр. Однак ця пропозиція не знайшла
належної підтримки.
Навесні 1919 р. протоколом Політбюро ЦК РКП(б) та Пленумом ЦК КП(б)У було
прийнято рішення про злиття УСРР з радянською Росією (РСФРР)1. Х. Раковський
відреагував на цю подію листом до В. Леніна, в якому наполягав на збереженні УСРР як
незалежного державного утворення, що визнає підлеглість від Москви у питаннях
оборони та економіки2. Аргументи Х. Раковського, напевно, переконали вождя
пролетаріату, бо у подальшому В. Ленін послідовно підтримує самостійницьку позицію
голови Раднаркому УСРР.
Тандем Раковський–Ленін став абсолютно очевидним у процесі підготовки І з’їзду
Рад, що 30 грудня 1922 р. проголосив утворення СРСР. Суть ленінського проекту
полягала в тому, щоб усі незалежні радянські республіки, а саме, РСФРР, Українська СРР,
Білоруська СРР, Закавказька СРР на рівних правах вступили у «Союз Радянських
Республік Європи і Азії» і набули у новій державі однакових прав й обов’язків3. Ще
раніше В. Ленін заблокував спроби Держплану РСФРР зруйнувати кордони радянської
України, створивши на її території автономні економічні райони – Південно-Західний з
центром у Києві та Південний з центром у Харкові4.
Самостійницької позиції у питанні утворення об’єднаної соціалістичної держави
дотримувався відомий український радянський діяч В. Затонський. Так, на X з’їзді
РКП(б), дискутуючи з Й. Сталіним, він говорив: «Нам необхідно витравити з голів
товаришів уявлення про радянську федерацію як федерацію неодмінно російську, тому що
справа не в тому, що вона російська, а в тому, що вона радянська. Необхідно, щоб
увійшло у свідомість широких партійних мас, що їм не треба додержуватися тієї
примітивної російської лінії, якої додержується значна частина наших товаришів на
шкоду радянській владі і на шкоду радянській федерації»5.
Діаметрально протилежну позицію у питанні утворення соціалістичної федерації
займав нарком у справах національностей Й. Сталін, який у квітні 1922 р. обійняв посаду
Генерального секретаря партії. На відміну від ленінського плану «федерації незалежних
республік», він відстоював план «автономізації», який передбачав, що до складу Росії на
правах автономних одиниць увійдуть УСРР, БСРР, ЗСРР.
І з’їзд Рад, через хворобу В. Леніна, проходив «під патронатом» Й. Сталіна.
Союзний договір включав наступні положення: 1) незалежні радянські республіки
добровільно і на рівноправних засадах вступають у державний союз, передаючи деякі зі
своїх повноважень «центру»; 2) до компетенції союзного уряду входять зовнішня
торгівля, військово-морські та закордонні справи, залізниця і поштово-телеграфний
зв’язок; охорона спільних кордонів; 3) питаннями обопільної (і союзної, і
республіканської) компетенції є фінанси, продовольства, праці, інспекції; 4) виключно
республіканською компетенцією є внутрішні справи, освіта, юстиція, землеробство та
соціальне забезпечення; 5) на чолі Союзної держави стає об’єднаний Центральний
Виконавчий Комітет, що складається з голів ЦВК республік. Статтею 26 «Договору про
утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік» за кожною з союзних республік
1
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зберігалося право вільного виходу з Союзу1. Та незважаючи на присутність ленінських тез
у Союзному договорі, делегати І з’їзду Рад фактично заблокували його прийняття:
документ парафували, тобто підписали постатейно, лише 86 із 214 делегатів2. Як зазначає
історик В. Червінський, українська делегація, підтримана делегаціями інших республік, не
погодилася з рядом положень Союзного договору і запропонувала перенести його
прийняття на весну 1923 р., попередньо доопрацювати його та розширити суверенні права
союзних республік. Однак не підписаний ні в грудні 1922 р., ні навесні 1923 р. Союзний
договір увійшов до Конституції СРСР, що була прийнята ІІ Всесоюзним з’їздом Рад через
п’ять днів після смерті В. Леніна. Вочевидь Й. Сталін вичікував, та його наміри не
становили таємниці для прибічників незалежності радянських республік і за життя
В. Леніна. Так, Х. Раковський, виступаючи на ХІІ з’їзді РКП(б) у квітні 1923 р. говорив:
«Потрібні були його (Леніна – Л.Д.) авторитет, його розуміння не тільки внутрішньої і
міжнародної обстановки, потрібно було, щоб він своїм авторитетним словом голосно
вдарив по нашій партії і показав їй, що вона в національному питанні робить фатальні
помилки… Немає такого кроку, який можна було б зробити національній республіці…
Повітовий виконком більше знає свої права, ніж національна республіка… Треба
відібрати від союзних комісарів дев’ять десятих їхніх прав і передати їх національним
республікам3. Виступ Х. Раковського не залишився без уваги: Й. Сталін відкликав його з
України і призначив повноважним представником СРСР у Великій Британії.
Отже, юридичне оформлення Радянського Союзу відбулося на ІІ з’їзді Рад СРСР у
січні 1924 р. Тоді була прийнята Конституція, що складалася з двох частин: Декларації і
Договору про утворення СРСР. Конституція закріпила право кожної союзної республіки
на вільний вихід із Союзу, встановила, що території республік не можуть бути змінені без
їхньої згоди. Та, як уже зазначалося, реальна влада у національних республіках належала
більшовицькій партії, зокрема, її центральним органам. Республіканські ж партійні органи
виконували посередницьку функцію. Таким чином, на початку 1920-х рр. Україна набула
статусу держави у форматі союзної радянської соціалістичної республіки у складі СРСР.
У цьому статусі вона проіснувала аж до 1991 р.
Слід зазначити, що перший етап радянського державотворення поклав початок
адміністративно-територіальному устрою УСРР-УРСР. У травні 1920 р. територія
республіки була поділена на 12, замість 9 (за царських часів) губерній: Волинську,
Донецьку, Олександрівську (з 1921 р. Запорізька), Катеринославську, Київську,
Кременчуцьку, Миколаївську, Одеську, Подільську, Полтавську, Харківську і
Чернігівську4.
Другий – конституційний – етап формування радянської державності в Україні є
достатньо специфічним. Він розмежований поворотними 1925 і 1929 роками і позначений
відносною самостійністю України (в УСРР, наприклад, упродовж 1920-х рр. діяла
автономна, принципово відмінна від Росії, система освіти – Л.Д.). Загалом, 1925 рік є
своєрідним вододілом у міжвоєнній історії УСРР. По-перше, до середини 1920-х рр. у
радянській Україні існувала багатопартійність, що, безумовно, позитивно впливало на
національно-суспільне життя; по-друге, саме до 1925 р. зберігали свою, хоч і відносну,
самостійність від партійного диктату різноманітні владні структури республіки, як-то:
комітети незаможних селян, органи політичної та професійної освіти, соціального
виховання тощо, що сприяло збереженню національних ознак української радянської
влади; по-третє, впродовж 1925 р. були проведені перші (установчі) з’їзди фахівців у
справі формування радянського світогляду (вчителів, видавців, науковців, клубних
1
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робітників, робітничих і сільських кореспондентів), що мали на меті забезпечити
відповідне до сталінських сценаріїв комуністичне виховання українців та їхнє схвальне
ставлення до національної політики партії; по-четверте, у квітні 1925 р. партійним лідером
УСРР замість національно толерантного Е. Квірінга став Л. Каганович, який, хоч і був
активним провідником українізації і навіть вивчив українську мову, проте розпочав
неприхований наступ на українство: саме тоді у своїх владних повноваженнях був
обмежений Голова ВУЦВК Г. Петровський, позбувся посади нарком освіти УСРР
О. Шумський; по-п’яте, у грудні 1925 р. XIV з’їзд ВКП(б) проголосив курс на
індустріалізацію, що форсував здійснення доктринальних цілей більшовиків – потужний
розвиток
промисловості,
процеси
пролетаризації
селянської
України
та
інтернаціонального виховання її населення.
Епохальність 1929 року – «року великого перелому», що остаточно згорнув нову
економічну політику (неп) і повернув країну до воєнно-комуністичних методів
управління, – полягала в тому, що назавжди було знищено будь-які ознаки незалежного
державотворення в Україні. А тому подальші роки стали періодом цілковитої уніфікації
життя національних республік, у тому числі й УСРР.
Починаючи з 1929 р. Й. Сталін повністю підкорив собі Центральний комітет партії.
Його останній опонент – М. Бухарін – був виведений з політбюро ЦК і зі складу самого
ЦК у листопаді 1929 р. Відтоді Політбюро ЦК складалося з особисто відданих Й. Сталіну
партійців (К. Ворошилов, М. Калінін, В. Молотов) та вдячних діячів нової хвилі, що були
висуванцями вождя (Я. Рудзутак, В. Куйбишев). 1929 рік поставив заключний акорд у
юридичному оформленні УСРР у складі СРСР. На підставі першої Конституції СРСР,
прийнятої 26 січня 1924 р., XІ Всеукраїнський з’їзд Рад 15 травня 1929 р. остаточно
затвердив другу Конституцію УСРР (перша була затверджена 14 березня 1919 р. – Л.Д.).
Затвердженню нової Конституції республіки передувала довготривала й
надзвичайно копітка праця. Відразу після прийняття Конституції СРСР
VIII Всеукраїнський з’їзд Рад (1924 р.), розглянувши питання про Конституцію, доручив
ВУЦВК «згідно з Договором про утворення Союзу РСР і Конституцією СРСР переглянути
Конституцію УРСР та подати її на затвердження наступному ІХ Всеукраїнському з’їзду
Рад». Проте ІХ Всеукраїнський з’їзд Рад (1925 р.) затвердив лише невідкладні зміни у
тексті Конституції УСРР і доручив ВУЦВК підготувати до чергового з’їзду Рад її
перероблений текст. Однак останній, як зазначалося вище, був представлений лише на
ХІ з’їзді Рад УСРР.
Конституція УСРР 1929 р. складалася з п’яти розділів, що містили 82 статті1. У
першому розділі – «Загальні положення» – було викладено Декларацію прав і обов’язків
трудящих УСРР, що була основною частиною попередньої радянської Конституції
України. 2-й розділ – «Про устрій Радянської влади» – складався з двох частин, що
врегульовували діяльність органів центральної і місцевої влади. 3-й розділ був
присвячений виборчим правам, 4-й – бюджету УСРР, а 5-й – містив опис Державного
прапора УСРР, Державного Герба УСРР, окрема стаття розділу була присвячена столиці
України – місту Харкову.
Конституційний етап радянського державотворення в Україні позначився й
формуванням державної символіки. Остання отримала відповідний до ідей пролетарської
революції колір (червоний) та знакову атрибутику (серп, молот, гасло «Пролетарі всіх
країн, єднайтеся!»). Слід зазначити, що у символіці 1929 р. використовувалася лише одна
мова – українська, тоді, як символіка УСРР 1919 р. була двомовною – російськоукраїнською2.
1
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Державний прапор Української Соціалістичної Радянської Республіки порівняно з
1919 р., коли була прийнята перша радянська Конституція України, зазнав найменше змін.
Червоне полотнище, у лівому верхньому кутку якого золотавим кольором були написані
великі літери УСРР, залишалося незмінним, за винятком однієї деталі – двох золотавих
ліній, які виокремлювали вищеназвану абревіатуру і перехрещувалися під прямим кутом у
верхньому лівому кутку прапора.
Що ж стосується Державного Герба УСРР, то він зазнав змін як у дизайні, так і в
ідеологічному змісті. Герб 1929 р. став ошатнішим, видовженим, навіть стильним, хоча
сюжетно він не змінився порівняно з Гербом УСРР від 1919 р. Як і раніше, у центрі
композиції був увігнутий щит червоного кольору, на якому розташовувалися перехрещені
рукоятками донизу серп і молот, сонце, що сходить, та літери У. С. Р. Р., виконані
золотавим кольором. Однак були відчутно змінені пропорції: у Гербі 1929 р. домінували
серп і молот, а сонце було позначене довгими тонкими променями, тоді як у зображенні
1919 р. домінувало сонце з товстими променями, на тлі яких «губилися» серп і молот.
Змінило вигляд колосся: у Гербі 1919 р. воно було виконано реалістично, а у Гербі 1929 р.
– графічно. Принципова відмінність Державних Гербів УСРР 1919 і 1929 років полягала у
тому, що на першому зразку гасло «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» подавалося
українською мовою (ліворуч) і російською мовою (праворуч), а зразок 1929 р. мав лише
один україномовний напис по центру, нижче щита1.
Державним Гімном СРСР і національних республік, у тому числі й УСРР, до кінця
1943 р. був міжнародний пролетарський гімн «Інтернаціонал», написаний у 1887 р.
французьким революціонером Еженом Потьє і покладений на музику П’єра Дегейтера та
вперше виконаний у червні 1888 р. робітниками французького міста Лілль. Російський
текст «Інтернаціоналу» був написаний у 1902 р. поетом А. Коцем (Даніним). Український
переклад «Інтернаціоналу» належав М. Вороному.
Упродовж конституційного етапу радянського державотворення тривала розбудова
адміністративно-територіального устрою УСРР. 25 жовтня 1922 р. сесія ВУЦВК прийняла
постанову «Про адміністративно-територіальний поділ УСРР і про спрощення
радянського апарату», в якій говорилося про необхідність поступового переходу від
чотириступеневої (центр-губернія-повіт-волость) системи управління до триступеневої
(центр-округ-район). Постанова також передбачала об’єднання Одеської і Миколаївської
губерній та ліквідацію Кременчуцької і Запорізької губерній. Згодом постановою сесії
ВУЦВК від 12 квітня 1923 р. «Про новий адміністративно-територіальний поділ України»
замість 102 повітів і 1989 волостей було утворено 53 округи і 706 районів2. Остаточне
рішення про перехід республіки до триступеневої системи управління прийняв
ІХ Всеукраїнський з’їзд Рад, що відбувся у 1925 р. Саме тоді було ліквідовано губернії й
утворено 41 округ і 680 районів3. Слід зазначити, що Кривий Ріг отримав однаковий
окружний статус з такими містами, як Київ, Одеса, Дніпропетровськ тощо. Це був єдиний
в історії Кривбасу період адміністративно-територіального підвищення. У подальшому, з
відновленням обласних центрів, Кривий Ріг «розжалували» у район і у цьому,
невідповідному для промислового гіганта, статусі місто перебуває дотепер.
Третій – номенклатурний – етап радянського державотворення в Україні став
періодом встановлення жорсткої партійної диктатури та бюрократичного поглинання
будь-яких ознак республіканської самостійності. 30-ті рр. ХХ століття зажили сумної
слави кривавого терору, морального і фізичного знищення кращих представників
українського народу.

1
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Ключовою подією тогочасного державотворчого процесу стала зміна столиці
Української СРР: місто Харків, що впродовж 1917-1933 рр. було ідеологічною противагою
«буржуазно-націоналістичному» Києву, гідно виконало свою історичну роль і
поступилося правами столиці на користь історичного центру українських земель. Взагалі
рішення про зміну столиці УСРР ніде не дебатувалося і не викликало суспільного
резонансу. Мотиви цього рішення не були оприлюднені. У тогочасних партійних і
державних документах вони фактично не коментуються. Однак логіка тогочасних подій
дає підстави думати, що, окрім історично-традиційної, організаційно-управлінської та,
ймовірно, економічної компоненти (Київ і досі є одноосібним центром променевої
системи залізничної мережі України – Л.Д.), це була ще і своєрідна демонстрація міцності
радянської влади, «незаперечного авторитету» партії та її вождя. Запорукою цього, по суті
сумнівного авторитету, стала кривава вакханалія масових репресій, що охопила увесь
Радянський Союз і впродовж багатьох років наводила жах на мільйони людей.
На офіційному рівні рішення про перенесення столиці України приймалося
сумнозвісним ХІІ з’їздом КП(б)У, який проходив у Харкові 18-23 січня 1934 р. З-поміж
важливих питань, як: доповідь про роботу ЦК ВКП(б), звіт ЦК КП(б)У, Звіт Ревізійної
комісії КП(б)У тощо, делегати ухвалили постанову про перенесення столиці УСРР до
Києва. Згодом більшість свідків цієї події були репресовані, а ХІІ з’їзд Компартії України,
за аналогією із XVII з’їздом ВКП(б), отримав назву «розстріляного»: так, обраний на з’їзді
склад Політбюро ЦК КП(б)У був майже повністю знищений, вижили лише три комуністи:
Г. Петровський, М. Чувирін і А. Шліхтер.
Готуючись до перенесення столиці, Раднарком УСРР прийняв рішення ліквідувати
або перенести в інші міста частину вищих навчальних закладів Києва. Тогочасна
республіканська преса називала цей крок вимушеним і пояснювала його нестачею
приміщень для центральних органів влади, що переїздять до нової столиці. Майже
одночасно з цією подією нещадній критиці був підданий Інститут червоної професури
(ІЧП): у відповідній постанові ЦК КП(б)У говорилося, що «протягом 1929-1934 рр. з 956
слухачів, прийнятих до інституту, лише 195 його закінчили, причому більшість із них ні з
партійної, ні з наукової точок зору не відповідають вимогам ЦК КП(б)У. Такий стан виник
внаслідок того, що керівництво інститутом опинилося в руках націонал-ухильників в
особі М. Скрипника і націоналістів Романюка, Трублаєвича, Яворського, Чичкевича»1.
Оцінивши ситуацію, керівництво партії прийняло рішення про викорінення залишків
українського буржуазного націоналізму шляхом «розробки нових навчальних програм,
забезпечення марксистсько-ленінського викладання національного питання в ІЧП, нової
комплектації складу керівників і викладачів кафедр, допущення до захисту дисертацій
лише тих випускників 3-го курсу, які цілком відповідають партійним і академічним
вимогам». Названі факти дають підстави стверджувати, що серед мотивів перенесення
української столиці не останнє місце займала проблема ідеологічної слабкості тогочасних
вищих навчальних закладів України.
Переїзд державних і партійних установ УСРР – ВУЦВК, Раднаркому УСРР, ЦК
КП(б)У – з Харкова до Києва відбувся 24 червня 1934 р.2 Надалі були прийняті
різноманітні державні документи, що сприяли зростанню столичного статусу Києва: у
серпні 1934 р. Раднарком УСРР приймає постанову про заборону знищення лісу в
50-кілометровій зоні навколо Києва; зміцнює Всеукраїнську академію наук (ВУАН) через
відкриття в її складі нових інститутів та установ (зокрема, інститутів електрозварювання,
історії, матеріальної культури (згодом інститут археології), ботанічного саду тощо);
створює державний архітектурно-історичний заповідник «Софіївський музей»; у 1935 р.
Київ отримує тролейбусне сполучення, автоматичну телефонну станцію; впродовж 19351
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1939 рр. у столиці зводяться багатоповерхові приміщення Ради народних комісарів УСРР
(архітектори – І. Фомін і П. Абросимов), будівля Верховної Ради УСРР (архітектор –
В. Заболотний).
Кульмінаційним моментом номенклатурного етапу радянського державотворення в
Україні стала кампанія прийняття сталінської Конституції та її дочірнього варіанта –
третьої Конституції УСРР.
Підставою для нового конституційного процесу став висновок Й. Сталіна про те, що
в СРСР соціалізм переміг «у цілому». Звісно, що цей «суспільний здобуток» потребував
юридичного закріплення. Відтак у лютому 1935 р. сесія ЦВК СРСР обрала Конституційну
комісію, яка розробила проект нової Конституції СРСР. 12 червня 1936 р. цей проект був
опублікований для всенародного обговорення: в УСРР у процесі взяли участь 13 млн
громадян. Надзвичайний VIII з’їзд Рад СРСР 5 грудня 1936 р. затвердив сталінську
Конституцію СРСР.
Одночасно із загальносоюзним конституційним процесом в Україні була створена
власна Конституційна комісія для розробки Конституції УСРР. До її складу увійшла 31
особа, серед яких такі відомі партійні і державні діячі Української СРР, як: В. Затонський,
С. Косіор, Г. Петровський, П. Постишев, В. Чубар, І. Якір та ін. Комісія підготувала текст
третьої Конституції УСРР, що був затверджений Надзвичайним XIV Всеукраїнським
з’їздом Рад 30 січня 1937 р.
Третя радянська Конституція України складалася зі 146 статей, об’єднаних у 13 глав:
«Суспільний устрій», «Державний устрій», «Найвищі органи державної влади УРСР»,
«Органи державного управління УРСР», «Найвищі органи державної влади і органи
державного управління Молдавської Автономної РСР», «Місцеві органи влади», «Бюджет
УРСР», «Суд і прокуратура», «Основні права і обов’язки громадян», «Виборча система»,
«Герб, прапор, столиця», «Порядок зміни Конституції»1.
Безумовно, що сталінська Конституція була юридично досконалішою, ніж її
попередні варіанти. Вона принципово відрізнялася не тільки за структурою, а й за змістом.
Колишнє положення про диктатуру пролетаріату знайшло свою органічну заміну у тезі
про «Комуністичну партію як керівне ядро всіх громадських і державних організацій». У
державній символіці УРСР був зроблений акцент на братському союзі робітників і селян:
ще більш об’ємною і виразною стала композиція серпа і молота на Державному Гербі
УРСР, а зображення перехрещених серпа і молота почали уміщувати і на Державному
прапорі УРСР, поверх напису «УРСР».
Слід зазначити, що номенклатурний етап радянського державотворення позначився
подальшими адміністративно-територіальними перетвореннями. Постановою ВУЦВК і
РНК від 2 вересня 1930 р. «Про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему
управління» на території республіки було виокремлено 503 адміністративні одиниці, серед
яких 484 райони, 18 міст і Молдавська автономна республіка, що була утворена у 1924 р. і
перебувала у складі УСРР2. Двоступенева система управління передбачала, що названі
адміністративні одиниці підпорядковувалися безпосередньо центру. На практиці ця ідея
виявилася провальною, і 9 лютого 1932 р. сесія ВУЦВК ухвалила постанову про перехід
на триступеневу адміністративно-територіальну систему: центр-область-район. Тоді ж в
УСРР було утворено перші п’ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку,
Дніпропетровську й Одеську; у липні 1932 р. було засновано Донецьку область, у жовтні
1932 р. – Чернігівську. Пізніше, 22 вересня 1937 р. було утворено Житомирську,
Миколаївську, Полтавську, Кам’янець-Подільську (з 1954 р. Хмельницька) області.
3 червня 1938 р. Донецьку область було поділено на Сталінську (з 1961 р. – Донецька) та
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Ворошиловградську. 10 січня 1939 р. утворено Запорізьку, Кіровоградську і Сумську
області.
Складним і суперечливим був четвертий – територіальний – етап формування
радянської державності в Україні. Він відбувся внаслідок зовнішньої політики Й. Сталіна,
а саме, його участі у розподілі сфер впливу в Європі між фашистською Німеччиною і
СРСР. Згідно із підписаними між ними Пактом про ненапад і таємним протоколом до
нього землі Західної України, що на той час перебували у складі Польщі, потрапили до
радянської зони впливу. За цим договором до складу СРСР було повернуто більшість
етнічних українських територій, крім Холмщини, Підляшшя, Посяння і Лемківщини.
Кордони СРСР посунулися на захід на 250-350 км.
Західні українці, що плекали віковічну надію на соборність українських земель,
радісно вітали частини Червоної армії: червоноармійців зустрічали хлібом і сіллю, у
містах і селах встановлювалися спеціальні вітальні арки, прикрашені квітами, прапорами,
гаслами. Натомість польське населення Західної України спішно пакувало речі і тікало на
захід. Отже, територіальне прирощення СРСР відбулося за підтримки західних українців.
Роком пізніше, влітку 1940 р., Й. Сталін примусив А. Гітлера погодитися на
включення до СРСР Північної Буковини і Бессарабії. Гітлер не став чинити опір, бо вів
військові дії у Західній Європі й остерігався погіршення стосунків із Радянським Союзом.
28 червня 1940 р. частини Червоної армії перетнули радянсько-румунський кордон і
вступили у Чернівці, Хотин і Акерман. Румунія, не підтримана А. Гітлером,
підкорюючись радянським ультиматумам, залишила територію без бою.
Приєднання західноукраїнських земель завершило формування адміністративнотериторіального устрою УРСР. 4 грудня 1939 р. були засновані Волинська, Дрогобицька,
Львівська, Ровенська, Станіславська (з 1962 р. – Івано-Франківська) і Тернопільська
області; 7 серпня 1940 р. утворені Ізмаїльська і Чернівецька області. Напередодні
відбулася вагома подія у братнього молдавського народу: 2 серпня 1940 р. Молдавську
Автономну Республіку, що входила до складу УРСР, було перетворено на союзну
республіку – Молдавську РСР1.
Загалом останній період радянського державотворення в Україні носив надзвичайно
гострий і суперечливий характер. На тлі віковічних прагнень українців до соборності
етнічних земель Й. Сталін задовольнив свої владні та імперські амбіції. Взагалі трагізм
ситуації полягав у тому, що для здійснення державотворчих прагнень українців з боку
«західних демократій» доброї волі не спостерігалося, проте на тлі загальної байдужості
світової спільноти, «турбота» Й. Сталіна про «молодшого слов’янського брата» виявилася
історично результативною, особливо у контексті збирання українських земель у межах
єдиної УРСР.
Конструктивними були й інші державотворчі кроки радянської влади. Зокрема,
політика державного капіталізму (неп) витягнула країну з економічної прірви; політика
форсованої індустріалізації всього за 10 років перетворила Україну на республіку з
потужним промисловим виробництвом; кампанія українізації забезпечила радянській
владі національний характер і сприяла національно-культурному відродженню України: у
цей час швидкими темпами розвивалися українська наука, освіта, література, мистецтво
тощо. Українізація стала своєрідною індульгенцією для радянської влади: навіть колишні
вороги більшовиків визнавали здобутки цієї політики і перетворювалися на симпатиків
УСРР-УРСР. Яскравим прикладом може служити Є. Петрушевич, раніше – ворог
більшовизму, що у міжвоєнний період підтримував ідею об’єднання західноукраїнських
земель з радянською Україною. Водночас радянське державотворення позначилося
негативними явищами: злочинного змісту були сповнені політика «розстріляного
відродження» та практика суцільної колективізації, ворожа ментальності українського
1
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селянина і спрямована на пролетаризацію багатомільйонної верстви хліборобів.
Колективізація фактично обслуговувала політику індустріалізації, яка мала за пріоритет
важку промисловість і відверто ігнорувала потреби села. Наслідком цього індустріального
експерименту став Голодомор українського народу 1932–1933 рр.
Отже, проблема радянського державотворення у міжвоєнний період залишається
відправною в усвідомленні усієї новітньої історії України і потребує подальших
досліджень.
The article raised a demand for scientific and socially significant issue of state of Ukraine
in the interwar period. The author puts forward his own periods of the Soviet state 1920-30's,
analyzing and evaluating the then socio-political events and phenomena.
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Зуляк І.С. (Тернопіль)
ВПЛИВ НАСЛІДКІВ ПЕРШОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА СТАНОВЛЕННЯ
«ПРОСВІТИ» У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
У статті досліджено вплив наслідків Першої світової війни на становлення
«Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період, проаналізовано особливості
відновлення товариства, складність відбудовчих процесів у повоєнний період.
Актуальність досліджуваної проблематики полягає в тому, що вона має важливе
наукове значення, оскільки дає можливість проаналізувати вплив наслідків Першої
світової війни на процес становлення «Просвіти» у Західній Україні.
Наукова новизна статті полягає в тому, що це одна зі спроб, у якій досліджено вплив
наслідків Першої світової війни на становлення «Просвіти», її роль у національнокультурному поступі Західної України, вплив на формування національної свідомості
українства, реалізацію просвітньої ідеї.
Об’єкт дослідження – суспільно-політичні, соціально-економічні, національнокультурні процеси, що відбувалися у Західній Україні досліджуваного періоду.
Предмет дослідження – особливості впливу наслідків Першої світової війни на
процес становлення «Просвіти» у контексті відродження самобутньої української
національної культури, формування національної свідомості.
Мета публікації полягає у розкритті впливу наслідків Першої світової війни на
процес становлення діяльності «Просвіти» у повоєнний період.
Завдання статті зумовлені тематикою дослідження і переважно ґрунтуються як на
аналізі тих чинників, які впливали на відновлення і функціонування товариства, так і на
розкритті механізму самозбереження «Просвіти» у складних умовах післявоєнного
періоду.
Науковий доробок вітчизняних істориків із цієї проблематики обмежується
публікаціями С. Перського1, І. Брика2, М. Творидла3, Ж. Ковби4, А. Середяк5 та інших
науковців, які узагальнено подають цю проблему, повною мірою не розкриваючи
досліджувану тематику. Детальніше задекларовану тему проаналізував автор статті у
монографії «Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939)»6.
1

Перський С. Популярна історія Товариства «Просвіта» з ілюстраціями. Видання Товариства
«Просвіта». Ч. 730. Накладом Товариства «Просвіта». – Львів, 1932. – 268 с.
2
Брик І. Обов’язок життя // Письмо з Просвіти. – 1922. – Ч. 29-30 (подвійне). – 15 липня. – С. 229;
Брик І. День «Просвіти» // Життя і знання. – 1932. – Ч. 3 (51). – С. 65; Брик І. Історія шістьдесятиліття
калєндарів «Просвіти» // Народній Ілюстрований Калєндар «Просвіти» на переступний рік 1940. Річник 40.
– Львів: Накладом Товариства «Просвіта» у Львові, 1939. – С. 60-66.
3
Творидло М. Куди йти нашій кооперації? // Діло (Львів). – 1930. – Ч. 94 (12.460). – 1 травня. – С. 1;
Творидло М. Економічна діяльність «Просвіти» // Народний ілюстрований календар товариства «Просвіти»
на переступний рік 1928. Ювилейне видання з нагоди 60-ліття і 50-ліття Калєндаря. Коштом Товариства
«Просвіта» у Львові. – Львів, 1927. – С. 129-130.
4
Ковба Ж.М. «Просвіта» – світло, знання, добро і воля українського народу. – Дрогобич: Вид. фірма
«Відродження», 1993. – 128 с.: іл.
5
Середяк А. Товариство «Просвіта» в період Першої світової війни, визвольних змагань українського
народу і їх поразки // Нарис історії «Просвіти» / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. –
Львів; Краків; Париж: Просвіта, 1993. – С. 42-52.
6
Зуляк І.С. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919 – 1939). – Тернопіль:
Воля, 2005. – 946 с.
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Зокрема, у статтях І. Брика, присвячених впливові наслідків Першої світової війни
на становлення «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період, в основному
наголошується на тому, що Перша світова війна й повоєнна розруха призвели до втрати
зв’язку Головного виділу з філіями й читальнями, відчуження української інтелігенції з
широкими селянськими масами1, звертається увага на постійну й посильну допомогу
«Просвіті»2, подається інформація щодо календарів товариства і їхніх редакторів3. Автор
обмежується констатацією фактів та описовістю подій, не подаючи шляхів й механізмів
подолання того чи іншого явища.
Питання економічного розвитку західноукраїнської кооперації, що відігравали
важливе значення для фінансової підтримки діяльності «Просвіти», розглядав
М. Творидло, зазначаючи, що необхідно активізувати й модернізувати кооперативний рух,
який використовував застарілі методи функціонування4.
Один із важливих напрямків діяльності «Просвіти» полягав у відновленні
зруйнованих війною фахових шкіл, перетворення їх у центри підготовки сільської молоді
для здобуття навичок праці у сільському господарстві. В економічно-господарському
поступі товариства автор значне місце відводить господарсько-садівничій школі у
Милованні, подаючи наслідки матеріальних збитків, завданих війною, її відновлення й
відбудову маєтку5.
Важливе значення у культурно-просвітньому й громадсько-політичному житті
Західної України відігравала діяльність товариства «Просвіта», що виробила ідеологію
духовного відродження, яка стала панівною у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Кінцеву
стратегічну мету вона вбачала у поширенні освіти серед українських селян, утвердженні
рідної мови, культури, історії, оскільки це означало зміцнення і згуртування однодумців у
піднесенні національної та суспільно-політичної свідомості6.
Однак активний процес зростання товариства було призупинено Першою світовою
війною, що як і окупація Галичини російськими військами та царський губернський уряд,
що суворо переслідував український рух, сповільнила, а то й припинила діяльність
«Просвіти», передусім у сільських місцевостях7.
Українські землі були в числі тих, що найбільше постраждали від війни. Від самого
початку боїв влітку 1914 р. на території Галичини, Волині (меншою мірою), Центральної
України стала одним із основних воєнних театрів на сході Європи8.
Згідно з підрахунками тільки до кінця 1918 р. у Галичині було знищено війною
122 тис. 422 житлових і 233 тис. 377 господарських будинків, або 20 % довоєнного стану.
Одна п’ята населення опинилася без даху над головою; мешканці деяких зруйнованих
околиць жили в землянках. За всі воєнні роки (1914–1921 рр.) було знищено близько
506 тис. житлових і господарських будинків у Галичині, а на інших західних і північних
землях під Польщею – 499 тис.9

1

Брик І. Обов’язок життя // Письмо з Просвіти. – 1922. – Ч. 29-30 (подвійне). – 15 липня. – С. 229.
Брик І. День «Просвіти» // Життя і знання. – 1932. – Ч. 3 (51). – С. 65.
3
Брик І. Історія шістьдесятиліття калєндарів «Просвіти» // Народній Ілюстрований Калєндар
«Просвіти» на переступний рік 1940. Річник 40. – Львів, 1939. – С. 65-66.
4
Творидло М. Куди йти нашій кооперації? // Діло (Львів). – 1930. – Ч. 94 (12.460). – 1 травня. – С. 1.
5
Творидло М. Економічна діяльність «Просвіти» // Народний ілюстрований календар товариства
«Просвіти» на переступний рік 1928. – Львів, 1927. – С. 129.
6
Алексієвець М.М., Зуляк І.С. Діяльність «Просвіти» у національно-культурному відродженні Східної
Галичини (1868–1914). – Тернопіль, 1999. – С. 128.
7
Лев В. Сторіччя «Просвіти» // Альманах календар Союзу Українців Католиків Америки
«Провидіння» на рік божий 1968. – Філядельфія: Вид-во «Америка», 1968. – С. 159.
8
Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К.:
Ґенеза, 2000. – С. 103.
9
Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – С. 272-273.
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З 1919 р. Польщею було окуповано 125,7 тис. кв. км земель Східної Галичини та
Західної Волині, що становило третину всієї території тодішньої Польщі. На цій території
у 1931 р. проживало 8,9 млн осіб, із них 5,6 млн українців, 2,2 млн поляків. Ці землі стали
для Польщі новими джерелами сировини, дешевої робочої сили та ринками збуту.
Водночас вони спричинили появу й загострення зовнішніх і внутрішніх проблем, що
суттєво дестабілізувало ситуацію у Польській державі1.
Не сформована до кінця українська нація опинилася під загрозою насильницької
асиміляції. Східна Галичина в ході польсько-української війни була захоплена Польщею.
Керуючись своїми стратегічними інтересами, переможниця Антанта, передусім Франція,
надавала польській стороні військову та політичну підтримку2.
Сумний перебіг подій в Україні, втрата нею незалежності призвели до того, що
наприкінці 1920 р. Східна Галичина і Західна Волинь опинилися у складі Польщі, що й
було підтверджено Ризьким мирним договором. Антанта, перед загрозою нової революції,
визнала за Польщею українські землі, хоча у Версальському договорі вказувалося, що
Польська держава мала утворитися лише на етнографічних землях, у договорах в Спа,
Севрі – що Східна Галичина не належить до Польщі3. В. Сергійчук писав про те, що
Польща, переслідуючи винятково власні інтереси, відмовилася підтримувати Україну,
пішла на розподіл території з більшовиками і, зрештою, ствердила анексію частини нашої
землі підписанням Ризького договору в березні 1921 р.4, який визначив кордони Польщі.
З березня 1923 р. за Польщею було визнано Холмщину, Підляшшя, Полісся,
Волинь5. Питання про державну належність Східної Галичини залишалося нерозв’язаним.
Хоча на Паризькій мирній конференції було уповноважено Польщу окупувати ці землі
лише тимчасово, оскільки Галичина територіально знаходилася поза кордонами Польщі,
що вважалася лише фактичним воєнним окупантом Галичини, через те вона не отримала
мандату утворити адміністрацію6.
В. Левицький вважав, що Ризький мир лише визначив кордони Польщі, а Східна
Галичина передавалася до її складу тимчасово7. М. Лозинський зазначав, що найвища
рада обіцяла українцям, що договір опиратиметься на праві самовизначення націй, однак
сумнівався у тому, що Польща дотримає його умов8.
Юридично ці землі підпорядковувалися державам Антанти, насправді ж
повновладним господарем залишалася Польща. Бажаючи зберегти Східну Галичину за
собою, польський сейм 26 вересня 1922 р. ухвалив закон про введення обмеженої
територіальної автономії для Східної Галичини й уряд розпочав заходи, спрямовані на
визнання за Польщею цієї території9.
1

Історія України / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – С. 305.
Історія української державності. Боротьба за українську державність на західноукраїнських землях у
20–30-х роках / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – К.: Либідь, 1999. – С. 345.
3
Сергійчук В. З історії українців Холмщини й Піляшшя // Холмщина і Підляшшя. Історикоетнографічне дослідження. – К.: Родовід, 1997. – С. 82.
4
Сергійчук В. Правда про «золотий вересень» 1939-го. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1999. –
С. 3.
5
Левицький В. Повоєнні журби світа. Мир, але не спокій – національні рухи в мандатних областях і в
Схід. Азії – Зміни на Сході Європи. Історія повоєнного світа. І частина з образками. – Львів: Накладом
«Самоосвіти» кооп. з обм. відпов., 1936. – С. 38-39.
6
Передісторія соймового закону з 22. ХІ. 1922. р. та рішення Конференції Амбасадорів з 15. ІІІ.
1923 р. Премієр Польщі про східногалицьку справу // Новий час. – 1938. – Ч. 113 (4307). – 27 травня. – С. 2.
7
Левицький В. Повоєнні журби світа. Мир, але не спокій – національні рухи в мандатних областях і в
Схід. Азії – Зміни на Сході Європи. Історія повоєнного світа. І частина з образками. – Львів, 1936. – С. 3839.
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Лозинський М. Галичина на Мировій Конференції в Парижі. – Камінець: Вид. «Стрільця» Органу
Галицької Армії, 1919. – С. 28-29.
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Українська й білор. нац. територія // Народний Ілюстрований Калєндар Товариства «Просвіти» на
звичайний рік 1927. Річник 49. Коштом товариства «Просвіта» у Львові. – Львів, 1926. – С. 246.
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І. Васюта зауважував, що зусилля Польської держави щодо інкорпорації Західної
України мав обмежити Ризький мирний договір, за яким, на вимогу радянської сторони,
Польща мала надати східногалицьким землям автономію, а населенню – права, рівні з
населенням метрополії. Однак польські правлячі кола, приховуючи інкорпоративну й
асиміляторську практику дипломатичними акціями, порушували умови цього договору, як
і інші міжнародні зобов’язання, що визначалися ухвалами Паризької мирної конференції
від 25 червня і 11 липня 1919 р. та іншими угодами1.
У агресивних намірах щодо Східної Галичини, де мало не три чверті населення
становили українці, Польща спиралася на політичну підтримку й воєнну допомогу
західних держав, що нехтували інтересами корінного населення краю2.
Польський уряд обіцяв забезпечити національним меншинам усі права та
можливості національно-культурного розвитку, надавши Східній Галичині автономію,
насправді ж виконувати свої зобов’язання не мав наміру. Хоча на засіданні сейму від
20 лютого 1919 р. було ухвалено т.зв. «малу конституцію», що складалася з п’яти
параграфів3. Власне, проти неї виступали поляки, які становили меншість на «кресах»4. З
приводу автономії польська преса писала, що владна аристократія боїться навіть слова
«автономія»5.
Влада встановила жорстокий режим, зневажаючи права українського населення
окупованої території, придушуючи будь-які прояви національно-культурного розвитку,
що негативно позначились загалом на становленні й розвитку Західної України. О. Меґас,
колишній український депутат Паризької мирної конференції, у вступному слові до книги
«Трагедія Галицької України. Матеріяли про польську інвазію, польські варварства і
польську окупацію Східньої Галичини за криваві роки 1918, 1919 і 1920» писав про те, що
«...Східня Галичина представляється як одне велике цвинтарище. Куди не глянеш, де не
поїдеш, скрізь бачиш руїну, гроби, хрести, покраяні окопами та шанцями поля... Шукаю
нашої інтеліґенції по містах. Її там як нема. Все поарештоване, інтерноване, конфіноване...
Українських провідників не знайдеш тепер між народом. Вони або погинули в польських
таборах, або тиняються на чужині, або загибають по польських в’язницях. Мені вдалось
вкінці зайти між недобитки українства у Львові, Перемишлі та Станиславові...»6
К. Левицький зазначав, що остання світова війна принесла два основних принципи
міжнародного права – національне самовизначення більшості й захист національної
меншини, на основі яких формуються відносини між народами Європи. Однак державипереможниці Антанти не застосували його справедливо до всіх націй, що передбачено
Сен-Жерменським мирним договором від 10 вересня 1919 р.7 Доцільним, на його думку,
було б запровадження у міжнародному праві замість захисту прав національних меншин,
засаду повної рівноправності всіх меншин громадян держави, без різниці націй8.

1

Васюта І. Повстання 1922 р. в Західній Україні // Вісник Львівського університету. Серія історична.
– Львів, 1997. – Вип. 32. – С. 131.
2
Державний архів Львівської області, ф. 1, оп. 52, спр. 2856, арк. 1.
3
Левицький В. Повоєнні журби світа. Мир, але не спокій – національні рухи в мандатних областях і в
Схід. Азії – Зміни на Сході Європи. Історія повоєнного світа. І частина з образками. – Львів, 1936. – С. 3839.
4
Польська конституція та «інородці» // Діло. – 1924. – Ч. 67 (10.160). – 26 березня. – С. 2.
5
Центральний державний архів вищих органів державної влади та управління України (далі –
ЦДАВО України), ф. 3695, оп. 1, спр. 41, арк. 261 б.
6
Дем’янчук М. Станиславівщина в роках 1918 – 1920 // Альманах Станиславівської землі. Збірник
матеріялів до історії Станислава і Станиславщини. Наукове Товариство ім. Шевченка. Український Архів.
Том ХХІХ. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Вид. Центрального Комітету Станиславівщини, 1985. –
Т. ІІ. – С. 258.
7
Левицький К. Права національних меншин. – Відень, 1923. – С. 3.
8
Там само. – С. 15.
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О. Красівський підкреслював, що правом націй на самовизначення скористалися лише
поляки, відмовивши у такому праві українцям1.
К. Левицький писав про те, що Польща мала обмежитися виключно до
етнографічних земель, на підставі якого юридичного права посягає на чужі території,
зокрема, західноукраїнські, на яких українці не є національною меншиною, а
національною більшістю2. Насправді ж, польська влада намагалася штучно творити
окремий лемківський чи гуцульський сепаратизм, творячи окрему лемківську або
гуцульську «мову», «буквар» тощо3.
Ставлення української громадськості загалом і «Просвіти», зокрема, до відродження
Польської держави зумовлювалося низкою історичних і політичних чинників.
Найважливіше значення серед них мали антагоністичні цілі польських і українських
політичних програм щодо території майбутніх відроджених держав. Українці клали в
основу своїх державницьких прагнень на західному польському напрямку ідею
встановлення свого можливого суверенітету на землях, що вважалися українськими під
історико-етнографічним поглядом. Але при цьому і саме собою питання про історикоетнографічну польсько-українську межу не виглядало однозначним не тільки для обох
сторін, а й для різних наукових шкіл і політичних напрямків всередині кожної зі сторін,
передусім, у польському політичному таборі. Українська ідея здобуття національної
державності апелювала до природного права – мати власну державу на землі проживання
предків сучасного розселення народу4.
Українське питання у національній політиці Другої Речі Посполитої було найбільш
складним для вирішення і найважливішим поглядом стабільної ситуації у країні. Це
зумовлювалося певними обставинами, зокрема тим, що українців у Польщі серед
національних меншин було найбільше; вони проживали компактно, в основному на
теренах Західної України, яка перебувала у безпосередній близькості до кордонів
більшовицької Росії та радянської України – головного, на думку влади, потенційного
ворога Польщі; українське населення, на відміну від інших національних меншин,
відзначалося високим рівнем національної самосвідомості та прагненням до політичного й
національного визволення, до творення незалежної та суверенної держави5. До речі,
кінцевою умовою діяльності «Просвіти» була побудова національної держави6.
Найсерйознішою проблемою у внутрішній політиці Другої Речі Посполитої, певною
мірою й у зовнішній, що потребувала вирішення, стала українська. Це було зумовлено
найбільшою чисельністю українців серед національних меншин, що проживали
здебільшого на окремій етнографічній території і відрізнялися високою національною
самосвідомістю7.
Після Першої світової війни польська політика в українському питанні
характеризувалася певними особливостями. Передусім, це пов’язано з тим, що в 1919–
1

Красівський О. Галичина в першій чверті ХХ ст.: Проблеми польсько-українських стосунків. –
Львів: Вид-во ЛФУФДУ, 2000. – С. 163.
2
Левицький К. Права національних меншин. – Відень, 1923. – С. 10.
3
Хом’як М. Політика Польщі на західноукраїнських окраїнах у роках 1918–1947 // Ярославина і
Засяння 1031 – 1947. Історично-мемуарний збірник. Наукове Товариство ім. Шевченка. Український Архів.
Том ХLII. – Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто: Реґіональне Об’єднання «Ярославщина і Засяння»
(ЯРОКЗА), 1986. – С. 101.
4
Макарчук С. Ставлення української громадськості Галичини до Польської держави (1918 – 1923) //
Вісник Львівського університету. Дослідження з історії України. Серія історична. – Львів, 1995. – Вип. 30. –
С. 63.
5
Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921 –
1939 рр.). – Львів: Тріада плюс, 2003. – С. 39.
6
Галущинський М. Одиниця і громада. Бібліотека популярно-наукових викладів під редакцією
Омеляна Терлецького. – Львів: Накладом Української Книгарні і антикварні у Львові, 1921. – С. 12.
7
Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918 – 1923 рр.: Проблеми взаємовідносин. – К.: Вид-во
УАДУ, 1998. – С. 59.
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1923 рр. Польща ще не цілком закріпилася у Західній Україні1. У 1918–1923 рр. ще не
були точно визначені східні кордони новоутвореної Другої Речі Посполитої й
інкорпорування нею у 1918–1919 рр. Східної Галичини з міжнародного правового погляду
мало окупаційний характер, що впливало на особливості національного руху та польськоукраїнські стосунки після прийнятого рішення Ради послі, згідно з яким Східна Галичина
стала складовою частиною Польщі2.
М. Хом’як зазначав, що польська влада провадила політику відокремлення Східної
Галичини від решти західноукраїнських земель, забороняючи поширення там преси й
часописів зі Львова, перешкоджаючи діяльності «Просвіти», «Рідної школи», «Сільського
господаря», «Сокола» та інших національних інституцій, підпорядковувала місцеві
українські кооперативи польським3. Розвиток українського національного життя у Східній
Галичині суперечив польській колонізаційній доктрині, тому органи влади припиняли
функціонування українських товариств, переслідували інтелігенцію, селян і молодь,
усували з державної служби службовців-українців4.
Намагаючись поліпшити становище, 7 жовтня 1926 р. «Просвіта» зверталася до
НТШ, РСУК, «Сільського господаря», Союзу українок щодо призначення національних
кадрів у всі ділянки суспільного життя5.
Однак кардинально змінити ситуацію не вдалося. Згідно з даними І. Озаркевича, на
1939 р. лише у Великому Бориславі, до якого входили сусідні села Борислав, Тустановичі,
Котівська Баня, налічувалося 42000 мешканців, із яких третину становили українці, євреї
– 14000, решту – поляки. Із сорока восьми посад радних у маґістраті українці посідали
три, лише п’ятнадцять осіб мало вищу освіту6.
Після Першої світової війни польська влада ігнорувала взяті на себе зобов’язання
про надання територіальної автономії Галичині, зволікала з відкриттям українського
університету, що негативно відбилося на становищі українських товариства.
Внутрішня політика Польщі скеровувалася на асиміляцію «кресів» – земель із
переважно непольським етнографічним складом. Поглинення мало бути поетапним:
спочатку державним, а вже потім – етнічним7. Польська політика ґрунтувалася на
інтеграції Галичини у складі Польщі. Правлячі владні кола намагалися зміцнити
«польськість» східних кресів, усуваючи характерні українські ознаки, ставлячи так світову
громадськість перед доконаним фактом анексії краю. Усяі система політичних і
економічних заходів щодо українського населення підпорядковувалася найважливішій
меті – полонізації.
Державна полонізація означала підпорядкування непольського населення установам,
обов’язкам і правилам, які існували в усій Польщі, а також витіснення на периферію
суспільного життя або й цілковиту ліквідацію організацій, створених українцями на
попередньому історичному етапі8.
Основним мотивом вимог українства було те, що існуючі польські академічні ВНЗ
не враховували наукових інтересів усього громадянства, служили винятково задоволенню
1

Історія України / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – С. 305-306.
Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918 – 1923 рр.: Проблеми взаємовідносин. – К.: Вид-во
УАДУ, 1998. – С. 4-5.
3
Хом’як М. Політика Польщі на західноукраїнських окраїнах у роках 1918–1947 // Ярославина і
Засяння 1031 – 1947. Історично-мемуарний збірник. – Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1986. – С. 101.
4
Рабій Ю.-Є. Княжий город Самбір. – Львів; Самбір; Ютика, 1999. – С. 151.
5
Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІАУ у Львові), ф. 348,
оп. 1, спр. 249, арк. 1.
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Озаркевич І. Як ми господарили нафтовими теренами? // Календар Просвіта на Божий 1969 рік. –
Торонто: Українське Видавництво «Добра книжка», 1968. – Вип. 186. – С. 66.
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потреб польського населення, тому передумовою заснування українського університету
виступали приватні курси, які влада переслідувала, використовуючи репресивні методи1.
8 червня 1923 р. польська поліція, незважаючи на петицію українських інституцій,
провела обшук у студентів-медиків у залі музичного товариства ім. М. Лисенка, у будинку
«Просвіти», арештувавши всіх присутніх на курсі усної української словесності2.
Шкільна влада практикувала примусове виселення українських шкіл. Так, 29 жовтня
1921 р. канцелярія Володимирської православної парафії отримала розпорядження № 154
щодо реквізиції будинку на території кафедрального собору для розташування української
школи, у якому мешкали два священики, диякон і псаломщик3. До протесту з приводу
припинення навчання в українській семикласній школі Ковеля приєдналася місцева
«Просвіта», оскільки упродовж двох місяців у школі не проводилося навчання через
виселення польською інспекцією школи з приміщення, а помешкання, орендоване
товариством для потреб школи, влада реквізувала4.
«Українська трибуна» від 15 червня 1921 р. повідомляла про те, що загальні збори
Рівненської повітової «Просвіти» від 29 травня 1921 р. ухвалили вислати до польської
влади меморіал щодо стану українського шкільництва5.
У Крем’янці, окрім духовної семінарії, діяла чотирикласна чоловіча духовна школа,
яку замінили на семикласну й восьмикласну жіночі єпархіальні школи, вони
розташовувалися у старих будинках, у яких ще в ХІХ ст. був польський ліцей, і в нових,
збудованих коштом церкви. Влада конфіскувала будинки і передала їх польській гімназії
ім. Чацького. 6 листопада 1922 р. староство у Крем’янці наказало школі перебратися до
Дермані6.
На з’їзді культурно-просвітницьких організацій Волині у Луцьку від 8 липня 1922 р.
висловлювалося обурення переслідування урядом українських шкіл, учителів. У виступі
А. Пащука наголошувалося на вузькості, односторонності й нескоординованості праці
громадськості краю7. Політику асиміляції української школи влада пояснювала тим, що
нібито місцеве населення не бажає віддавати дітей до національної школи8.
Серйозною перешкодою в навчанні була нестача матеріальних коштів, забезпечення
учнів одягом, взуттям тощо. Проте Головний виділ «Просвіти» намагався залучити всіх
дітей шкільного віку до навчання у народних школах9, хоча це було непростою справою.
Наприклад, 60 бідних учнів міської школи у Турці не мали взуття, щоб відвідувати школи.
Вони найчастіше закінчували навчання четвертим класом і тільки у виняткових випадках
могли продовжувати освіту10.
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У зверненнях «Просвіти», «Рідної школи» до громадянства закликалося складати
кошти на утримання шкіл1. Важливим чинником підтримки української школи було
колядування. Зокрема, у 1930 р. у Східній Галичині було заколядовано 49835 зл., із них у
Львівському воєводстві – 23221 зл., Тернопільському – 16785 зл., Станіславівському –
9828 зл.2
Отже, вплив наслідків Першої світової війни на становлення «Просвіти» у Західній
Україні в міжвоєнний період був негативним, характеризувався асиміляційними
процесами, що, незважаючи на відновлення діяльності товариства, гальмували
повноцінний поступ цієї інституції.
The article examined effects of World War I on the formation of «Prosvita» in Western
Ukraine in the interwar period, analyzed the features restoration company, the complexity
recovery processes in post-war period.

1
2

Діло (Львів). – 1924. – Ч. 54 (10.147). – 11 березня. – С. 4.
Скільки заколядували на «Рідну Школу»? // Народна справа (Львів). – 1930. – Ч. 9 (74). – 2 березня.

– С. 1.
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ВНЕСОК УКРАЇНОЗНАВЧИХ
ОСЕРЕДКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
ТА ДІАСПОРИ В РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ
НАУКИ МІЖВОЄННИХ РОКІВ
У статті розглянуто проблеми розвитку історичного компонента українознавства
на західноукраїнських землях та в еміграції у контексті студій над загальним процесом
української інтелектуально-духовної еволюції міжвоєнного періоду. Окреслено роль
західних українознавчих центрів у формуванні модерного наукового простору на
українському ґрунті.
Проблема становлення українознавства в історичних осередках Західної України та в
діаспорі у міжвоєнні роки за своїм значенням виходить далеко за межі
вузькоспеціалізованих розвідок. Так чи інакше її успішне розв’язання можливе лише у
контексті студій над загальним процесом формування модерного інтелектуального
простору на українському ґрунті з низкою специфічних завдань та історично зумовлених
особливостей. Слід підкреслити, що цей процес був об’єктом постійної уваги з боку
безпосередніх учасників. Однак їхні позиції суттєво різнилися як у визначенні
стратегічної мети вітчизняних досліджень, так і в доборі методологічного інструментарію.
Сучасний етап розроблення теми характеризується появою низки праць, зокрема,
історіософського спрямування, що продовжують національні традиції, започатковані на
Великій Україні, збережені науковцями Галичини, розвинені в еміграції та синтезовані
здобутками пострадянської історіографії в умовах нової геополітичної реальності1.
Аналіз окресленої літератури дає підстави говорити про дві групи факторів, які
визначали паралельний розвиток українознавства в УСРР та за її межами. Йдеться про
об’єктивні геополітичні обставини та суб’єктивне усвідомлення українськими науковцями
власної ролі у творенні цілісної системи знань про Україну й українство. Звертаючись до
першої групи факторів, маємо відзначити, що зовнішнім проявом їхньої дії стало
зосередження провідних українознавчих центрів на тлі Української революції спочатку в
Києві та Харкові, а по мірі насадження радянського тоталітаризму і згортання політики
українізації – переміщення їх до західноукраїнських та діаспорних осередків.
Пріоритет УСРР у 1920-ті рр. був зумовлений не тільки активізацією наукового
життя у стінах УАН (ВУАН), а й погіршенням фінансового забезпечення НТШ після
розпаду Австрійсько-Угорської імперії і реакційної політики Другої Речі Посполитої щодо
українознавчих інституцій, відтік частини наукових кадрів до радянської Україні,
викликаним політикою українізації2. Разом з тим перевагою західноукраїнських та
еміграційних осередків українознавства була
можливість наукових зв’язків з
1

Див.: Потульницький В.А. Історія української політології: концепція державності в українській
зарубіжній історико-політичній науці. – К.: Либідь, 1992. – 232 с.; Коцур А., Мандрик М. Національна ідея в
інтелектуальній спадщині української та російської еліти кінця ХVII – ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври,
2000. – 203 с.; Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні. Кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.
– К.; Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001. – 440 с.; Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія: історіософія
світової та української історії ХVII – ХХ ст. – К.: Либідь, 2002. – 480 с.; Калакура Я.С. Внесок істориків
діаспори у збагачення національних традицій української історіографії // Калакура Я.С. Історичні засади
українознавства. – К.: НДІУ, 2007. – 381 с. – С. 184-197; Гомотюк О. Злет і трагедія українознавства (90-ті
роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 552 с.
2
Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні. Кінець ХІХ – перша третина ХХ ст. – К.;
Черкаси, 2001. – С. 355-356.
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європейською і світовою спільнотою, що становило помітний контраст з умовами
наукової роботи в умовах радянської влади. До цього також необхідно додати, що з
ідеологічних міркувань найбільших обмежень щодо закордонних контактів зазнавали
саме історики1. Особливої гостроти ця проблема набула в 30-ті роки, коли внаслідок
репресій і тотальних чисток української інтелігенції будь-які форми міжнародної
співпраці припинилися2.
Інша група факторів розвитку історичної складової українознавства стосується
належності науковців до тієї чи іншої ідейно-світоглядної та методологічної орієнтації.
Якщо в УСРР послідовно насаджувалася методологія партійно-класового трактування
історичного процесу, а сама українська наука розглядалася як складова єдиної радянської
науки, покликаної боротися з буржуазним націоналізмом, то діаспора намагалася
сформувати вільний український духовно-інтелектуальний простір, зберегти національні
традиції науки, захищати її від спотворень та перекручень3.
Звичайно, сучасні дослідники намагаються врахувати, що обидві гілки українських
історичних студій вибудовували різні системи ідеологічних і методологічних орієнтирів
та проводили селекцію пошукової тематики з огляду на різне бачення перспектив
розвитку України. При цьому слід також брати до уваги не тільки мету й напрями
наукових змагань, а й шляхи їх реалізації. Так, радянська історична наука мала
централізований уніфікований характер та розвивалася на базі офіційної ідеології у
підвладних і контрольованих владою академічних установах. Натомість учені в еміграції з
об’єктивних причин мали змогу спиратися на приватну ініціативу та власні наукові
інтереси4.
Вказана диференціація зумовлювала специфіку підходів до співвідношення
прикладних, продиктованих політичною кон’юнктурою, і академічних, продиктованих
пошуком об’єктивної істини, мотивів інституційного оформлення українознавства. В
умовах функціонування радянської моделі «держава – наука» мало не єдиним замовником
і споживачем наукового продукту виступала держава. В діаспорі на перший план
виступали інші чинники. Зокрема, незважаючи на причетність майже всієї наукової
еміграції міжвоєнного періоду до подій 1917-1920 років, перша українська закордонна
установа – Український соціологічний інститут (1919) задумувалася М. Грушевським як
заклад, «який водночас не був би ані опозиційним центром, спрямованим проти
Радянської України, ані апологетичним осередком більшовицького уряду за рубежем»5.
Тобто ідейна основа діяльності Інституту уявлялася його фундатору як примат наукових
цінностей над міркуваннями політичної доцільності.
Власне, ситуацію навколо структурного становлення вітчизняних історичних
досліджень можна розглядати також з позиції рушійних сил і кінцевої мети самого
процесу. Якщо в УСРР (УРСР) держава формувала науку й її інститути, то за радянським
кордоном українознавчі центри створювались як автентична природна форма існування
української наукової думки, що згодом перетворилася на один із важливих факторів
національно-державного відродження. Можна погодитися з висновками О. Пріцака, який,
наприклад, вважав утворення Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові епохальною
подією духовного життя України кінця ХІХ ст. Адже на глибоке переконання історика,
мова йшла про націоналізацію передової на той час київської науки в ділянці
1

Саган Г.В. Наукові зв’язки українських та іноземних вчених у міжвоєнний період (1918-1939): Дис.
… канд. іст. наук. – К., 1999. – С. 65.
2
Там само. – С. 71.
3
Оглоблин О. Завдання української історіографії на еміграції // Український історик. – 1978. – № 4. –
С. 63.
4
Колесник І.І. Українська історіографія (ХVIIІ – початок ХХ ст.). – К.: Ґенеза, 2000. – С. 82.
5
Потульницький В.А. Історія української політології: концепція державності в українській зарубіжній
історико-політичній науці. – К., 1992. – С. 28.
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гуманітарних насамперед – історичних, дисциплін1. Засноване патріотичними силами під
Австрією за підтримки народовців Наддніпрянщини2, у 20-х рр. ХХ ст. НТШ опинилося
під сильним впливом ВУАН та її історичної секції, очолюваної М. Грушевським3. Як
неодноразово підкреслював О. Оглоблин, М. Грушевський прагнув спрямувати зусилля
істориків по різні боки від радянського кордону на вирішення загальних проблем
українознавства та в єдиному руслі об’єднаної української історіографії4. З таких мотивів
академіками ВУАН були обрані відомі діячі львівського осередку: С. Смаль-Стоцький,
В. Гнатюк, С. Дністрянський, В. Щурт, І. Горбачевський, М. Возняк, Ф. Колесса5.
У свою чергу, ряд українських радянських науковців друкували свої розвідки у
«Записках НТШ» (яких, на жаль, у період з 1914 до 1939 рр. вийшло лише 39 томів)6.
М. Грушевський, за підрахунками Л. Винара, опублікував у «Записках» три статті: «Вплив
чеського національного руху XIV-XV вв. в українському життю і творчости як проблема
досліду» (тт. 141-143, 1925), «Не звісний епізод з життя Дорошенка» (ювілейний том
«Записок НТШ», присвячений академіку К. Студинському, 1930) і «З нагоди 150ї книги
«Записок» (т. 150, 1929). Остання з названих праць історика виявилася своєрідним
заповітом для товариства7. «Вже тоді, – підкреслює Л. Винар, – Грушевський мусів
бачити, що українська наука на Великій Україні, через ставлення совєтської влади не
зможе повністю розгорнутися. Спершу були поважні фінансові недомагання, а згодом
долучилися політичні переслідування членів ВУАН»8.
Як зазначалося, подальша уніфікація радянської системи історичних установ
проходила шляхом поетапного обмеження безпосередніх контактів із закордонними
осередками. Натомість НТШ розбудовувало власну організаційну структуру, активізуючи
міжнародні зв’язки. Найбільшу частину цієї співпраці складав обмін науковою
літературою. Хоча у повоєнний час нові надходження помітно скоротилися порівняно з
1913 р., все ж на 1938 р. бібліотека Товариства налагодила обмін з 85 містами світу9.
Плідною була співпраця українознавців Галичини з іноземними видавництвами, з
польськими та чехословацькими часописами. Так, Г. Саган у дисертаційному дослідженні
«Наукові зв’язки українських та іноземних вчених у міжвоєнний період (1918-1939)» (К.,
1999) подає інформацію про друкування з 1935 року Польським товариством у Львові
квартальника «Земля Червенська», де публікувалися С. Барвінський, А. Копистянський, а
також висвітлювалася діяльність НТШ10. На сторінках чехословацьких фахових журналів
«Slovasky přhled», «Slavia», «Časopis Českeho musea» вміщувалися статті, присвячені
українським питанням, у тому числі й питанням Галичини11.
Про авторитет західноукраїнського центру українознавства свідчить той факт, що
дійсними членами НТШ стали понад 100 іноземців. Серед них – Д. Гільберт,

1

Пріцак О. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові поміж двома війнами // Український історик.
– 1981. – № 1-4. – С. 151.
2
Лев В. Сто років праці для науки й нації. Коротка історія наукового товариства ім. Шевченка. – НьюЙорк, 1972. – С. 5-6.
3
Оглоблин О. Українська історіографія 1917-1956. – К., 2003. – С. 74.
4
Там само.
5
З нагоди 100-річного ювілею Наукового товариства ім. Шевченка // Український історик. – 1973. –
№ 1-2. – С. 7.
6
Гомотюк О. Злет і трагедія українознавства (90-ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). –
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А. Ейнштейн, А. Йоффе, Т. Масарик, О. Шахматов1. Крім того, львівське товариство
завжди турбувалося про гідну презентацію української науки на світових форумах. Тому
навіть у скрутні міжвоєнні часи його представники брали участь у різноманітних
конференціях і з’їздах міжнародного масштабу: слов’янських етнографів та географів
(Прага, 1924 р., К. Студинський; Софія, 1937 р., В. Кубійович); істориків (Варшава,
1933 р., М. Кордуба, М. Чубатий, Р. Зубик, Я. Пастернак; Цюрих, 1938 р., М. Кордуба);
візантиністів (Рим, 1936 р., Й. Скрутень)2. Окремо слід згадати про міжнародний з’їзд
істориків у Осло, на якому інтелектуальні еліти Києва і Львова один раз виступили перед
світом як дві частини об’єднаної української історіографії. Принагідно зазначимо, що
міжнародна кооперація «ентешівців» була найбільш плідною в ділянці гуманітарних,
перш за все – історичних дисциплін. Саме ця ділянка, як відомо, перебувала у жорсткій
ізоляції в УСРР (УРСР).
Важливою сторінкою історичної складової міжвоєнної діяльності Наукового
товариства ім. Шевченка було зміцнення кадрового потенціалу західного українознавства.
На
історично-філософському
відділенні
НТШ,
очолюваному
професором
І. Крип’якевичем, поряд з істориками старшого покоління Б. Барвінським,
В. Герасимчуком,
Ф. Голійчуком,
Д. Коренцем,
І. Кревецьким,
Ф. Срібним,
О. Терлецьким, працювали молоді вчені: М. Андрусяк, І. Витанович, Р. Зубик3. А з
1936/1937 рр. при НТШ розпочав роботу семінар з історії України. Сталими учасниками
семінару були А. Антонович, О. Бережницький, О. Домбровський, Г. Книш, Т. Коструба,
О. Матвієвська, Б. Поспішіль, О. Пріцак, О. Сенів, Я. Степанюк, П. Ростик. Викладацьку
роботу вели М. Андрусяк, О. Терлецький, Т. Коструба і, звичайно, І. Крип’якевич, що
виступав не лише наставником, а й опікуном семінару4.
Тут доречно нагадати, що в науковому спадку І. Крип’якевича відклалася ціла низка
навчальних курсів з історії України: «Оповідання з історії України», «Коротка історія
України для початкових шкіл», «Огляд історії України – репетиторій для вищих кляс
середніх шкіл та вчительських курсів»5. Однак головною темою для дослідника завжди
залишалася доба Б. Хмельницького. Підсумком наполегливої праці стала публікація в
«Записках НТШ» (1925–1931 рр.) «Студій над державою Богдана Хмельницького», що, як
підкреслював О. Оглоблин, базувалися на багатому документальному матеріалі, зібраному
в польських, українських та російських архівах і підтверджували належність автора до
державного напрямку української історіографії6.
З огляду на останнє, постать історика І. Крип’якевича спонукає звернутися до
проблем ідейно-методологічного характеру, точніше, до питань інтеграції української
науки у міжнародний інтелектуальний простір та відтворення в процесі розвитку
українознавства провідних тенденцій європейської та світової історичної думки. Мова йде
про спроби представити лідера львівського осередку тодішнім керівником
«документальної школи». З цим, наприклад, делікатно не погоджувався О. Домбровський,
підкріплюючи свою точку зору висновками проф. Л. Винара, який назвав появу «київської
школи» Антоновича-Грушевського українською відповіддю на загальноєвропейський
заклик «ad fontes!», що поширювався на тлі «відчитання Шампольйоном гієрогліфів і
Гротефендом клинового письма» та відкриття інших джерел-документів і актів давніх
1
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та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. –
К., 1997. – Т. 2. – С. 431.
2
Саган Г.В. Наукові зв’язки українських та іноземних вчених у міжвоєнний період (1918-1939): Дис.
… канд. іст. наук. – К., 1999. – С. 122.
3
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епох1. Проте у 20–30-х роках ХХ ст. «постулати історіографії з доби В. Антоновича
еволюціонували з часом у напрямі більшого уточнення й модернізації». Таким чином,
І. Крип’якевич, як діяч міжвоєнного періоду, «схилявся більше до ідеологічноісторіософічних критеріїв історичної думки та державницького підходу»2.
На відміну від І. Крип’якевича, чий творчий шлях проходив на теренах Галичини,
два інших відомих учні М. Грушевського – М. Кордуба й С. Томашівський
репрезентували державницьку течію історичного українознавства здебільшого за
кордоном. Їхня праця у візії сучасних науковців стала відгуком української історіографії
на концепції О. Шпенглера, А. Тойнбі та неопозитивістські соціологічні концепції3.
Своєрідною ілюстрацією озвученої тези може слугувати дискусія про початки
української нації, спричинена публікацією полемічної статті М. Кордуби «Найважливіші
моменти історії України» (Літературно-науковий вісник, Львів, 1930, кн. VІ, с. 539-546).
Не сприймаючи аргументацію членів празького Українського Історично-філологічного
товариства щодо ототожнення мови й національності, М. Кордуба вважав поворотним
моментом української історії литовську окупацію4. Саме наступ Литви, на переконання
історика, накреслив розмежувальну лінію між Україною, як частиною західної цивілізації,
та Московщиною, що перебувала під впливом кочових племен Сходу5.
Колишній професор Чернівецького, згодом – Варшавського університетів, автор
ґрунтовних розвідок з української історіографії для міжнародних конгресів, дописувач
польських, німецьких та французьких видань, М. Кордуба зробив чималий внесок у
справу вивчення Галицько-Волинського князівства та Західної України загалом.
Працюючи в Українському науковому інституті у Варшаві, він надрукував дослідження
«Західне пограниччя Галицько-Волинської держави ХІІІ ст.» (ЗНТШ, Львів, 1925),
«Історію Холмщини і Підляшшя» (Краків, 1941)6, підкреслюючи особливу роль вказаних
територій в онтогенезі української нації7. Належну увагу М. Кордуба приділяв також
козацько-гетьманському періоду та діяльності Б. Хмельницького, виявивши себе
прихильником державницького підходу при встановленні причин втрати українцями
політичної самоорганізації8.
Проте до фундаторів державницького напряму української історіографії діаспорні
джерела відносять С. Томашівського9. Його перу належить ряд українознавчих праць,
серед яких особливу наукову цінність мають «Українська історія: Стародавні і середні
віки» та «Бісмарк і Україна»10. Пізніше вчений зосередився на вивченні історії
Української церкви, вважаючи її не тільки важливим фактором духовного зростання
суспільства, а й своєрідним каталізатором формування національної свідомості11.
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Політичні реалії першої третини ХХ ст. на деякий час відірвали С. Томашівського
від наукової роботи та навіть від Галичини1. У 1921-1925 рр. він жив у Берліні.
Повернувшись до Львова, очолив редакцію часопису «Політика», був доцентом, згодом –
професором Краківського університету, а також надзвичайним членом кафедри
української державності Українського наукового інституту в Берліні2. Примітно, що ім’я
С. Томашівського в історіографічних розвідках нерідко стоїть поряд з ім’ям
В. Липинського, який в емігрантській історико-політичній науці посідає місце
незаперечного лідера консервативної течії.
Творча активність В. Липинського в останній період життя пов’язана з утворенням
двох закордонних українознавчих центрів: Українського соціологічного інституту у Відні
та Українського наукового інституту в Берліні. Плануючи організацію нового інституту,
М. Грушевський прагнув залучити до його діяльності всіх українських вчених, що на той
час опинилися в еміграції. Таким чином, співробітниками УСІ стали відомі науковці й
політичні діячі – представники різних українських опозиційних партій: історик, політолог,
ідеолог українського монархізму В. Липинський, юрист і політолог, доктор філософії,
соціал-демократ В. Старосольський, історик і мистецтвознавець, засновник Української
революційної партії Д. Антонович, член Української партії соціалістів-федералістів
І. Фещенко-Чоповський, українські есери, діячі Центральної ради М. Чечель, П. Христюк,
М. Шаповал, М. Шраг та інші3.
Як підкреслює В. Потульницький, основні зусилля працівників Інституту були
зосереджені на лекторській та видавничій роботі. Саме тут були надруковані монографії
М. Грушевського «Початки громадянства (генетична соціологія)», «З починів
українського соціалістичного руху. Михайло Драгоманов і Женевський соціалістичний
гурток», В. Старосольського «Теорія нації», В. Липинського «Україна на переломі 16571659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVIІ-ім столітті»4. Про
останню з указаних праць відомий дослідник наукового спадку В. Липинського
В. Масненко висловився як про знакову подію в українському соціально-ідейному житті,
що відобразила потреби подальшого розвитку та зміни у суспільній свідомості5.
Крім наукової і педагогічної роботи, В. Липинський займався видавничою
діяльністю. У 1920-1925 рр. за його сприяння вийшло 5 книг неперіодичного збірника
«Хліборобська країна». В збірнику друкувалися праці таких істориків, як Д. Дорошенко,
С. Томашівський, І. Борщак, Д. Олянич, були оприлюднені найвагоміші твори самого
В. Липинського: «Листи до братів-хліборобів (Про ідею і організацію українського
монархізму)», «Покликання «Варягів», чи організація хліборобів? Кілька уваг з приводу
статті Є.Х. Чикаленка «Де вихід?»6.
У 1926 р. В. Липинський переїхав до Берліна, де у жовтні відбулося урочисте
відкриття Українського наукового інституту (УНІ-Б). Ідея його створення зародилася в
емігрантських гетьманських колах Німеччини ще в 1924 р. Але реалізація проекту стала
можливою лише з приходом на посаду президента фельдмаршала П. Гінденбурга. Згідно з
задумом організаторів Інституту його завдання полягало в розвитку й поглибленні
досліджень життя українського народу в минулому й сучасному та в налагоджуванні

1
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стосунків між українськими та західноєвропейськими вченими1. В УНІ-Б В. Липинський
очолив кафедру української державності, але в 1927 р. за станом здоров’я був змушений
залишити цю посаду. Після об’єднання кафедри з відділом історії України її завідувачем
став Д. Дорошенко.
Після смерті С. Томашівського і В. Липинського Д. Дорошенко, на думку
вітчизняних науковців новітньої доби, залишався найбільш помітною фігурою в
українському науково-історичному середовищі за кордоном2. З 1921 р. він працював в
Українському вільному університеті, був деканом філософського факультету, викладав
українську історію. У 1923 р. вчений опублікував «Огляд української історіографії». Так
Д. Дорошенко започаткував традицію загальних історіографічних викладів, що
знаменувало перехід історичного українознавства на новий, більш високий рівень. «Огляд
української історіографії» називають першим підручником для вищої школи3. Створений
на підґрунті позитивізму, підручник пропагував ідею органічної єдності становлення
історичних знань та розвитку національної свідомості як відображення безперервності
українського державотворчого процесу.
Крім Д. Дорошенка й В. Липинського, в УВУ працювали такі відомі історики, як
Д. Антонович, В. Біднов, О. Лотоцький, правознавці С. Дністрянський, О. Ейхельман,
Ф. Щербина, С. Шелухін, А. Яковлів, філолог С. Смаль-Стоцький тощо4. За період з 1921
до 1945 рр. У стінах закладу було захищено 132 дисертації, видано 5 збірників і 27
окремих томів наукових праць5. Переважна більшість досліджень спрямовувалася на
вивчення українства як суб’єкта політичної історії і на обґрунтування природного права
Української держави на суверенне існування. Не випадково УВУ бачив своє головне
призначення в розвитку українознавства та у підготовці кваліфікованих наукових кадрів
для майбутньої незалежної України.
Варто додати, що празькі осередки українознавства виявилися найбільш тривалим
проектом української історико-політичної науки за кордоном. У 1924 р. у зв’язку з
поверненням М. Грушевського на Велику Україну Український соціологічний інститут
фактично самоліквідувався. Щодо Українського наукового інституту в Берліні, то в історії
цієї установи прийнято виділяти два етапи. У 1926 – 1931 роках інститут, крім науководослідної роботи, виконував функцію посередника між німецьким і українським науковим
світом, проводив популяризацію знань про Україну й українство на європейському
континенті6. Однак з 1931 р. він поступово перетворюється на структуру німецького
Міністерства освіти, залишаючись у такому статусі до 1945 р.7 Отже, мало не єдиним
центром українського наукового життя в діаспорі на початку 30-х залишалася
Чехословаччина, де протягом певного часу зберігалися прийнятні умови для продовження
українознавчих, зокрема історичних, студій.
Підсумовуючи, можна зробити декілька висновків та узагальнень. Як слушно
зауважував Д. Дорошенко, українознавство дуже рідко й у дуже короткі періоди
розвивалося за сприятливих обставин, але все ж продемонструвало неабияку

1
Потульницький В.А. Історія української політології: концепція державності в українській зарубіжній
історико-політичній науці. – К., 1992. – С. 36-37.
2
Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні. Кінець ХІХ – перша третина ХХ ст. – К.;
Черкаси, 2001. – С. 371.
3
Колесник І.І. Українська історіографія (ХVIIІ – початок ХХ ст.). – К.: Ґенеза, 2000. – С. 65.
4
Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К., 2004. – С. 311.
5
Потульницький В.А. Історія української політології: концепція державності в українській зарубіжній
історико-політичній науці. – К., 1992. – С. 33.
6
Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її досягнення //
Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 26-39.
7
Потульницький В.А. Історія української політології: концепція державності в українській зарубіжній
історико-політичній науці. – К., 1992. – С. 36.
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життєздатність і досягло поважних результатів1. У міжвоєнний період, з огляду на
ліквідацію української державності, збереження й примноження цих результатів стало
можливим завдяки еміграції національної інтелігенції та активній діяльності
західноукраїнських та закордонних науково-дослідних та освітніх закладів. Відчуваючи
обернено-пропорційну залежність від становища вітчизняної історичної науки в
радянській Україні, Галичина й діаспора забезпечували зв’язок українознавства з
європейським і світовим інтелектуальним процесом. По-перше, через безпосередні
контакти на світових форумах, виступи в іноземній фаховій періодиці, залучення
науковців з інших країн до співробітництва з українськими інституціями й виданнями.
По-друге, через засвоєння європейських і світових тенденцій розвитку історичної науки, її
методологічного інструментарію. Слід підкреслити, що вчені-українознавці, працюючи на
теренах Австрії, Чехословаччини, Німеччини, Франції та ін. країн, не мали обмежень
щодо свободи творчості, застосування новітніх методологій в історичних дослідженнях,
як це було в УСРР.
Проте плюралізм течій і підходів до вирішення важливих проблем української історії
не руйнував історіософської єдності школи українознавства в діаспорі, заснованої на
принципах національно-історичного credo В. Антоновича – М. Грушевського2.
«Українській еміграції, – писав Д. Дорошенко, – при всій розбіжності політичних
напрямків серед неї, присвічував один спільний ідеал – незалежної української
держави…»3 Реалізація цього ідеалу, додамо, була б неможливою без наполегливих
змагань української духовної еліти у сфері творення системи знань про Україну й світове
українство.
The article is dedicated to the problems of development of the historical component of the
Ukrainian studies in Western Ukraine and in foreign land in the context of studying of the
general process of the Ukrainian ecclesiastical evolution between two world wars. Besides the
author tries to define the role of western centers of the Ukrainian studies in the formation of the
modern Ukrainian scientific space.

1

Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її досягнення //
Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. – К., 1993. – С. 26-39.
2
Домбровський О. До питання української історичної школи в діяспорі // Український історик. – 1974.
– №. 4. – C. 80.
3
Дорошенко Д. Розвиток української науки під прапором Шевченка. – Віннпег: Українська Вільна
Академія наук, 1949. – С. 8.
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Олексишин О.О. (Івано-Франківськ)
ГУМАНІТАРНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ
ПРИКАРПАТТЯ В ПЕРІОД СТАЛІНІЗМУ
(1944-1953 рр.)
У статті висвітлено політику радянського тоталітарного режиму стосовно
гуманітарної інтелігенції на Прикарпатті в повоєнний період.
Інтелігенція завжди представляє собою ту верству, яка не залишається осторонь
соціально-політичних, економічних та культурних процесів, що відбуваються в
суспільстві. Її представники часто є як творцями, так і провідниками ідей, покликаних
стояти у фундаменті державного будівництва будь-якої країни. Тому вивчення досвіду
діяльності української інтелігенції на різних етапах розвитку вітчизняної історії зберігає
свою актуальність і в сучасних умовах, особливо зараз, коли рівень духовної культури
суспільства залишає бажати кращого.
Вивчення цілого спектра проблем, пов’язаних із життям української інтелігенції
повоєнних років, отримало додатковий імпульс у вітчизняній історіографії в останні
десятиліття. Зокрема, в загальноукраїнському масштабі цю проблематику досліджували
В. Баран1, Ю. Шаповал2, В. Юрчук3 тощо. Діяльність гуманітарної інтелігенції у
західному регіоні України загалом чи окремих її категорій зокрема аналізували в своїх
працях Т. Марусик4, С. Сворак5, О. Рубльов6, Б. Ярош7. У той же час становище діячів
культури, освіти та науки Прикарпаття у пізній період сталінізму ще вивчено недостатньо
і фрагментарно. Тож наше дослідження і матиме на меті певною мірою вирішити цю
проблему.
Потрібно зауважити, що воєнне лихоліття призвело до численних кількісних втрат у
середовищі гуманітарної інтелігенції Прикарпаття. Для прикладу, практично половину
свого викладацького складу втратив перший вищий навчальний заклад краю
Станіславський учительський інститут8. Суттєві зміни сталися і в національному складі
представників інтелектуальної праці, що фактично нівелювало колишнє міжетнічне
розмаїття в культурно-освітньому житті галичан. Так, з-поміж єврейської інтелігенції
Прикарпаття в 1941 р. німецькі окупант знищили 142 лікарі, 425 вчителів, 9 художників,
7 літераторів, 27 музикантів і акторів9. Крім того, у краї тільки за серпень-грудень 1941 р.
1

Баран В. Україна: новітня історія (1945-1991 рр.). – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, 2003. – 670 с.
2
Шаповал Ю. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К.: Наукова думка, 1993. – 351 с.
3
Юрчук В. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні. – К.: Асоціація «Україно», 1995.
– 80 с.
4
Марусик Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40–50-ті рр.
ХХ ст.). – Чернівці: Рута, 2002. – 463 с.
5
Сворак С. Народна освіта в західноукраїнському регіоні: історія і етнополітика (1944-1964 рр.). – К.:
Правда Ярославичів, 1998. – 238 с.
6
Рубльов О., Черченко Ю. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20–50-ті роки ХХ ст.).
– К.: Наукова думка, 1994. – 349 с.
7
Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30–50-ті роки ХХ ст. (історикополітологічний аспект). – Луцьк: Надстир’я, 1995. – 170 с.
8
Вища педагогічна освіта і наука Прикарпаття: історія, сьогодення та перспективи розвитку. ІваноФранківська область / Ред. рада вид.: В.Г. Кремень та ін.; Редкол. тому: Б.К. Остафійчук, В.І. Кононенко та
ін. – К.: Знання України, 2010. – С. 222.
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С. 520.
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гітлерівці було розстріляли близько 300 осіб польської національності, серед яких більше
100 педагогів1. Якщо ще до цього додати вимушену еміграцію в 1944-1946 рр. із Західної
України до Польщі великої групи польської інтелігенції, вплив представників якої на
культуру регіону був незаперечним, у т.ч. і стимулюючим, то можна констатувати
наявність серйозних втрат у середовищі місцевих інтелектуалів.
Напередодні повернення радянської влади в Галичину спостерігався і масовий виїзд
на чужину представників української інтелігенції, які навчені гірким досвідом 19391941 рр. вирішили у такий спосіб убезпечити себе від можливих репресій2.
Після вигнання німецьких окупантів літом-восени 1944 р. із західноукраїнських
земель радянська влада продовжила розпочатий до війни курс на інтеграцію регіону в
загальносоюзну політичну, господарську та культурну систему. Це був складний,
суперечливий, сповнений драматизму, а часто й трагічних подій процес, тому що
політика «радянізації» тут здійснювалася в умовах запеклої громадянської війни. Вже у
вересні 1944 р. оргбюро ЦК ВКП(б) ухвалює постанову «Про недоліки у політичній
роботі серед населення західних областей УРСР», у якій констатується: «Обкоми,
міськкоми і райкоми КП(б)У західних областей України незадовільно ведуть політичну
роботу з інтелігенцією. Погано організована робота по марксистсько-ленінському
вихованню інтелігенції, краща частина інтелігенції недостатньо залучається до
політичної роботи серед населення, до ідеологічної боротьби проти фашистської
націоналістичної ідеології. Партійні організації західних областей України випустили з
виду, що без виховання інтелігенції в радянському дусі, без залучення її до активної
участі у державному і культурному будівництві не можна успішно вирішити завдання, які
стоять перед партійними і радянськими організаціями західних областей УРСР»3.
Виходячи з цього, правлячий сталінський режим після вигнання німецьких
окупантів із західноукраїнських земель почав здійснювати кроки з формування нової
інтелігенції, чим переслідував завдання остаточного її одержавлення. Значна частина
інтелігенції отримувала статус державних службовців, а діяльність освітян та науковців
контролювалася адміністрацією відповідних навчальних закладів та установ. Що
стосується представників т.зв. «вільних професій», до яких відносили письменників,
художників, скульпторів, акторів, музикантів, то їхня творчість регулювалася та
контролювалася державними структурами через творчі спілки, а стимулювання
відбувалося через систему «заохочень» у формі присудження заслужених звань,
державних премій тощо4.
Одержавлення інтелігенції вело до своєрідної «колективізації» праці, внаслідок чого
творчий процес набирав уніфікованих форм. Створення різного роду творчих спілок,
товариств, об’єднань мало, з одного боку, гарантувати їхнім членам більш-менш
сприятливі матеріальні умови існування а, з другого – спрямовувати їхню діяльність у
необхідне для держави русло. З цією метою, наприклад, у 1947 р. на Станіславщині
відновило свою діяльність літературне об’єднання при редакції обласної газети
«Прикарпатська правда»5, також було організоване товариство художників6. Така
«колективізація» літературно-мистецької інтелігенції мала значно полегшити державі
1

Баранський К. Станиславів до і після 1919 року. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – С. 94-95.
Луцький О. Українське культурне життя Галичини під час німецької окупації. 1941–1944 рр. //
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць. – Львів: Ін-т
українознавства НАН України, 1997. – Вип. 3/4. – С. 221.
3
ОУН і УПА в 1944 році: Документи: В 2 ч. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – Ч. 2 /
Упоряд. О. Веселова, С. Кокін, О. Лисенко, В. Сергійчук; Відп. ред. С. Кульчицький. – С. 69.
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Марусик Т. До питання щодо формування «нової» інтелігенції в західних областях України (40-ві
роки ХХ ст.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута,
2001. – Т. 8. – С. 43.
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Прикарпатська правда. – 1947. – 26 квітня.
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маніпулювання соціальною поведінкою цієї суспільної верстви, здійснення нагляду за
нею. В принципі цей нагляд мала здійснювати сама інтелігенція: творчі спілки чутливо
реагували на будь-які «викривлення» у поведінці своїх членів. Опинитися поза межами
такої спільноти означало не що інше, як перейти на становище ізгоя.
Тотальна ідеологізація та політизація інтелігенції зачіпали як професійну, так і
громадську діяльність працівників гуманітарної сфери. Своїм рішенням від 7 жовтня
1944 р. ЦК КП(б)У серед іншого зобов’язував обкоми, міськкоми і райкоми партії
західних областей систематично скликати зібрання інтелігенції з постановкою на них
політичних доповідей, організовувати для інтелігенції лекції і консультації з питань
марксистсько-ленінської теорії, створювати гуртки з вивчення ідей класиків марксизмуленінізму для вчителів та інших груп інтелігенції, доручивши керівництво у них
найбільш підготовленим членам партії1. Для прикладу, на виконання цього та інших
подібних рішень партії у 1945/46 навчальному році в Станіславській області було
організовано 785 гуртків для вивчення праці Й. Сталіна «Про Велику Вітчизняну війну»,
слухачами яких мали бути всі 3767 учителів краю. Близько 3 тис. педагогів Прикарпаття
вивчало й «Короткий курс історії ВКП(б)», а під час виборів до Верховної Ради СРСР у
1946 р. багато з них були змушені працювати агітаторами2. На Другій обласній нараді
активу працівників народної освіти, яка відбувалася в Станіславі 15-16 серпня 1946 р.,
інструктор відділу шкіл ЦК КП(б)У Шаповалов заявив, що директорам шкіл потрібно не
просто рекомендувати, а заставляти вчителів читати твори класиків марксизму-ленінізму
та політичну періодику3.
У 1951 р. на Прикарпатті через лекційні групи і сільські лекторії при відділах
культосвіти, окремих товариствах з поширення політичних і наукових знань до лекційної
пропаганди було залучено більше 5,8 тис. осіб з п’ятнадцятитисячної армії інтелігенції,
що, однак, на думку партійних пропагандистів, було далеко недостатньо4.
Відповідна ідеологічна обробка активно здійснювалася і в середовищі митців краю.
Зокрема, в інформації партійних структур Станіславщини у ЦК КПУ вказувалося, що в
1952 р. підвищення ідейно-політичного рівня частини творчого складу обласного
драматичного театру імені І. Франка в кількості 35 осіб відбувалося через вивчення у двох
гуртках «Короткого курсу історії ВКП(б)», а 25 артистів Гуцульського ансамблю пісні і
танцю Станіславської філармонії вивчали в гуртку біографію Й. Сталіна5.
Задля посилення ідеологічного впливу на професорсько-викладацький склад та
студентство партійні організації створили в західних областях цілу мережу університетів
марксизму-ленінізму, а при вищих навчальних закладах діяли гуртки з вивчення історії
комуністичної партії. Наприклад, станом на 1953 р. з більш як 120 педагогів і науковців
Станіславського медінституту 70 уже закінчили курси в місцевому вечірньому
університеті марксизму-ленінізму, а значна частина ще продовжувала там навчатися6.
Політичне життя на західноукраїнських землях у другій половині 40-х – на початку
50-х років великою мірою відображало загальносоюзні тенденції. Одним із показових
проявів цього стали процеси відвертого цькування діячів науки, культури й освіти, що
отримали пізніше назву «ждановщини»7. Почергово розгорталися ідеологічні кампанії,
ініційовані партійно-державним керівництвом країни, які започатковувалися
1

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 6,
спр. 739, арк. 31-39.
2
Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), ф. Р-3, оп. 2, спр. 42, арк. 131.
3
Там само, арк. 106-107.
4
Там само, ф. Р-295, оп. 5, спр. 856, арк. 42.
5
Там само, ф. 1-П, оп. 1, спр. 1534, арк. 92-93.
6
Там само, спр. 1672, арк. 17.
7
Бажан О.Г. Особливості національно-культурного життя в Україні в другій половині 1940-х років //
Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»: Гуманітарні науки. – К., 2003.
– Т. 22. – Ч. 1. – С. 139.
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спеціальними постановами ЦК ВКП(б) з ідеологічних питань і доповнювалися в Україні
рішеннями ЦК КП(б)У або ж публікаціями редакційних статей у партійних офіціозах.
Реагувати на рішення з ідеологічних питань центральних органів комуністичної
партії в Москві та Києві вимушені були і партійні структури на місцях. Так, результатом
боротьби з проявами космополітизму на Станіславщині стало викриття у 1950 р.
єврейської націоналістичної групи в місцевому медичному інституті, до якої входили
представники професорсько-викладацького складу Фісанович, Лехтман, Шапіро, Бідер1.
Ще більш масштабною і відверто антиукраїнською була кампанія, пов’язана з
появою редакційної статті в газеті «Правда» під назвою «Проти ідеологічних
перекручень в літературі», яка побачила світ 2 липня 1951 р. У відповідь на цю
публікацію в центральній пресі невдовзі з’являється постанова Станіславського обкому
КП(б)У. В ній визнавалося, що критика, подана в «Правді», цілком стосується і місцевої
партійної організації, яка слабо виконувала рішення ЦК ВКП(б) з ідеологічних питань,
незадовільно проводила роботу з інтелігенцією, внаслідок чого серед деякої її частини
мали місце прояви буржуазного націоналізму і космополітизму. По гарячих слідах були
знайдені «істотні ідейні зриви» в творчості найбільш досвідчених представників
Станіславського літоб’єднання – В. Бандурака, І. Михайлюка та О. Мельника2. У ході
зазначеної кампанії обласні партійні функціонери також помітили ідеологічні помилки в
роботі обласної спілки художників та у діяльності інших установ освіти і культури3.
Завданням цієї та інших не менш масштабних кампаній було «перевиховання
національно свідомої західноукраїнської інтелігенції, а у випадку неможливості цього –
усунення політично неблагодійних»4.
Не дивно, що вже в період десталінізації в середовищі місцевої інтелігенції
з’являлися публічні розпачливі одкровення про атмосферу перших повоєнних років, схожі
на висловлювання викладача Станіславського педінституту М. Донченка: «Я відверто
заявляю, я тоді хотів буквально вдатися до терору. Я хотів перестріляти (окремих
представників вищого керівництва області – О.О.) і пустити собі кулю в чоло. Я не зробив
це тому, що глибоко вірив в нашу партію, глибоко вірив Сталіну, мені здавалося, що
довкола Сталіна сиділи деякі керівники, які не все доповідали»5.
Наслідком ідеологічної уніфікації ставало звуження світогляду інтелігенції регіону,
зниження її інтелектуальної культури. На зміну загальнолюдським цінностям
прищеплювалися штучно винайдені «класові», що мали слугувати реалізації інтересів
правлячої партійної верхівки. Для творчої інтелігенції духовні складові завжди стояли на
одному з перших місць у системі світоглядних орієнтирів. Тепер же ці цінності були
майже повністю орієнтовані на інтереси держави.
У змісті політики тотальної ідеологізації здійснювалася денаціоналізація
інтелігенції, від якої найбільше постраждала саме гуманітарна інтелігенція. Цей процес
відбувався у двох напрямках: русифікація і асиміляція національної інтелігенції6. У руслі
сталінської теорії «зближення та злиття націй» у західних областях України
знеособлювалася національна культура і народні традиції. Непоодинокими були випадки,
коли приїжджі спеціалісти з погордою ставилися до мешканців краю та їхньої мови.
Наприклад, у листі учительки Чикинди, яка прибула на Прикарпаття за державним
1

ДАІФО, ф. 1-П, оп. 1, спр. 1153, арк. 17-18.
Прикарпатська правда. – 1951. – 11 серпня.
3
ДАІФО. ф. Р-295, оп. 5, спр. 856, арк. 8-48.
4
Марусик Т. До питання щодо формування «нової» інтелігенції в західних областях України (40-ві
роки ХХ ст.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці, 2001. –
Т. 8. – С. 46.
5
ДАІФО, ф. 1-П, оп. 1, спр. 1992, арк. 65-66.
6
Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років. – К.: Либідь, 1995. –
С. 80.
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направленням, у відділ агітації і пропаганди Вигодського райкому КП(б)У читаємо: «Я
вчуся в інституті не для того, щоби працювати в молодших класах в школі з українською
мовою. Мені в Росії українська мова не потрібна. У вашому селі я вже один рік
працювала і цього мені досить. Я хочу бути повним господарем собі…»1
Мовою викладання у більшості ВНЗ Західної України поступово ставала російська.
Поодинокі намагання перевести навчальний процес на українську ускладнювався не
тільки небажанням окремих викладачів вести заняття рідною мовою, а й браком
підручників та спеціальної літератури2. З початком десталінізації в державі ЦК КПРС у
своїй постанові від 26 травня 1953 р. «Питання західних областей Української РСР»
визнав наявність викривлень у національному питанні, серед яких було й питання
переважання російської мови у вищій школі. Відсторонений за наявність помилок у цій
сфері від обов’язків першого секретаря ЦК КПУ Л. Мельников констатував: «Ми дуже
погано використовуємо українську мову в будівництві нової соціалістичної культури в
західних областях, та і не тільки в західних областях, недооцінюємо українську мову, як
могутню зброю в донесенні до свідомості населення нашої радянської, партійної правди,
допустили безвідповідальне ставлення до української мови. У вузах Львова, Ужгорода,
Чернівців, Станіслава та інших західних областей, а також в київських та інших вузах
східних областей України викладання більшості предметів ведеться російською мовою»3.
З метою нівелювання місцевої специфіки і самобутності, денаціоналізації західного
регіону УРСР розгорнулася кампанія масового відрядження сюди на роботу, у т.ч. на
вищі керівні посади, мешканців центральних і східних областей УРСР та росіян. Так,
серед керівної ланки сфери культури, науки та охорони здоров’я на Прикарпатті місцеві
вихідці складали лише 11,2%. Така політика часто породжувала взаємну недовіру в
середовищі інтелігенції між місцевими і приїжджими кадрами. Аналізуючи наявний стан
справ, перший секретар Станіславського обкому партії М. Слонь на нараді інтелігенції
області 27-28 березня 1945 р. констатував: «Я повинен сказати, що на превеликий жаль
ми не маємо якраз такого становища, коли є єдиний міцний колектив. У нас є поки що
відособленість, недружелюбність, якась атмосфера відсутності справжньої дружби в
розумінні загальної роботи»4.
При цьому окремими власними ініціативами в ділянці кадрової політики обласні
партійні функціонери самі не сприяли налагодженню здорової атмосфери в середовищі
гуманітаріїв. Наприклад, у доповідній записці Станіславського обкому КП(б)У «Про деякі
зміни у формах і методах ворожої діяльності українських буржуазних націоналістів та
націоналістичних елементів в області», пропонувалося стабілізувати політичну ситуацію в
західних областях України через направлення в західний регіон студентів і фахівців зі
східних областей, а також інших республік СРСР. У свою чергу, вихідців із західних
областей рекомендувалося направляти на роботу за межі краю5. Внаслідок такої
специфічної кадрової політики в Станіславському учительському інституті в грудні
1944 р. приступило до роботи 19 викладачів, серед яких було тільки 3 вихідці з
Прикарпаття. При цьому серед прибульців не було жодного викладача з ученим званням6.
Не кращою в цьому плані була ситуація і в загальноосвітніх школах краю. Так, на кінець

1

ДАІФО, ф. Р-295, оп. 5, спр. 856, арк. 101.
Марусик Т. До питання щодо формування «нової» інтелігенції в західних областях України (40-ві
роки ХХ ст.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці, 2001. –
Т. 8. – С. 47-48.
3
Бажан О. Мовний процес в Українській РСР в умовах початкового періоду десталінізації (19531955 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 96.
4
ДАІФО, ф. 1-П, оп. 1, спр. 267, арк. 41.
5
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 2, спр. 67, арк. 193.
6
ДАІФО, ф. 1-П, оп. 1, спр. 185, арк. 21.
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1947/48 навчального року там серед 5345 педагогів нараховувався лише 2461 місцевий
уродженець1.
Невід’ємним елементом у стосунках держави й інтелігенції у досліджуваний період
стала організація репресивної системи, спрямованої на переслідування і придушення
будь-яких проявів інакодумства. Саме часи пізнього сталінізму істориками справедливо
вважають одним з «пікових» моментів репресивної політики держави щодо української
інтелігенції, хоча боротьба з т.зв. проявами «українського буржуазного націоналізму» не
вщухала в Україні протягом усього періоду існування радянської влади. Зрозуміло, що
насамперед жертвами переслідування ставали ті, хто вирізнявся яскравою
індивідуальністю, самобутністю в житті та творчості2.
Найбільше втрат з боку карально-репресивної системи понесла освітня галузь
Станіславщини. За неповними даними з різних джерел протягом 1945-1953 рр. в області
жертвами звинувачень в українському буржуазному націоналізмі стало 297 педагогів та
95 учнів і студентів3. Поряд з освітянами переслідування та репресії торкнулися багатьох
прикарпатських митців. У цьому контексті серед найбільш знакових фігур, які більшою
чи меншою мірою пізнали на собі репресивну суть сталінського режиму після війни,
можна назвати літераторів Ю. Шкрумеляка та І. Федорака, композиторів Б. Кудрика і
В. Флиса, диригента Д. Котка, театральних діячів О. Божедана, І. Когутяка, В. Ткачука,
Б. Вонсуля, В. Симчича, Ф. Киселійчука та Д. Селезінку, художників М. Зорія та
Я. Лукавецького.
Найжахливіше те, що внаслідок такої політики була втрачена інтелектуальнодуховна традиція, яка формувалася не одне десятиліття. Був розірваний зв’язок між
поколіннями інтелігенції, тобто припинився процес розвитку по висхідній. Нове
покоління починало майже з нуля, що не могло не вплинути на його культурний рівень.
На зміну старій інтелігенції, носію національно-культурної традиції, приходила нова
генерація людей, які, зазвичай, крім свого робітничо-селянського походження навіть не
завжди могли похвалитися дипломом про закінчення радянського ВНЗ. Навіть особисті
якості частини з них, ентузіазм та практичний досвід ніяк не могли замінити глибини
знань і незалежності мислення, які були притаманні західноукраїнській інтелігенції в
кількох поколіннях4.
Якщо в керівництві гуманітарною ділянкою на місцях опинилося багато
малоосвічених, безликих кадрів, то ситуація з професійним рівнем у низовій ланці була
ще катастрофічнішою. Так, наприкінці 1950 р. із 1185 культосвітніх працівників сіл і
районів Станіславщини 917 осіб взагалі не мали повної загальної середньої освіти5. А за
попередній рік плинність кадрів у культосвітніх установах області була найбільшою в
УРСР, вона склала 90%. Така кадрова політика обласного партійного керівництва, на
думку республіканських чиновників, не витримувала критики, бо новопризначені діячі
якісно нічим не відрізнялися від своїх попередників6.
Про реальне ставлення держави до того чи іншого прошарку населення і визначення
його місця в соціальній ієрархії може свідчити матеріальне становище та рівень
побутового забезпечення цієї верстви. В цьому плані пересічні гуманітарії краю
1

Там само, спр. 778, арк. 72-74.
Марусик Т. До питання щодо формування «нової» інтелігенції в західних областях України (40-ві
роки ХХ ст.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці, 2001. –
Т. 8. – С. 49.
3
Паньків М. Участь учителів, студентів і учнів Прикарпаття у підпільному русі (1945-1951 рр.) //
Галичина (Івано-Франківськ). – 2009. – № 15-16. – С. 438.
4
Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. – К.: Наукова думка, 1995. – Т. 1:
1939-1953 / Упоряд. Т. Галайчук та ін. – C. 32.
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ДАІФО, ф. 1-П, оп. 1, спр. 1142, арк. 150.
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почувалися в багатьох випадках нічим не краще від інших краян. З цього приводу в
аналітичному звіті органів пропаганди ОУН-УПА Болехівського району мовилося, що
інтелігенції в райцентрі майже немає, а одиниці, які є, переслідувані владою і живуть у
тяжких матеріальних умовах1.
На нараді культосвітніх працівників Станіславської області у 1950 р. секретар
обкому КП(б)У В. Клязника апелював до партійного керівництва на місцях: «Потрібно
змінити ставлення до культосвітніх кадрів. Не можна далі терпіти таке становище, коли
завідуючі клубів не отримують по кілька місяців зарплати; чи, коли ми посилаємо
завклубом на роботу в район, він півроку живе без квартири, звертається в партійні органи
і в райвиконком, його ніхто не хоче слухати»2.
Відчували проблеми в організації своєї роботи та побуту й відносно привілейовані
(порівняно з іншими) представники професорсько-викладацького складу місцевих
інститутів. На обласній нараді партійно-вишівського активу 26 вересня 1953 р. професор
медінституту Верхратський з прикрістю зауважував: «На жаль, в Станіславі немає клубу
ні для студентів, ні для викладачів вищих шкіл. Наше життя пересічне, ми живемо своїм
виробництвом і засіданнями. Наукова робота потребує великої праці над собою, потрібно
бути самому високо кваліфікованим і знати всю поточну літературу, а спробуйте
познайомитися з нею. Наприклад на цьому тижні я не мав жодного вільного вечора…
Коли нам створять умови, а можливо подумають над створенням в Станіславі одного
клубу для студентів і педагогічного, і медичного інститутів, – це підніме контакт серед
викладачів, тоді ми не будемо дивитися на наші інститути і на Станіслав як на перехідний
етап, а будемо дивитися так, як на свою рідну матір»3.
Зрозуміло, що була частина, хоча й відносно невелика, представників інтелігенції,
які активно служили тоталітарній державі, отримуючи натомість певні матеріальні блага,
будучи певною мірою зацікавленими у підтримці та збереженні існуючого порядку.
Підсумовуючи, можемо сказати, що гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в
повоєнні роки опинилася у надзвичайно складному становищі. Про свободу професійної
діяльності і творчості, як основної умови її існування, навіть не йшлося. Існуючий
тоталітарний режим дозволяв відносну свободу лише в контексті офіційно проголошеної
комуністичної ідеології. Все, що суперечило офіційній доктрині, визначалося в одних
випадках як «помилки і перекручення», а в інших – як антирадянщина, прояви
«українського буржуазного націоналізму» та «низькопоклонство перед Заходом». Та
незважаючи на обмеження й репресії, у багатьох представників інтелігенції краю не
вгасав інтерес до долі свого народу, до його культури, історії, мови і віднаходилися сили
та дух протистояти руйнівним потугам комуністичної тоталітарної системи в сфері
духовності.
On the basis of archival documents and historiography the article highlights policy of the
soviet totalitarian regime towards humanitarian intelligentsia during the strenuous postwar
period in Prykarpattia.
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Процик І.В. (Тернопіль)
РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ
ПЕРЕТВОРЕННЯХ В УКРАЇНІ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-х рр. ХХ ст.:
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ
ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлюються передумови, причини та історія створення неформальних
організацій під час перебудовчих процесів в Україні. Також автор звертає увагу на
програмні завдання та основні форми діяльності організацій.
Період перебудовчих процесів та суспільно-політичних трансформацій в Україні
сприяв утворенню та поступальному розвитку цілої низки неформальних груп, об’єднань,
асоціацій та організацій.
Слід зазначити, що в процесі дослідження діяльності неформальних організацій в
Україні більшість політологів та істориків, як правило, концентрували і концентрують
свою увагу виключно на політичних неформалах, решта ж багатотисячних неформальних
структур лишається поза кадром. Внаслідок цього феномен неформальних об’єднань
вивчається фрагментарно та поверхово. У поле зору дослідників не потрапляє суть цього
явища – розбудова структур громадянського суспільства, формування стосунків між
людьми, неопосередкованих державою.
Проблематику передумов виникнення, діяльність неформальних організацій у другій
половині 80-х років досліджували відомі науковці та дослідники перебудовчої епохи
О. Гарань, Ю. Алексєєв, С. Кульчицький, А. Слюсаренко, В. Литвин, С. Шаповал,
О. Донченко, А. Русначенко, О. Бойко та ін.
Метою наукової публікації є спроба висвітлити основні причини та передумови
виникнення неформальних організацій на території України в другій половині 80-х рр.
ХХ ст., а також проаналізувати мету та завдання цих організацій на основі дослідження
програмних документів.
Як стверджує відомий науковець В. Литвин, «неформальні організації», що
виникали на перебудовчій хвилі, у своїй абсолютній більшості не виходили за межі тієї
політики, яка декларувалася на державному рівні. За офіційними даними, 1986 р. у
республіці функціонувало понад 46 тис. об’єднань суспільно-політичної, фізкультурнооздоровчої, художньо-технічної та природничо-пізнавальної тематики з кількістю
учасників майже 1,7 млн чол. А в доповідній до ЦК Компартії України «Про самодіяльні
громадські об’єднання та заходи по недопущенню негативних виявів у їх діяльності» від
27 липня 1987 року називалася інша кількість – близько 20 тис.1
Уже на початковому етапі перебудовчих процесів в Україні намітилося пожвавлення
неформального руху. «Останнім часом, – підкреслював у грудні 1985 р. секретар
Харківського обкому КПУ В. Івашко, – з’явились неформальні об’єднання за інтересами –
любителів туристичних пісень; футбольних уболівальників; осіб, які служили у різних
родах військ; тих, хто виконував інтернаціональний обов’язок за кордоном та ін.» За
оцінками фахівців, починаючи з середини 1986 р., неформальний рух у СРСР стає
масовим. Підґрунтям для формування самодіяльних об’єднань був широкий спектр
інтересів та потреб – музика, політика, екологія, фізичне удосконалення, колекціонування
1
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тощо. Крім різниці в уподобаннях, суттєвими були і вікові відмінності: якщо серед
музичних неформалів переважала молодь віком 14-20 років, то серед політичних – особи
25-40 років1. Водночас у неформалів було чимало і спільного. Можна виділити такі
характерні риси та особливості неформальних об’єднань: стихійний процес формування;
розбудова неформальних структур «знизу» під впливом народної ініціативи; об’єднання
громадян на основі спільних інтересів та особистих стосунків; відсутність на початковому
етапі чіткої регламентації діяльності; обрання, а не призначення лідера на основі визнання
його авторитету та компетентності у відповідному виді діяльності, консолідація на основі
демократичних засад; порівняно значний ступінь самостійності та незалежності від
державних та політичних структур.
Розвиток неформального руху в Україні мав свої особливості. Великий вплив на
процес утворення неформальних організацій вплинули такі події, як аварія на
Чорнобильській АЕС, невирішеність мовного питання, «білі плями» в історії,
однопартійна система тощо, які сприяли утворенню таких неформальних організацій як
Зелений світ, Товариство української мови ім. Т. Шевченка, Український
культурологічний клуб, Товариство Лева, Українська Гельсінкська спілка, Товариство
«Меморіал» та багато інших організацій2, кожна з яких має свою історію утворення та
діяльності.
У серпні 1987 р. у Києві виник Український культурологічний клуб, серед членів
якого було немало політв’язнів і дисидентів. Члени УКК обговорювали проблеми, які не
виходили за межі історії та культури. Проте вони обирали для дискусій «білі плями»
радянської історії й тим неминуче ставали в опозицію до політичного режиму. Однією із
акцій УКК був протест проти спорудження на території Братської школи Могилянської
академії будинку-їдальні для курсантів Військово-політичного училища. Не дивно, що
перший секретар Київського міськкому Компартії України К. Масик наприкінці 1987 р.
звинуватив УКК у соціальній демагогії та екстремізмі. «Керівники УКК, – заявив він, –
намагаються використати перебудову і гласність для пропаганди ідей, чужих радянському
патріотизму і соціалістичному інтернаціоналізму»3.
А вже у жовтні 1987 р. у Львові заявило про своє існування Товариство Лева. Воно
об’єднувало творчу молодь, студентів, робітників, навіть деяких комсомольських лідерів
(зокрема, одним із ініціаторів та першим головою товариства став Орест Шейка, який на
той час був завідувачем відділу міськкому комсомолу, а значить, як він сам жартував з
цього приводу – «професіональним революціонером»). Першою акцією товариства став
благоустрій Личаківського цвинтаря, а згодом відбулася «зелена толока» для благоустрою
парку «Високий замок», яка зібрала тисячі людей.
Тоді ж члени міжнародного «Пен-клубу» І. Калинець, М. Осадчий, М. Руденко,
Є. Сверстюк, І. Світличний тощо виявили ініціативу у створенні Української асоціації
незалежної творчої інтелігенції. А весною 1988 р. у Київському університеті
ім. Т. Шевченка виникла студентська організація «Громада»4. Також у цей час у Києві
при Будинку вчених АН УРСР створюється українознавчий клуб «Спадщина».
Особливо помітною була роль колишніх політв’язнів у діяльності Української
Гельсінкської спілки (УГС). Уже влітку 1987 р., після виходу на волю першої хвилі
політв’язнів, відновила свою роботу Українська Гельсінкська група (УГГ), активну участь
у якій взяли В. Чорновіл, Б. Горинь, М. Горинь, Я. Лесів, П. Скочок, В. Барладяну тощо.
Невдовзі було налагоджено публікацію офіційного друкованого органу УГГ –

1
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Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох
(Державотворчий процес 1985-1999 рр.). – К.: Екс Об, 2000. – С. 40.
4
Там само. – С. 41.
2
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«Українського вісника», головним редактором якого став В. Чорновіл1. Вже перші
публікації «Українського вісника» надали потужного імпульсу суспільній думці. Зокрема,
значний резонанс викликав відкритий лист В. Чорновола до Генерального секретаря ЦК
КПРС М. Горбачова, що побачив світ у серпні 1987 р., в якому фактично були
сформульовані основні програмні положення та вимоги відновленої правозахисної
організації. У своєму зверненні автор переконував генсека у нагальній потребі нового
погляду на національне питання; виступав за розширення прав союзних республік,
повернення національним мовам у повному обсязі державних та громадських функцій;
закликав до поглиблення процесу ліквідації «білих плям» історії – реабілітації СВУ,
бандерівського руху, жертв репресивних акцій 60–70-х pp.; різко виступав проти тези про
злиття націй, вважаючи її ширмою для цілковитої русифікації, а також проти утисків у
церковній сфері2.
На початку 1988 р. починаються суттєві зрушення у діяльності УГГ, спрямовані на
організаційне зміцнення та пожвавлення роботи. Вже у березні 1988 р. УГГ здійснила
перегрупування сил – у зв’язку з виїздом М. Руденка за кордон головою УГГ став відомий
правозахисник з 26-річним стажем ув’язнення Л. Лук’яненко. До складу виконавчого
комітету увійшли М. Горинь, З. Красівський та В. Чорновіл, а до закордонного
представництва УГГ – М. Руденко, Л. Плющ, Н. Світлична. У зверненні, з яким виступила
група, підкреслювалося, що буде здійснено перехід до активізації діяльності. Липень
1988 р. стає етапним у історії УГГ, адже саме у цей час вона отримує нову назву –
Українська Гельсінкська спілка, що відбиває перехід цього неформального об’єднання на
більш високий організаційний рівень, а також оприлюднює програмний документ –
«Декларацію принципів»3, який передбачав: трансформацію СРСР через радикальну зміну
державного устрою у конфедерацію незалежних держав; конституційне визнання
державного статусу української мови; ліквідацію монополії на владу, передачу владних
важелів з рук КПРС демократично обраним радам; відновлення права України на
повноцінну дипломатичну діяльність; запровадження республіканського госпрозрахунку,
розвиток ринкових відносин; припинення будівництва АЕС на території республіки;
перегляд кримінального кодексу УРСР, усунення з нього 62-ї статті («антирадянська
пропаганда і агітація»); скорочення армії, утворення республіканських збройних
формувань, проходження військової служби громадянами республіки на території
України; відновлення у правах Української автокефальної православної церкви та
Української греко-католицької церкви.
27 грудня 1988 р. у Києві відбулася організаційна нарада представників Товариства
«Рідної мови», які вже існували у Львові, Дніпропетровську, Полтаві, Рівному, Чернігові,
Харкові та клубу шанувальників української мови при Спілці письменників України. На
нараді було обрано Організаційний комітет, який скликав 11 лютого 1989 р. у Києві, в
Республіканському будинку кінематографістів установчу конференцію Товариства
української мови ім. Т. Шевченка (ТУМ ім. Шевченка), його очолив поет і громадський
діяч Д. Павличко. Утворене Товариство визначило своїм основним завданням домогтися
від Верховної Ради УРСР позитивного вирішення питання про державний статус
української мови та забезпечення його реалізації в житті республіки. «Мова – це народ, –
наголошувалося у Загальних положеннях затвердженого конференцією статуту
товариства. – Народ, який втрачає свою мову, перестає існувати. Мова – показник
інтелектуального та духовного життя кожного народу й кожної людини. Усі досягнення
науки й мистецтва знаходять своє відображення в слові»4.
1

Політична історія України ХХ ст. У 6 т. – К.: Ґенеза, 2003. – Т. 6: Від тоталітаризму до демократії:
1945 – 2002. – 696 с.
2
Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 – 1991 рр.). – К.: Кондор, 2004. – С. 69.
3
Там само – С. 70.
4
Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох

337

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

У червні 1989 р. виникає українське добровільно-просвітницьке товариство
«Меморіал», яке за своєю суттю і змістом було більш опозиційним, ніж Рух, а промови і
взагалі присутність на установчій конференції недавніх політв’язнів – членів УГС – не
могли не насторожити владу1.
Серед широкого спектра тодішніх неформальних організацій слід відзначити
«Українську студентську спілку» (УСС), яка виникла наприкінці 1989 р. у Києві. Аналіз
одного з перших її документів – заклик секретаріату УСС до українського студентства –
свідчить про її виразно громадсько-політичний характер. «УСС – перш за все
профспілкова структура. Ми створювали її такою цілком свідомо, вбачаючи в цьому
єдиний шлях до радикалізації монополізованого східноукраїнського студентства. Але
УСС не збирається уникати політичної діяльності. Більшість членів УСС перебуває на
національно-демократичних позиціях, що обумовлює кінцеву мету діяльності УСС у
політичній сфері – досягнення державної незалежності України шляхом відокремлення від
СРСР». У своїй практичній діяльності Українська студентська спілка поряд із вимогами
поліпшення життя і побуту молоді – гарантована стипендія всім студентам України на
рівні прожиткового мінімуму, відсоткове забезпечення їх гуртожитками, висувала
політичні вимоги: ліквідацію обов’язкового викладання марксизму-ленінізму у ВНЗ та
державних іспитів з цього предмета, запровадження прямих виборів ректорів, деканів,
усіх посадових осіб, скасування інститутських парткомів; передачі функцій комітетів
комсомолу асоціаціям молодіжних організацій2.
Влітку 1989 р. Харківська філія Української Гельсінкської спілки висунула
ініціативу про відновлення Спілки української молоді (СУМ), яка нібито існувала у
20-х рр. Насправді ж СУМ була сфабрикована органами ДПУ разом зі «Спілкою
визволення України» (СВУ). Зважаючи на це, інші філії УГС почали створювати «Спілку
незалежної української молоді» (СНУМ), відмежовуючись як від СУМу 20-х років, так і
від еміграційного СУМу, що діяв на Заході як організація при ОУН (б). Так, у серпні 1989
р. була організована Львівська обласна рада Спілки незалежної молоді. Це була
молодіжна організація нового типу, виховний арсенал якої спирався на релігію і народні
традиції. СНУМ ставив за мету виховання молоді в дусі відданості справі побудови
незалежної демократичної України3.
З початку 1988 р. різноманітні неформальні організації почали поширювати ідею
створення громадського об’єднання на зразок народного фронту. Були зроблені спроби
створити Демократичний фронт у Львові, «Народну спілку сприяння перебудові» у Києві.
Ініціативні групи, що закликали до створення широких організацій із залученням різних
політичних сил виникли також на Вінниччині та Хмельниччині. Однак національновизвольний рух у добу перебудови виявився пов’язаним з організацією, яка так і
називалася: Народний рух України за перебудову – організацію, яка невдовзі стала
масовою і перетворилася на першу в Україні політичну партію, започатковану київською
творчою інтелігенцією.
Отже, у другій половині 80-х pp. на території України існувала велика кількість
неформальних організацій, які у своїх програмних документах ставили перед собою чіткі
завдання, однак спільними для багатьох із них було вирішення мовного та національного
питання, ліквідація «білих плям історії», особливо того періоду, який стосувався
Голодомору в Україні у 30-х рр. ХХ ст., вирішення екологічних проблем, пов’язаних з
аварією на Чорнобильській АЕС та багато інших. Однак у зв’язку із поступальним
(Державотворчий процес 1985-1999 рр.). – К.: Екс Об, 2000. – С. 30.
1
Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: сер. 1950-х – поч. 1990 рр. – К.: Вид-во
ім. О. Теліги, 1998. – С. 265.
2
Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох
(Державотворчий процес 1985-1999 рр.). – К.: Екс Об, 2000. – С. 43.
3
Там само. – С. 44.
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процесом свого розвитку, а також під дією перебудовчих процесів – демократизації та
гласності, що сприяло початку формування громадянського суспільства, значна частина
неформальних організацій почала трансформуватись у громадсько-політичні об’єднання,
які вже ставили перед собою політичні цілі – участь у виборах для відстоювання інтересів
українського суспільства та здобуття незалежності України, що є перспективою
подальшого дослідження цієї проблематики в історії становлення державотворчих
процесів України як незалежної держави.
The prerequisites, reasons and the history of establishing of unformal organizations during
the reconstruction processes in Ukraine are ascertained in this article. Also the author pays his
attention on the program assignments and main forms of the organization’s activity.
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Вичівський П.П. (Івано-Франківськ)
ПОЛЬСЬКА І РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЇ
ПЕРЕДУМОВ ВІДНОВЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
У статті аналізуються провідні тенденції та стан дослідження передумов
відновлення державної незалежності України в польській та російській історіографіях.
На основі методів історіографічної компаративістики простежено як спільні, так і
відмінні підходи польських і російських істориків до з’ясування обставин, внутрішніх та
міжнародних чинників, які вплинули на процес проголошення державного суверенітету, а
відтак і незалежності України. Спростовуються спроби деяких російських публіцистів
представити українську незалежність як наслідок випадковостей та збігу обставин.
Проголошення суверенітету, а отже, відновлення державної незалежності України –
переломна віха в історії українського народу, знакова проблема історичної науки. Поряд з
українськими істориками помітну зацікавленість до неї виявляють історики Республіки
Польща та Російської Федерації. В обох державах за минуле двадцятиріччя побачила світ
низка узагальнюючих та монографічних праць, автори яких висвітлюють передумови та
обставини прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР від 16 липня1990 р. та
Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р., підтверджених
Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 р.1 Аналіз напрацювань істориків сусідніх
країн, їх історіографічне порівняння належить до актуальних проблем української
історіографії та українознавства загалом, яка досі не була предметом самостійного
дослідження.
Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб на основі історіографічної
компаративістики виявити як спільні, так і відмінні підходи польських і російських
науковців до з’ясування передумов відновлення суверенної та незалежної Української
держави, виявити специфіку оцінки цієї події у контексті всесвітньої історії, спростувати
спроби деяких російських публіцистів, які розглядають українську незалежність як
наслідок збігу обставин або випадковостей.
Бібліографічний огляд новітньої польської та російської історіографій засвідчив
відсутність на сьогодні спеціальних досліджень у них, безпосередньо присвячених аналізу
передумов відновлення державної незалежності України. Проте означена проблема
отримала досить широке висвітлення в обох історіографіях, у загальних працях з історії
України, Польщі, Росії, а також у студіях із європейської та всесвітньої історії.
Сучасна польська та російська історіографії оцінюють проголошення державної
незалежності України як важливий рубіж в історії українського народу і подію світового
значення, яка стала наслідком розпаду соціалістичного табору та СРСР. Автори праць –
історики, етнологи, політологи, полоністи та русисти намагаються виявити історичні та
поточні обставини, мотиви і причини, внутрішні та зовнішні чинники, які тією чи іншою
мірою призвели до проголошення державної незалежності України. Спільним для обох
історіографій є зосередження уваги на застійних явищах у розвитку СРСР, які в добу
горбачовської перебудови значно поглибили економічну та політичну кризи, привели в
дію автономістичні настрої у союзних республіках, включаючи й УРСР. 1985-1991 рр. з
приходом до керівництва правлячої партії і держави М. Горбачова, курс на перебудову,
гласність і демократизацію справили потужний вплив на суспільну свідомість і
1

Василенко В. Українська незалежна державність як історична закономірність // День. – 2010. –
№ 151. – 26 серпня.
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наростання опозиційних та протестних процесів. Погляди польських та російських
істориків на рейтинг факторів, які спричинили мобілізацію національно-державницьких
сил у боротьбі за суверенізацію та унезалежнення України далеко неоднакові.
Зокрема, в російській історіографії на пріоритетне місце серед чинників активізації
державницького руху в Україні висувається соціально-економічна криза в СРСР, яка
поглиблювалася бездіяльністю партійного керівництва на чолі з М. Горбачовим.
А. Соколов і В. Тяжельникова у праці «Курс советской истории, 1941-1999»
підкреслюють, що на тлі порожніх прилавків і нескінченних черг ідея республіканського
суверенітету швидко еволюціонізувала від вимог господарської самостійності до повної
політичної незалежності та виходу з СРСР. Відповідно радикальні сили розглядали
Москву в цей період як основну і головну перешкоду економічного розвитку, що стримує
поліпшення якості життя. Водночас А. Соколов і В. Тяжельникова приходять до висновку,
що головна помилка реформаторів М. Горбачова полягала в неправильному визначенні
характеру реформ і недооцінці масштабів їх впливу на розвиток радянського суспільства.
Влада не реагувала на зростання незадоволення і потреб людей, розчарування в
радянських ідеалах, а її спроби застосувати репресивні заходи стали вирішальним
чинником відторгнення населення союзних республік від політики центру1.
Подібної думки про вирішальне значення економічної кризи і помилок КПРС для
розпаду СРСР та відновлення незалежності України дотримується Г. Поляк. Він зазначає,
що «перебудова» (бере цей термін у лапки), перехід до демократизації політичного
устрою й розвитку ринкових відносин, послаблення керівної ролі КПРС у суспільному
житті, послаблення централізованого керівництва економікою наближали розвал СРСР.
Автор наголошує, що економічна криза супроводжувалася загостренням політичної
ситуації в країні. Демонструючи свою нездатність поліпшити економічний стан у державі,
центр втрачав авторитет у керівництва союзних республік, яке стало вимагати
децентралізації управління, надання регіонам економічних свобод і адміністративних прав
для вирішення економічних і соціальних проблем на місцях. Академік Г. Поляк доходить
висновку, що така ситуація створювала підстави націоналістам-сепаратистам як у
регіонах, так і в центрі розпалювати міжнаціональні суперечності, поширювати в
суспільстві думку про доцільність розпаду СРСР2.
На відміну від А. Соколова, В., Тяжельникової, Г. Поляка інший російський історик
І. Фроянов однією з основних причин розвалу союзної держави, а отже, й відновлення
Української держави називає прихід до влади М. Горбачова і поглиблену ним глибоку
політичну кризу в СРСР. У монографії «Погружение в бездну (Россия на исходе
XX века)» І. Фроянов зауважує, що згубною подією в історії СРСР стало обрання в березні
1985 р. М. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС. Автор зазначає, що підірвавши
економіку країни під виглядом господарських реформ, надламавши союзні зв’язки
республік з центром під прикриттям реформування Радянського Союзу, знесиливши
КПРС під гаслом партійного оновлення, ослабивши державну владу під приводом її
демократизації, розв’язавши ідеологічну війну проти російського народу під девізом
гласності і плюралізму, відкривши всякого роду спритним людям вседозволеність під
завісою принципу «можна усе, що не заборонено законом», М. Горбачов підвів країну до
межі, після якої почався обвал і падіння в безодню3. На думку І. Фроянова, у березні
1990 р. відбулися політичні зміни, які багато в чому зумовили подальший хід подій.
Зокрема, на виборах у місцеві і республіканські ради величезний успіх отримали
демократи і націоналісти. Особливо істотним був той факт, що в республіканську раду
України прийшли демократи, що стало нищівною поразкою КПРС. Підтвердженням цього
1

Соколов А.К., Тяжельникова В.С. Курс советской истории, 1941-1999. – М., 1999. – 415 с.
Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М., 1997. – 496 с.
3
Фроянов И.Я. Погружение в бездну (Россия на исходе XX века). – СПб., 1999. – С. 293.
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він вважає концепцію «Распутина – Астафьева»: «Нехай Росія йде з СРСР і нехай інші
поступають, як хочуть. Правда, якщо піде Україна, Росія на тривалий час перестане бути
великою державою»1.
Схожі погляди характерні і для праці Б. Лічмана «История России. Теория изучения.
Книга II. ХХ век». У ній стверджується, що з обранням М. Горбачова Генеральним
секретарем ЦК КПРС почалися значні зміни в керівництві країною, переосмислення
реального становища суспільства, переоцінка пройденого історичного шляху. Відбувалася
масова реабілітація репресованих діячів партії і держави, представників інтелігенції,
переоцінка їхньої ролі в історії. В цей же період поглибились розбіжності всередині КПРС
щодо перебудови. Керівне ядро партії менш ніж за два роки виявилося розколоте на два
протилежних табори.
До не менш вагомих передумов розпаду СРСР Б. Лічман відносить кардинальні
політичні зміни 1987-1990 рр. У червні-липні 1988 р. пройшла XIX Всесоюзна партійна
конференція, яка проголосила передачу влади від партійних органів Радам народних
депутатів. Найвищим органом влади в країні проголошувався з’їзд народних депутатів
СРСР (у республіках – республіканські з’їзди). Натомість у березні 1989 р. вперше в
історії радянського суспільства пройшли вибори у верховні ради республік і місцеві ради
на альтернативній основі, що дало змогу опозиційним партіям і рухам у більшості регіонів
отримати перемогу над партійними структурами2. Услід за цим позачерговий, третій з’їзд
народних депутатів СРСР скасував 6-ту статтю Конституції, що, за словами І. Фроянова,
означало початок краху держави, безвладдя і наближення розпаду СРСР3.
Дещо іншу точку зору на причини відновлення незалежності України висловлює
М. Загладін. Він вважає, що в концепцію перебудови були закладені внутрішні
суперечності, внаслідок чого старі механізми управління втратили ефективність раніше,
ніж склалися нові інститути влади, а нові суспільно-політичні сили й рухи переглянули та
відкинули початкові цілі перебудови. Автор робить висновок про те, що кадровий і
духовний вакуум, що виник у союзних республіках, став заповнюватися лідерами, які
демонстрували свою незалежність від союзного центру, та ідеями націоналізму4.
«Перебудову», як основний чинник, що призвів до відновлення незалежності
України, розглядає й В. Хорос у монографії «Российская история в сравнительном
освещении». Він наголошує на тому, що з 1985 р. у СРСР розпочався період стрімких
змін, серед яких домінували дезінтегруючі, руйнівні тенденції. Горбачовське керівництво
прагнуло лише до «ремонту» системи, не змінюючи її суті. Непоправного удару позиціям
КПРС, на думку автора, завдала гласність. Критика окремих недоліків та зловживань
швидко переросла в критику політичної системи як такої, що виявила надзвичайно
низький рівень її легітимності. Усе це в поєднанні з невдалими і суперечливими діями
самої влади помітно прискорило розпад соціалістичних структур. КПРС швидкими
темпами втрачала свої позиції, поступаючись місцем опозиційним силам, скасування
статті конституції про політичну гегемонію комуністичної партії призвело до появи інших
партій, здебільшого опозиційних. Почалася епоха політичної демократії. Серпневий путч
1991 р. став останньою спробою врятувати СРСР, одночасно продемонструвавши
безповоротність його руйнування й утворення ряду незалежних національних держав5.
Політика гласності, як важлива передумова відновлення незалежності України,
простежується в «Истории Советской России» І. Ратьковского та М. Ходякова. В ній
зазначається, що в умовах загострення внутрішньополітичної та зовнішньополітичної
1
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ситуації в СРСР, загальний рівень розвитку суспільства (ескалація ракетної доктрини,
афганська війна, соціальна апатія, ідеологічна криза, бюрократизація, застій у технології і
т.д.) вимагали радикальних реформ, які стримувало не реформоване керівництво. Автори
звертають увагу на те, що у 1987-1988 рр. засновуються численні політичні об’єднання та
народні фронти (в Україні утворився «Рух»), переглядаються усталені стереотипи щодо
історичного минулого СРСР, поновлюється реабілітаційний процес, перерваний у
брежнєвський період. Великий вплив на зміни в суспільній свідомості справили раніше
заборонені твори: «Реквієм» А. Ахматової, «Софія Петрівна» Л. Чуковського, «Доктор
Живаго» Б. Пастернака, «Діти Арбата» А. Рибакова та багато інших. У книзі робиться
висновок, що політика гласності набувала різко негативного характеру по відношенню до
всього історичного минулого СРСР і призвела до консолідації всередині політбюро
консервативно налаштованих сил. Противники М. Горбачова критично сприймали
економічні реформи, вбачаючи у них капітуляцію перед капіталістичною системою1.
Найближчою до теми наших зацікавлень є монографія М. Калашникова і
С. Бунтовського «Независимая Украина. Крах проекта», яка характеризується відвертою
антиукраїнською спрямованістю. В ній стверджується, ніби наприкінці 1980-х років
здавалося, що український націоналізм назавжди залишився в минулому. Проте внаслідок
стрімкого падіння авторитету КПРС і державних органів влади, починаючи з 1988 р. у
західних областях УРСР ідея українського націоналізму і русофобії почали знаходити
широку підтримку. Автори зазначають, що в жовтні 1990 р. група студентів влаштувала
акцію голодування в Києві на площі Жовтневої революції, названою згодом «Гранітною
революцією». Вони називають українську незалежність «бандерівською», у бій за яку ніби
пішли не мільйони українців, а лише хлопці з напівлегальних організацій – Української
студентської спілки та Студентського братства. Не відповідає дійсності, що керівниками
«братчиків» були вихідці виключно з «бандерівської» Західної України, доказом чого є
їхні імена та прізвища: Маркіян Лубківський, Славко Рущишин, Олег Кузан, Олег
Тягнибок, Сашко Хмелевський. Їм вдалося значно змінити ситуацію, злякати партійнорадянську номенклатуру, добитися виступу в прямому ефірі на телебаченні. Вони стали
тим самим камінчиком, що викликав від’єднання України від СРСР.
Далі т.зв. «дослідники» пишуть, ніби українці вважали за краще боротися за утопію:
бандерівську маячню – «незалежну Україну», Україну антиросійську, прозахідну.
«Братчики» і «гранітні революціонери» в 1990 р. відсікли українців від багатьох переваг:
«від великого космічного, високотехнологічного майбутнього, від Великої Науки і
процвітаючої промисловості, від нафти Тюмені і газу Ямалу»2. Ці твердження легко
спростовуються фактами, адже на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. за
українську незалежність проголосували не тільки мешканці «бандерівської» Західної
України, а 90,3% громадян, причому ідея незалежності була підтримана більшістю
мешканців усіх регіонів України, включаючи Крим та Донбас.
На відміну від російської, сучасна польська історіографія не лише значно більше
уваги приділяє аналізу передумов відновлення незалежності України, а й по-іншому
оцінює їх. Польські історики створили ряд ґрунтовних праць, присвячених історії України
і відновленню її незалежності. Чи не найбільший внесок у дослідження передумов
відновлення української незалежності належить Тадеушу Анджею Ольшанському, який в
«Історії України ХХ ст.» стверджує, що в другій половині 1980 рр. у СРСР поглибилася
загальна криза, яка призвела як до його розпаду, так і до краху соціалістичного табору.
Серед проявів цієї кризи автор називає Чорнобильську катастрофу, нову політичну лінію
М. Горбачова, гласність, перебудову та реформи в економіці. Все це супроводжувалося
розгортанням численних рухів різних народів. В Україні цей рух швидко набув характеру
1
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чергового національного відродження. Першою фазою української революції, за словами
Т. Ольшанського, був розвиток екологічного руху, який переріс у боротьбу за
відродження національної історії, культури та релігії українського народу. Він дав змогу
суспільству переконатися, що голодомор тридцятих років був штучним і свідомо
здійснювався Кремлем.
До інших передумов відновлення Української держави Т. Ольшанський відносить
активізацію діяльності Української Гельсінкської спілки, яка швидко переросла в
політичну організацію, прийнявши власну програму, головною метою якої була боротьба
за відновлення української державності. Автор доходить висновку, що прагнення України
до незалежності спровокувало негативну реакцію з боку Москви, для якої втрата України
була насправді набагато більш серйозною проблемою, ніж проголошення незалежності
прибалтійськими республіками. Росія без України, – вказує він, – втрачала статус
наддержави і значно послаблювала світові позиції1.
Ознайомлення з працями інших польських істориків засвідчило, що погляди деяких з
них близькі до точки зору згаданого російського дослідника І. Фроянова про визначальну
роль політичної кризи в процесі відновлення незалежності України. Зокрема Анджей
Хойновський і Ян Яцек Бруський у праці «Україна – Історія країн світу в XX ст.»
відзначають, що зміни в радянській системі почалися з приходом до влади М. Горбачова,
який позиціонував себе як реформатор комуністичної системи і був ініціатором
перебудови, що призвела до розширення громадянських свобод, ослаблення партії
монополії на владу та апарату безпеки. Особливу увагу А. Хойновський і Я. Бруський
приділяє аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої авторитет комуністичної системи
став різко падати. Населення як у СРСР, так і за кордоном дедалі більше переконувалось у
технологічній відсталості радянської системи і найголовніше – в неефективності влади.
Автори сходяться на думці, що найменш успішними були реформи М. Горбачова в
економічній галузі, де спроби модернізації не вийшли за рамки намірів, а найбільш
важким наслідком внутрішньої політики М. Горбачова стало значне послаблення
комуністичної партії2.
До впливових факторів краху СРСР і проголошення незалежності України Людовік
Маліновський у праці «Сучасні проблеми Європи 1919-1999 (вибір питань)» відносить
наростання соціальної недовіри до комуністичного режиму і вищого керівництва КПРС,
війну в Афганістані та її наслідки, аварію на Чорнобильській АЕС, глибоку соціальноекономічну кризу. Як і інші дослідники, Л. Маліновський значну увагу приділяє постаті
М. Горбачова, завдяки якому відбулися значні зміни, а втілювані ним «перебудова» і
«гласність» стали чи не найголовнішою причиною розпаду Радянського Союзу й
відновлення незалежності України3.
Політичну кризу в СРСР як визначальний чинник проголошення незалежності
України розглядає й інший польський історик Еміліян Вішка. В монографії «Політична
система України» він доводить, що сучасна українська державність пройшла через
декілька етапів. Наприкінці 1990-х рр. у командно-адміністративній системі Радянського
Союзу і, отже, в Україні, відбулися помітні зрушення в бік лібералізації. Головною
ознакою на цьому етапі українського національного відродження України було утворення
нових суспільно-політичних організацій, товариств, клубів, серед яких автор називає
Українську Гельсінкську спілку, Товариство української мови ім. Т. Шевченка, Спілку
незалежної української молоді і найголовніше – створення в 1989 р. Народного Руху
України, який згодом трансформувався в опозиційну політичну партію. Діяльність цих

1

Olszanski T.A. Historia Ukrainy XX. – Warszawa, 1994. – 352 s.
Chojnowski A., Bruski J. Ukraina – Historia państw świata w XX wieku. – Warszawa, 1997. – S. 189-200.
3
Malinowski L. Współczesne problemy Europy 1919-1999 (wybór zagadnień). – Warszawa, 2000. – S. 1142
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організацій, за словами Е. Вішки, й призвела до краху радянської системи і проголошення
незалежності України1.
Деякі нові акценти щодо впливу Чорнобильської катастрофи на суспільно-політичні
процеси в Україні поставив Юзеф Дарський у монографії «Україна. Історія суспільства,
національні конфлікти». На його думку, вона засвідчила параліч діючої влади і стала
каталізатором подальшого зміцнення опозиції, як головної передумови відновлення
Української держави. У зв’язку з цим дослідник торкнувся діяльності української
опозиції, яка спочатку спробувала повернутися до лінії шістдесятників, але під впливом
подій у Прибалтиці відкинула ідею комунізму в будь-яких проявах і почала домагатися
суверенітету України. Це призвело до створення Української асоціації незалежної творчої
інтелігенції, яка підпільно почала видавати свої літературні журнали, і Української
Гельсінкської спілки. Ю. Дарський справедливо вважає, що з початком 1989 року
невдоволення почало поширюватися по всій території України, і Москва була змушена
йти на поступки. При цьому він оцінює наслідки виборів до Верховної та місцевих ради
України (березень 1990 р.) як перемогу Демократичного блоку, що в подальшому й
призвело до краху Радянського Союзу і проголошення незалежності України2.
Окремої уваги заслуговує стаття Влодзімежа Марциняка «Знову отримана свобода і
суверенітет», у якій однією з передумов української незалежності називається
парадоксальність існування самого Радянського Союзу, який не був звичайною
територіальною державою, наділеною національними інтересами, політичною системою і
бюрократичним механізмом прийняття рішень, а був, передусім, ідеократією, а також
екстериторіальною державою-партією. В ній рішення не стільки приймалися, скільки
інтерпретувалися ієрархією різних органів влади. Союз Радянських Соціалістичних
Республік нагадував геополітичну систему, яка складалася з декількох концентричних
кругів, у центрі якої стояла КПРС. До інших передумов відновлення незалежності України
В. Марциняк відносить і кризу лояльності апарату репресій, яка мала для радянської влади
ключове значення як засобу її збереження. За його словами, феномен «стриманості
апарату репресій» показує, що розпад Радянського Союзу вийшов далеко за рамки
політичного транзиту, оскільки він торкнувся проблеми суверенності, тобто набагато
принциповішого питання, ніж політичний режим3.
Для виявлення найбільш характерних рис польської та російської історіографій, їх
відмінностей від української в поглядах на передумови відновлення незалежності України
здійснювався їх компаративний аналіз порівняно з оцінками, які домінують у сучасній
українській історичній літературі. За базову основу було взято праці «Історія України:
Нове бачення», монографію В. Литвина «Україна на межі тисячоліть. 1991-2000»,
колективну працю «Новітня історія України», 6-й том «Політичної історії України» та ін.4
Українські історики у числі головних передумов, що вплинули на процес відновлення
незалежності України, називають історичні чинники, тисячолітній досвід національного
державотворення (ця думка зафіксована і в Акті проголошення незалежності України) і
боротьби українського народу за волю, незалежність та власну державу. Йдеться і про
загострення національних відносин, їх недооцінку в реформаторській програмі
М. Горбачова, який вважав, що в Україні не існує національного питання. Піднесення
українського національно-визвольного руху в роки перебудови супроводжувалося
зростанням політичної активності населення, особливо молоді, дисидентським рухом, що
проявлялося у створенні та діяльності неформальних груп і об’єднань, зокрема
1

Wiszka E. Systemy Polityczne Ukrainy. – Torun, 2007. – S. 132.
Darski J. Ukraina Historia wspołczesność konflikty narodowe. – Warzsawa, 1993. – S. 32-35.
3
Марциняк В. Вновь обретенная свобода и суверенность // Новая Польша. – 2010. – № 7-8.
4
Новітня історія України (1900–2000). – К., 2002; Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (19912000). – К., 2000; Історія України: Нове бачення. – К., 2003; Політична історія України: В 6 т. – К., 2003. –
Т. 6.
2

345

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

Українського культурологічного клубу у Києві, Товариства Лева у Львові, студентської
«Громади» у Київському університеті ім. Т. Шевченка, Української Гельсінкської спілки,
Товариства української мови ім. Тараса Шевченка, масовим домаганням віруючих за
легалізацію Української греко-католицької церкви. Всі ці передумови в комплексі і стали
причиною розвалу СРСР та утворення незалежної Української держави.
Отже, розгляд низки праць польських та російських істориків, які торкаються
передумов відновлення державної незалежності України, дає підстави для наступних
висновків:
по-перше, у польській та російській історіографіях відсутні спеціальні праці,
безпосередньо присвячені цій темі. Вона досліджується як аспект більш широкої
проблеми – розпаду СРСР та створення на його території самостійних держав;
по-друге, польські історики, на відміну від російських, ґрунтовніше досліджують
мотиви і передумови проголошення державної незалежності України, розглядаючи їх у
комплексі з іншими чинниками, які призвели до розпаду СРСР. Вони оцінюють цю подію
не як випадкове явище, а як історично зумовлений і закономірний підсумок багатовікової
боротьби українського народу за власну державу. Їхні погляди набагато подібніші до
підходів українських дослідників. Натомість у російській історичній науці передумови
відновлення незалежності України пов’язуються виключно із суб’єктивними причинами
розпаду СРСР, трактуються як результат глибокої економічної і політичної кризи союзної
держави;
по-третє, значна частина російських істориків у розпаді СРСР мало не головну
провину вбачають у М. Горбачові, його внутрішній та зовнішній політиці, у заграванні із
сепаратистськими силами союзних республік. На противагу їм польські науковці
позитивно оцінюють вплив М. Горбачова на суверенізацію республік і утворення
незалежних держав. Так, на думку А. Ротфельда, величезна заслуга М. Горбачова в тому,
що він не допустив кровопролиття в процесі руйнування тієї машини насильства, якою
був Радянський Союз»1;
по-четверте, в той час як російські історики піддають критиці опозиційні рухи в
Україні 1980-х рр., польські дослідники висловлюються на їх підтримку.
Аналіз польської та російської історіографій передумов відновлення незалежності
України засвідчує необхідність подальшого дослідження цієї проблеми в українській
історичній науці, дедалі тісніше пов’язуючи цю подію із споконвічною боротьбою
українського народу за волю, незалежність і власну соборну державу.
Leading tendencies and the state of research of prerequisites of Ukrainian state
independence rebirth in Polish and Russian historiography are analyzed in the article. Based on
historical comparison methods common and different approaches of Polish and Russian
historians are traced to the clarification of the circumstances, inner and international factors
which influenced on the process of state sovereignty proclamation and thus the independence of
Ukraine. Attempts of some Russian historians to introduce Ukrainian independence as the
consequence of accidents and concatenation of circumstances are disproved.

1

Ротфельд А.Д. Росія на роздоріжжі // Новая Польша. – 2010. – № 3.
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Чирков О.А. (Київ)
УПОРЯДКУВАННЯ ЗНАНЬ
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ
В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ
ВІКІПЕДІЇ
Тематичне упорядкування статей з історії України за територіями у сегменті
Вікіпедії українською мовою не має системного довершення. Створення в категорії
«Історія України» підкатегорії «Історія України за територіями» дає можливість
об’єднати розрізнені категоріальні підсистеми, що містять статті з історії України за
територіями, у цілісну систему. Важливе значення має створення нових категорій,
зокрема таких: 1) «Історія України за адміністративно-територіальним поділом у
минулому», 2) «Історія України за міждержавним поділом у минулому», 3) «Історія
України за її сучасним адміністративно-територіальним поділом», 4) «Історія України
за сучасними державними територіями».
Вільна енциклопедія Вікіпедія та її сегмент українською мовою1 є популярним вебресурсом, що швидко розростається й активно використовується в українознавчій освіті та
в науковій діяльності. 21 вересня 2011 р. в українському сегменті було вже 314615 статей
(за цим показником вона піднялася на 14 місце серед 282 мовних сегментів) та 111383
користувачі (26 місце), з-поміж яких близько 1700 є активними (22 місце). Перегляди
сторінок зі знаннями про Україну й українство становлять значно більше половини всіх
переглядів української Вікіпедії упродовж 2010 р.
Твориться український сегмент Вікіпедії (як і інші) великою мірою молоддю та
користувачами, що не є науковцями, українознавцями, що відбивається відповідним
чином на якості його вмісту. Проте українознавчі знання Вікіпедії доступні користувачам
на стадії створення статей. Отже, дослідження українознавчого наповнення Вікіпедії є
надто актуальним і має велике практичне значення для українства. Воно сприяє
покращенню найчитабельнішого і найповнішого зібрання знань про Україну, українців,
яке перебуває в стадії активного творення.
Досліджуючи Вікіпедію, автор прагнув відповісти на загальне питання – Як у
Вікіпедії представлено знання про Україну й українців взагалі та історичні зокрема?
Наукових досліджень щодо цього автор не виявив (але є опубліковані думки стосовно
окремих українознавчих аспектів у Вікіпедії). Частину результатів дослідження подано
редакціям наукових періодичних видань з українознавства (у травні 2011 р. – «Загальна
тематична структура українознавчих знань українського сегмента Вікіпедії», у вересні –
«Українознавство та Вікіпедія: результати і перспективи взаємодії». Окреме видання
результатів дослідження автор планує здійснити восени 2011 р.
У цій статті представлено лише ту частину результатів дослідження історичних
знань про Україну й українців, що стосується упорядкування статей з історії України за
територіальним критерієм у сегменті Вікіпедії українською мовою.
Мета дослідження – на підставі вивчення української Вікіпедії запропонувати спосіб
поліпшення тематичного упорядкування знань з історії України за територіальним
критерієм. Мета цього дослідження розглядається автором, по-перше, як частина більшої
(ширшої) – тематичної систематизації історичних знань про Україну й українців у
1
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Вікіпедії, по-друге, як дослідний етап, що потребує практичного втілення щонайменше в
українському сегменті Вікіпедії.
Об’єктом дослідження є знання з історії України та пов’язані з ними географічноукраїнознавчі та інші знання у сегменті Вікіпедії українською мовою.
Предметом дослідження є упорядкування статей з історії України за територіальною
ознакою в українському сегменті Вікіпедії.
Серед дослідницьких завдань головними є такі: 1) вивчити засади категоризації
сторінок в українській Вікіпедії, 2) ознайомитися з обсягом та тематичною структурою
знань з історії України та станом їх категорізації за територіальною ознакою в
українському сегменті Вікіпедії, 3) розробити методику дослідження, 4) виявити й
виокремити сукупність категорій статей з історії України за територіальною ознакою,
5) вивчити і критично осмислити стан категоризації сторінок з історії України за
територіями в українській Вікіпедії (на кінець серпня – вересень 2011 р.),
6) запропонувати дії, спрямовані на подальше тематичне упорядкування сторінок з історії
України за територіальним критерієм в українській Вікіпедії.
Джерелом дослідження є сегмент Вікіпедії українською мовою у частині історичних
знань про Україну й українців.
Методика дослідження розроблена автором у процесі його реалізації:
1. Засади категоризації вивчено за вмістом спеціальних сторінок української
Вікіпедії, що стосуються цього процесу (Довідка: Категорія, Вікіпедія: Категоризація,
Вікіпедія: Категорії, Вікіпедія: Проекти класифікації знань, Вікіпедія: Проект:
Категоризація, Вікіпедія: Обговорення категорій), а також у практичному використанні
набутих знань для категорізації створених чи редагованих автором сторінок Вікіпедії.
2. Виявлення й виокремлення сукупності знань з історії України за територіальною
ознакою здійснено шляхом використання, по-перше, послідовного пошуку категорій і
статей через їх логічний зв’язок у Вікіпедії (що має структурний прояв); по-друге, пошуку
категорій і статей через індексну пошукову систему Вікіпедії.
3. Вивчення стану упорядкування знань з історії України за територіальною ознакою
здійснено за елементами Вікіпедії (категорії, статті та інші сторінки) і містило (крім
іншого) таке: з’ясування різноманітних відношень між категоріями та між категоріями і
сторінками (тематичних, ієрархічних, просторових, спорідненості, кількісних тощо).
4. Критичне осмислення стану категоризації сторінок з історії України за
територіями зроблено з опертям на таке: 1) теоретичні принципи і практику категоризації
сторінок в українській Вікіпедії, 2) знання автора з географії України, історії України та
українознавства, одержані на географічному факультеті КДУ ім. Т. Шевченка (1986–
1991), в аспірантурі КДТУБІА за спеціальністю «історія України» (на кафедрі політичних
наук, 1996–1998), у ННДІУВІ в процесі виконання науково-дослідної роботи та навчання
(від 1993 р).
5. Подальше тематичне упорядкування сукупності сторінок з історії України за
територіальним критерієм автор бачить насамперед у їх категоріальній систематизації. На
це спрямовані пропозиції практичних дій щодо їх категоризації.
6. Пропозиції щодо поліпшення тематичного упорядкування знань з історії України
за територіальним критерієм передбачають такі практичні зміни в українському сегменті
Вікіпедії: створення нових категорій, зміна назв категорій, об’єднання, поділ і видалення
категорій, перепідпорядкування категорій і статей. Ці зміни будуть запропоновані для
обговорення українській Вікіспільноті. Зміни можуть поширитися й на інші мовні
сегменти Вікіпедії, де історія України вже представлена, або буде представлена в
майбутньому, в обсязі, що потребуватиме категоризації за територіальною ознакою.
7. Створення в українській Вікіпедії цілісної системи сторінок з історії України за
територіальною ознакою є практичним поліпшенням тематичного упорядкування знань з
історії України за територіальним критерієм.
348

Україна – історія

Висновки, зроблені за результатами дослідження, представлено значною мірою в
узагальненому викладі.
1. Тематичне упорядкування сторінок у Вікіпедії здійснюється, головним чином,
шляхом категоризації, меншу роль у цьому відіграє віднесення категорій і статей до
порталів, ще меншу – віднесення порталів та категорій до тематичних розділів.
Категоризація є одним із головних інструментів організації вікіпедичної інформації,
вона є і процесом, і результатом їх упорядкування. Категоріальна система Вікіпедії є
також навігаційним механізмом, що полегшує пошук потрібної інформації.
Засади категоризації не обмежують кількість критеріїв групування. Користувач має
можливість знайти індексовану в такий спосіб інформацію за найрізноманітнішими
критеріями, зокрема за територіальним. Стаття може належати одночасно до необмеженої
кількості категорій, проте, після перевершення певного критичного порогу починає
працювати закономірність: що більша кількість категорій містить певну статтю, то менша
інформаційна користь від її категоризації.
Категорії, залежно від ієрархічних зв’язків, виступають одна до одної як підкатегорії
та надкатегорії. Підкатегорією певної категорії є категорія, що входить до цієї категорії.
Підкатегорії називають також субкатегоріями, але це не в усіх випадках доречно.
Надкатегорією певної категорії є категорія, що містить її в собі. Зазвичай певна категорія
містить підпорядковані їй категорії і сама підпорядкована іншій, тобто є одночасно і
надкатегорією, і підкатегорією відносно інших категорій.
Метакатегорії об’єднують за певним критерієм інші категорії і не передбачають
вміщення до них статей. Існують також категорії-контейнери, які також об’єднують лише
категорії, незалежно від їх спорідненості, ієрархічного становища тощо.
Уся сукупність категорій української Вікіпедії складається з переплетених між
собою дерев категоріальних підсистем (з накладанням чи дублюванням певних частин).
2. Чимало інформації про систему категорій української Вікіпедії є застарілою, що
не відповідає реальному стану речей і практичним потребам. На сторінці «Вікіпедія:
Проекти класифікації знань» усі великі за обсягом, різнотематичні й
складноструктуровані знання про Україну класифіковано лише однією позицією
«1.0.Україна»; а на сторінці «Вікіпедія: Категорії» наприкінці серпня (2011) було
зазначено «Остання зміна цієї сторінки: 16:26, 22 березня 2005»! Є й свіжіша інформація
про систему категорій української Вікіпедії, наприклад, на весну 2009 р.1 Та враховуючи
бурхливий розвиток української Вікіпедії, за час, що минув, вона також значною мірою
застаріла.
На систематизацію категорій української Вікіпедії, «розробку загальних принципів,
правил та підходів створення нових та упорядкування старих категорій» спрямований
«Вікіпедія: Проект: Категоризація». Але учасниками його наприкінці серпня 2011 р. було
лише 3 користувачі. Велику роль у подальшій тематичній систематизації вікіпедичних
знань може відіграти «Вікіпедія: Проект: Зв’язаність».
3. Стан категоризації за територіями далекий від довершення і потребує глибшого
вивчення. Відсутність просторової метакатегорії «Категорії за розташуванням у просторі»
негативним чином позначається на організації всіх знань в українській Вікіпедії, у тому
числі українознавчих з історії України.
4. Статті з історії України, згруповані за територіями, розташовані в категоріях 3
груп, а саме: 1) утворених за територіальною ознакою, 2) утворених за критеріями
історичного характеру, 3) утворених за іншими критеріями та комбінацією ознак. Тому
упорядкування цих статей має поширюватися на всі 3 групи категорій.
5. Упорядкування статей з історії України за територіями у сегменті Вікіпедії
українською мовою не має системного довершення (за станом на кінець серпня – початок
1
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вересня 2011 р.). Територіальний критерій утворення сукупностей сторінок (статей і
категорій) в усіх мовних сегментах Вікіпедії (і в українському також) застосовується
досить широко. Категорії, утворені за територіальною ознакою, є в багатьох тематичних
розділах Вікіпедії. Головним зосередженням таких категорій є, природно, розділ
«Географія». Найчастіше застосовуваною територією, як критерій категоризації сторінок
Вікіпедії, є державні території.
В українській Вікіпедії категорія «Категорії за географічним розташуванням» стоїть
на 3 ієрархічному рівні (після «Головна сторінка» та «Метакатегорії», а «Категорії за
континентом», «Категорії за містом», «Категорії за областю», «Категорії за регіоном»
стоять на 4 ієрархічному рівні, «Історія України за регіоном», «Адміністративний поділ за
країною», «Агрономи за країною», «Мільйонери за країною» – на 5, «Прем’єр-міністри за
країною» – на 6. Загалом в українській Вікіпедії категорії, утворені за територіальним
критерієм, зосереджені, головним чином, на 4–7 ієрархічних рівнях і нерідко – на кількох
одночасно. Бо рівень залежить від того, яку сукупність категорій ми розглядаємо з тих, де
перебуває певна категорія одночасно. Для порівняння – категорія «Історія України»
перебуває на 4 ієрархічному рівні категоріальної системи української Вікіпедії.
Мета категорія «Категорії за географічним розташуванням» входить до категорії
«Метакатегорії», яка посідає 2 ієрархічний рівень (після Головної сторінки). Як бачимо з
високого розташування в ієрархії категорій «Категорії за географічним розташуванням»
претендує на роль метакатегорії, що об’єднує всі категорії, утворені за територіальною
ознакою. До цієї категорії-контейнера віднесено 6 підкатегорій (22.09.): Битви за місцем
події (яка містить 24 категорії1), Категорії за регіоном (12 к.), Категорії за країною (128 к.),
Категорії за містом (9 к.), Категорії за океаном (1 к.) Категорії за селом (1 к.). Більшість з
них охоплює і статті з історично-українознавчих тем. Доречно, по-перше, доповнити
перелік вмісту насамперед такими категоріями: «Категорії за частиною світу», «Категорії
за материком (континентом)» і розширити категоріальний вміст категорій за океаном та за
селом, по-друге – варто створити одну метакатегорію для всіх категорій, утворених за
просторовою ознакою (її можна назвати «Категорії за розташуванням у просторі») і
так само одну метакатегорію за часовим критерієм («Категорії за розташуванням у
часі»), по-третє – категорії за містом та за селом доцільно підпорядкувати новій
«Категорії за поселенням», яка має об’єднати також категорії за тимчасовим поселенням,
за селищем, за містечком.
Серед 24 підкатегорій категорії «Категорії-контейнери» 6 утворено за
територіальною ознакою. З її змісту бачимо таке: 1) історично-територіального серед
контейнерів нічого немає, 2) назва однієї з категорій–контейнерів потребує редагування
(Країни за державним «устрієм»), 3) 3 категорії-контейнери утворені за критерієм
території країни, 1 – за «географічним розташуванням», 1 – за територією країни та
професією.
До категорії «Категорії за областю» було віднесено 3 підкатегорії: Категорії за
областю України (10 к.), Парки за регіоном України (21 к.), Річки за областю України
(26 к., 8 с.). З таким наповненням категорія є зайвою. Взагалі з категоризацією за
адміністративно-територіальними одиницями в українській Вікіпедії ще чимало проблем.
І це не дивно. У статті «Адміністративно-територіальна одиниця в Україні» немає навіть
визначення поняття. Там наведено таке «тлумачення»: «Адміністративно-територіальна
одиниця в Україні – область, район, місто, район у місті, селище, село». Стаття не містить
посилань на джерела і створена, мабуть, недостатньо компетентними в цьому питанні
авторами.
Немає тлумачення адміністративно-територіального поділу і у відповідній статті
«Адміністративний поділ України». У ній дізнаємося: «Адміністративно Україна
1

Далі в дужках, коли йдеться про кількість категорій слово «категорія» позначено «к.», коли йдеться
про кількість вікіпедичних сторінок слово «сторінка» позначено «с.».
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поділяється на 24 області, 2 міста, що мають спеціальний статус, і 1 автономну
республіку». Оце й весь «адміністративний» поділ! Видно не читали цього голови
райдержадміністрацій та інші керівники забутих чи незнаних автором адміністративних
утворень України. Проте зміст статті «Адміністративно-територіальний устрій», зробленої
за Юридичною енциклопедією1, ситуацію «рятує».
Висвітлення історичного районування також має слабкі місця. У статті «Історичний
територіальний поділ України» (однойменної категорії) дано таке визначення цього
поділу: «поділ території України на певні частини з метою побудови державних органів
влади та управління на місцях». Воно не відповідає наявності у назві категорії
прикметника «історичний», а в змісті – більшості категорій і сторінок. Не відповідає воно
і змісту цієї ж статті, де подано стислий історичний огляд міждержавного й
адміністративно-територіального поділу України.
Очевидно, що з просторовим критерієм групування сторінок в українському сегменті
не все гаразд (у т.ч. на найвищому ієрархічному рівні) і спосіб його поліпшення
заслуговує окремого розгляду. Зміни просторової категоризації сторінок української
Вікіпедії відіб’ються відповідним чином і на тематично-категоріальній структурі історії
України.
Історично-українознавчі категорії розташовані в багатьох надкатегоріях, утворених
за територіальною ознакою. Наприклад, серед 9 підкатегорій категорії «Категорії за
містом» є (23.09) «Історія за містом» (18 к., у т.ч. «Історія міст України»), «Категорії за
містом України (13 к., але історичної немає); серед 12 підкатегорій категорії «Категорії за
регіоном» є (23.09) такі: Історія України за регіоном (15 к., 4 с.), Музеї України за
регіоном (27 к.).
6. Наприкінці серпня 2011 р. у сегменті Вікіпедії українською мовою було 82
портали. З них 3 (Історія, Друга світова війна, Фортифікація) стосувалися розділу «Історія
та події». Вони слугували головними входами на історичне наповнення української
Вікіпедії.
Оскільки сторінки Вікіпедії містять велику кількість інтерактивних взаємних
посилань, вийти на історичні знання можна з будь-якого порталу і його категорій. Серед
порталів, що акумулювали історичні знання в українській Вікіпедії основним (за
сукупністю ознак) є портал «Історія». Через нього можна вийти на різні проблеми
історичної науки, на історію різних частин земної кулі, різних часів. Він об’єднує багато
тематичних категорій, у тому числі й категорію «Історія України», представлену в його
розділі «Історія за регіонами».
Сукупність сторінок з історії України за територіями складається переважно з
кількох категоріальних підсистем категорії «Історія України», утворених за
територіальним критерієм. Ці категоріальні підсистеми міцно пов’язані між собою не
лише формальною належністю до однієї категорії, а й логічними зв’язками,
інтертекстовими посиланнями та взаємним проникненням сторінок. Внутрішня структура
більшості з них є складною, ієрархічно багаторівневою, з накладанням на інші
категоріальні системи й підсистеми у т.ч. на утворені за територіальним критерієм з
історії України.
Категорія «Історія України» містить 43 підкатегорії та 468 сторінок (29.08.2011 р.),
що не входять до підкатегорій. Серед усіх категорій, що представляють історію України в
українській Вікіпедії, значну її частину становлять такі, що стосуються історії різних
територіальних частин України (різного рангу, виокремлених за різними критеріями).
Підкатегорій категорії «Історія України» з історії українських територій (тобто утворених
за територіальною ознакою або з вмістом, відібраним принаймні частково за
1

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Вид-во
«Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. – Т. 6: Т–Я. – 765 с.

351

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

територіальною ознакою) було 8: Історія сіл України (5 с.), Історія України за районом
(18 с.), Історія України за регіоном (15 к., 4 с.), Історичний територіальний поділ України
(13 к., 30 с.), Колишні державні утворення України (14 к., 53 с.), Колишні населені пункти
України (12 к., 157 с.), Колонізація України (5 с.), Підкарпатська Русь (2 к., 1 с.).
Бачимо, що існує невідповідність між ієрархічними рівнями категорій та
територіальних утворень, що слугують за критерій категоризації. Село і район
(адміністративний) стоять на щабель вище за область, яку разом з містом підпорядковано
регіону.
Категорія «Історія України за районом» мала 18 підкатегорій. Зважаючи на те, що
сьогодні в Україні понад 400 районів, вміст категорії лише започаткований.
Категорія «Історія України за регіоном» містила 15 підкатегорій та 4 сторінки
(Історія Донеччини, Історія Криму, Історія Південно-Східної України, Заселення й
освоєння Донеччини). Зважаючи на важливість цієї категорії в упорядкуванні історичноукраїнознавчих знань за територіями наводимо перелік підкатегорій та кількість
підпорядкованих їм підкатегорій і сторінок (у дужках): Історія за областями України
(27 к.), Історія міст України (38 к., 43 с.), Історичні землі України (35 к., 125 с.), Історія
Буковини (1 к., 7 с.), Історія Волині (7 к., 11 с.), Історія Галичини (11 к., 31 с.), Історія
Дону (6 к., 12 с.), Історія Донщини (5 к., 10 с.), Історія Кубані (15 к., 31 с.), Історія Криму
(21 к., 74 с.), Острозька ординація (33 с.), Історія Поділля (1 к., 25 с.), Історія
Слобожанщини (1 к., 4 с.), Україна в складі Австро-Угорщини (2 к., 18 с.), Україна в
складі Російської імперії (3 к., 37 с.).
Бачимо, що 4 з 15 підкатегорій містять більше 20 підкатегорій кожна. Серед цих 4-х
одна (Історія Криму) стосується лише однієї територіальної частини України, географічно
периферійної, ще одна (Історія міст України) – локальних територій, розпорошених у
різних регіонах країни. Лише 2 категорії передбачають (за назвами) представлення історії
всіх цілісних українських територіальних частин історичних (Історичні землі України) та
адміністративних найвищого рангу (Історія за областями України). Назви останніх 2
підкатегорій у переліку недостатньо вкладаються в надкатегорію, як і «Острозька
ординація».
Категорія «Історія за областями України» відповідно до назви передбачає
об’єднання підкатегорій і статей з історії, тобто з історії України і з інших історій. На
відміну від неї формулювання «Історія України за областями» є однозначним. Варто
змінити назву на таку, що не ставить під сумнів належність саме історії України певної
частини вмісту категорії «Історія за областями України». Належність цієї категорії до
категорії вищого рангу «Історія України за регіоном» зумовлює відображення в ній історії
України. Проте, зважаючи на суспільну значущість і гостроту питання (є спроби
використання регіональної свідомості для дрібнення української нації в різних сенсах),
назву категорії доцільно зробити такою «Історія України за областями». У такий спосіб
сформульовано категорію «Історія України за районами».
Категорія «Історія за областями України» містить 27 підкатегорій, які мають
підкатегорії, а ті також мають підкатегорії з підпідкатегоріями. З переліку її підкатегорій
видно, що назви 3 підкатегорій не відповідають назві категорії. Одна з них, певно,
випадкова (Історія Чечельницького району); одна (Історія Закарпаття) – близька за
територіальною ознакою до іншої (Історія Закарпатської області); ще одна (Історія Криму)
заповнює територіальну прогалину в обласному покритті території України. «Історія
Чечельницького району» має бути видалена з цієї категорії. «Історія Закарпаття» має бути
узгоджена за змістом з категорією «Історія Закарпатської області» (яка має менше
наповнення) та вилучена з категорії «Історія за областями України». Оскільки у назві
категорії немає зазначення на сучасні області України, історія Кримського півострова
може бути представлена в цій категорії підкатегорією «Історія Кримської області», що
відповідає адміністративно-територіальному поділу РРФСР та УРСР у минулому.
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Стосовно упорядкування статей з історії України за областями доходимо також до
таких висновків: 1) Історія України за областями представлена у сегменті Вікіпедії
українською мовою багаторівневою розгалуженою системою категорій, підпорядкованих
категорії «Історія за областями України»; 2) Категоріальна система «Історія за областями
України» складається з 297 категорій різного рангу; 3) Категоріями першого рангу є 27
підкатегорій категорії «Історія за областями України», яка є для них головною; 4) 42
категорії використовуються для категоризації Історії України за областями 2 і більше
разів. Найбільш використовувані категорії такі: «Дніпро-Донецька культура у
Дніпропетровській області» (14 разів), «Дніпро-Донецька культура» (12), Трипільська
культура у Дніпропетровській області (12), «Пам’ятки Трипільської культури на
Тернопільщині» (11), «Трипільська культура» (10), «Велика Болгарія» (9), «Алани» (8),
«Буго-дністровська культура»(6), «Ямна культура у Дніпропетровській області» (5);
5) Всього в категоріальній системі «Історія за областями України» 430 позицій, з яких 297
зайнято категоріями, що вживаються у цій системі лише 1 раз; 6) Найширше категоріальне
представлення має Дніпропетровська область; 7) За межами системи категорій,
підпорядкованих категорії «Історія за областями України», є чимало сторінок, що
висвітлюють історію областей України чи їх частин.
7. Серед категорій, що потребують певних змін у сенсі поліпшення тематичного
упорядкування статей і категорій, є такі: «Історичний територіальний поділ України»;
«Колишні державні утворення України» (серед підкатегорій якої є сумнівні – Річ
Посполита, Боспорська держава, Велика Булгарія тощо); «Колишні населені пункти
України»; Категорія «Колонізація України» (не має основної статті, містить сторінки не
про колонізацію України, а про заселення й освоєння українцями південних і східних
земель України).
8. Створення в категорії «Історія України» підкатегорії «Історія України за
територіями» дає можливість об’єднати розрізнені категоріальні підсистеми, що
містять статті з історії України за територіями, у цілісну систему. Важливе значення
має створення нових категорій, зокрема таких: 1) «Історія України за адміністративнотериторіальним поділом у минулому», 2) «Історія України за міждержавним поділом у
минулому», 3) «Історія України за її сучасним адміністративно-територіальним поділом»,
4) «Історія України за сучасними державними територіями».
Thematic regulation of articles about the history of Ukraine according to the territories in
segment of Wikipedia hasn’t got systematic completion. The creation on the category «History of
Ukraine» subcategory «History of Ukraine according to the territories» gives the opportunity to
unite different category subsystems which contain articles about the history of Ukraine
according to territories into integral system. The creation of new categories like: 1) «History of
Ukraine according to administrative-territorial separation in the past», 2) «History of Ukraine
according to state territories in the past», 3) «History of Ukraine according to its modern
administrative-territorial separation», 4) «History of Ukraine according to modern state
territories» has got valuable meaning.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Лук’яненко О.М. (Київ)
СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА
ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ:
ПОШУКИ ПРІОРИТЕТНОЇ ПАРАДИГМИ
У статті розглядаються філософські положення, які визначають пріоритетну
парадигму соціально-інформаційної політики Української держави на сучасному етапі
розбудови громадянського суспільства.
Останніми роками серед різних аспектів соціальної політики все більшого значення
набуває її інформаційна складова. Цей новий аспект діяльності держави потребує
обґрунтування варіантів вирішення цілого комплексу завдань соціального розвитку.
Логічно стверджувати, що соціально-інформаційна політика реалізується в соціальноінформаційній сфері й її важливими напрямками є: а) забезпечення поступового розвитку
соціальної сфери і трансформації соціально-політичних та соціально-економічних цілей;
б) формування та вдосконалення правових і законодавчих основ соціальної політики.
Становлення і розвиток демократії як найбільш поширеної форми політичного режиму,
що характеризується низкою вимог, серед яких найбільш важливими є: верховенство
права і закону; пріоритет прав і свобод громадян над інтересами держави; рівність усіх
перед законом і судом; дотримання демократичних процедур вироблення та прийняття
законів; в) гуманізація соціально-інформаційної діяльності. Цей напрямок відповідає
сучасним гуманістичним тенденціям і охоплює широкий спектр діяльності людей від
освіти до конкурентної боротьби.
Аналіз публікацій з проблем інформаційної та соціальної політики свідчить, що
поряд з великою кількістю праць, присвячених практичним аспектам їх здійснення,
дослідження багатьох учених зосереджені на загальнотеоретичних аспектах змісту
інформаційної та соціальної політики1. Проте соціально-філософського аналізу взаємодії
1

Социальная информатика: Основания, методы, перспективы / Отв. ред. Н.И. Лапин. – 2-е узд.,
стереотип. – М.: КомКнига, 2006. – 216 с.; Соціальна безпека: теорія та українська практика / За ред.
І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.; Україна на шляху до
інформаційного суспільства / За заг. ред. М.З. Згурського. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2004. – 484 с.;
Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті. – К.: Ґенеза, 2004. – 208 с.
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ЗМІ та соціального середовища на сучасному етапі становлення громадянського
суспільства в Україні у філософській літературі авторці не траплялося.
Метою цієї статті є виокремлення загальних філософських положень, які, на наш
погляд, визначають пріоритетну парадигму соціально-інформаційної політики Української
держави на сучасному етапі розбудови громадянського суспільства.
Попередньо зауважимо, що соціально-інформаційна політика, будучи похідною від
соціальної й інформаційної політик, сама детермінує їх характер та зміст і в такий спосіб
впливає на соціальну та інформаційну політику. Соціально-інформаційні можливості
держави змушують формувати такий інформаційний потенціал суспільства і держави
(інформаційну політику), частину якого можна використовувати в різних цілях. Проте
соціально-інформаційна політика не замінює і не підміняє соціальну та інформаційну
політики держави. Соціально-інформаційна політика має свої риси, які залежать від
загальної політики держави.
Залежно від ступеня розвитку громадянського суспільства рівень повноправності,
самостійності інституту ЗМІ коливається в той чи інший бік. Наприклад, у тоталітарному
суспільстві ЗМІ не відводилося ролі вище привідного ременя державної машини, тому
коефіцієнт самостійності їх тут був досить низький.
У демократичному суспільстві ЗМІ виходять на «головну сцену», набуваючи
повноправності, незалежності. Коефіцієнт самостійності стає високим, збільшується
ступінь впливу на ті чи інші соціальні процеси.
В останні роки ми спостерігаємо ще одну модель українських ЗМІ. Через відсутність
засобів, свавілля чиновників, у зв’язку зі зростаючою силою державної бюрократії, а
також певного розбалансування системи ЗМІ, вони потрапили в серйозну залежність від
державних структур, олігархічних кланів, політичних партій, які зайняли «місце під
сонцем», а також відвертого криміналітету, який володіє більшою частиною тіньового
обігу економіки.
В Україні нині практично не залишилося жодного незалежного теле- радіоканалу,
газети чи журналу. ЗМІ потрапили на «околицю» політичної системи. Як підсумок, ЗМІ
послабили свій вплив на процеси, які відбуваються у соціальному середовищі. Проте із
розвитком громадянського суспільства в Україні все-таки ЗМІ відновлюють свою нішу в
соціальному середовищі, що є позитивною тенденцією1.
У сучасних умовах цілісність системи ЗМІ підлягають серйозним випробовуванням.
Відбуваються значні розриви в інформаційному просторі, порушуються інформаційні
зв’язки між членами суспільства, різними категоріями населення, між суспільством і
особою, державою і громадянином, регіонами і центром.
Інакше кажучи, соціальне середовище, у якому живе і діє людина, група, спільнота –
неоднорідне. Воно складне, багатозначне і структуризоване на сегменти. Всіх їх поєднує
одне – масова комунікація, як необхідна передумова функціонування і розвитку
соціального середовища.
Під соціальним середовищем пропонуємо розуміти простір, у якому постійно
циркулюють різноманітні потоки соціальної інформації, що сприяють адаптаційним
можливостям цього простору до різного роду змін, які переповнюють соціальне
середовище.
У свою чергу, соціальна інформація виробляється в процесі людської діяльності,
відображає факти з точки зору власних цілей, що обумовлені їхнім соціальним
становищем. Вона також, що досить важливо, є паливом для запуску і роботи механізму
самоорганізації соціальної системи.

1

Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті. – К.: Ґенеза, 2004. –

С. 85.
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Соціально-філософський аналіз взаємодії ЗМІ та соціального середовища дає
можливість констатувати, що вони перебувають у суб’єктно-об’єктних відносинах. При
цьому можна виокремити три парадигми інформаційного впливу ЗМІ на соціальне
середовище: 1) тоталітарну; 2) маніпулятивну; 3) діалогову або дискурсну. Звідси
походять відповідні парадигми соціально-інформаційної політики, які розглянемо більш
детально.
Е. Фромм виокремлює два види совісті: авторитарну і гуманістичну та пов’язує їх із
«вірою як рисою характеру», «надією», «цінностями і нормами», із «психодуховним
оновленням».
Авторитарна совість – «це голос інтерналізованого зовнішнього авторитету: батьків,
держави або будь-якого іншого авторитету, який є таким в даній культурі»1.
«Гуманістична совість – це не інтерналізований голос авторитету, якому ми
намагаємося догодити і невдоволення котрого ми боїмося; це наш власний голос, який не
залежить від зовнішніх санкцій і схвалення»2. Це «знання – в собі», це «голос нашого
істинного, справжнього «Я», зверненого до нас самих, з тим, щоб жити продуктивно,
розвиватися всебічно і гармонійно, тобто до того, щоб стати в дійсності тим, ким ми є
лише в можливості»3.
Зазначені визначення ми наводимо тому, що вони мають безпосереднє відношення
до соціально-інформаційної політики. На нашу думку, сучасна Україна має потребу і в
авторитарній, і особливо в гуманістичній парадигмі комунікативно-інформаційної
діяльності. Сьогодні ж можна вести мову лише про елементи авторитарної соціальноінформаційної політики.
Окремої уваги потребує питання забезпечення позитивного міжнародного іміджу
України. Так, прагнення України приєднатися до ЄС має підтримуватися ефективною
внутрішньою та зовнішньою політикою, спрямованою на ефективне позиціонування
України в масовій та елітній свідомості держав – членів ЄС, політикою, яка б зміцнила
позиції України на світовій арені, перетворила її на впливову державу і відповідно змінила
місце України в геополітичних стратегіях європейських держав.
Аналіз результатів зарубіжних та вітчизняних досліджень сприйняття України
населенням та елітами провідних країн світу протягом 2000-2008 рр. дає змогу
виокремити наступні ключові домінанти іміджу України: молода демократія, країна
Помаранчевої революції; країна відомих спортсменів (брати Клички, А. Шевченко,
С. Бубка, Я. Клочкова); політична нестабільність, дефіцит політико-інституціональної
спадкоємності, неефективність влади та законодавства; невизначеність напрямків і
стратегій подальшого розвитку, отже, непередбачуваність; негативний інвестиційний
клімат, високі ризики в бізнесі, повсюдна корупція; загалом кризова і небезпечна
(Чорнобиль) країна; залежність від Росії; невпливова, маловідома країна4.
Отже, соціально-філософський аналіз передумов та тенденцій формування іміджу
України дає можливість констатувати, що негативний імідж Української держави
перешкоджає її розвитку. Тому для зміни репутації нашої країни необхідно проводити
ефективну інформаційну політику, яка б мала бути повною та об’єктивною, а не просто
інформуванням.
Не менш важливим є авторитет внутрішній, тобто авторитет держави в очах
власного громадянського суспільства, народу, а не лише «зовнішній авторитет» України,
1

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: Республика, 1993. – С. 116.
Там само. – С. 126.
3
Там само.
4
Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції: Дис. … канд. політ.
наук: 23.00.03. – К., 2006. – 212 с.; Луценко А.В. Геополітичний образ України у науковій та навчальній
літературі сучасної Росії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.,
2008. – Т. ХХІ. – С. 424-431.
2
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держави (авторитарна етика та совість, за Фроммом). Отже, сама держава, як категорія
моральності, також потребує морально-етичної легітимізації, яка має будуватися на основі
формального процедурного принципу універсалізації. Згідно з зазначеним принципом
«лише ті норми, практики, проекти можуть визнаватись легітимними, які (за умови знання
їхніх наслідків та побічних наслідків) б могли бути без примусу визнані в процесі
аргументації усіма можливими учасниками дискурсу»1. Принцип універсалізації утворює
основу обґрунтування моральних повинностей – процедур, за умов дотримання яких люди
могли б дійти згоди щодо тих норм, якими вони мають керуватися у своїх відносинах одне
з одним.
Варто зазначити, що авторитет нашої держави загалом – у дефіциті і в суспільній
свідомості, і в соціальній психіці, особливо в діяльності ЗМІ2. Переформувати психологію
відчуження народу від влади в психологію довіри до неї – пріоритетне завдання
соціально-інформаційної політики Української держави.
Гуманістична парадигма соціально-інформаційної політики протягом більше
дев’ятнадцяти років практично відсутня в Україні. Суть її – чути, розуміти, надавати
людям «знання-в-собі», відображати в ЗМІ кращі риси менталітету народу, розповідати,
як в Україні можна і важливо «жити добре» більшості, а не лише елітарній меншості.
Замість самоприниження і страху давати героїчному і довготерпеливому народові «світло
в кінці тунелю» з тим, щоб допомогти йому стати в дійсності тим, ким ми є лише у
можливості. Можливості і ресурси великі – це й природні багатства, інтелектуальні
можливості, філософська культура і духовний потенціал народу.
Український філософ В. Шевченко писав: «Головне завдання мудрості – «блуди
помічати», попереджувати спільноту про симптоми занепаду та загроз. Вона гуртує народ
і впорядковує особисту поведінку, оскільки включає в себе соціальну пам’ять, знання
«дороги дідів», а також міри речей, людей та взаємодії людей з речами»3. І далі філософ
зазначає, що «руйнування мудрості як коду соціокультурного топосу супроводжується
розпадом наявного способу різноманітної участі людей у спільному життєустрої, що
утворює націю»4. І якщо філософ у будь-якій країні – це речник коду соціокультурного
топосу свого народу, то філодокси, навпаки, твердять про що завгодно: про
«транзитивність», про нібито обов’язковий «глобалізм», про «історичну закономірність»,
«стабілізацію злочинності», «боротьбу з бідністю», «панування права» тощо. «Міфи
філодокси висловлюють сьогодні «квадратні метри інформації», «свіжі факти», «програми
розвитку» тощо, які ні до чого не зобов’язують, ні про що не говорять і нічого не
навчають. Функціонування філодокси, зрештою, прикриває підвищений інтерес
суспільного імпотента до чужого: «Я тобі байку про «універсальну трансформацію» та
«стратегію виходу з кризи», а ти мені – владу над тобою»5.
На нашу думку, лише на основі гуманістичної совісті можна вирішити традиційні
парадокси України: багата країна і бідний народ або багата еліта і злиденний народ. Лише
гуманістична совість може привести до реалізації на практиці архетипічного, ментального
принципу – принципу соціальної справедливості, про який якщо й говориться в наших
ЗМІ, то якось сором’язливо.
Е. Фромм пише: «Немає більш гордої заяви, ніж сказати «Я буду поступати по
совісті». Протягом усієї історії люди завжди відстоювали принцип справедливості, любові
і правди на противагу будь-якому тиску, який здійснювався з метою спонукати людей
відмовитися від того, що вони знали і в що вірили. Пророки діяли у згоді з совістю,
засуджуючи і пророкуючи державам загибель, тому що вони погрузли в корупції і
1

Етос і мораль у сучасному світі / Т.Г. Аболіна та ін. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. – С. 32.
Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті. – К., 2004. – С. 95.
3
Шевченко В. Філософія – це «дружба з мудрістю» // Філософська думка. – 2003. – № 4. – С. 15-18.
4
Там само. – С.19.
5
Там само.
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несправедливості… Як би не совість, людство давно б застряло в болоті на своєму
повному небезпек шляху»1.
Це серйозне застереження стосується безпосередньо сучасної України. Хоча явних
пророків у нас не видно, проте багато аналітиків та публіцистів прогнозують можливий
соціальний вибух саме через порушення принципу соціальної справедливості, ігнорування
колективного несвідомого, передбачають навіть розпад України і зникнення українського
етносу2.
Вітчизняні науковці звертають особливу увагу на справжню небезпеку ситуації
розколу українського соціуму і необхідність допомогти народу України «стати на ноги»,
відродити його самосвідомість. Для цього Україна потребує єдності економічної,
соціальної, культурної та інформаційної ідентичності. Інакше неможливо буде зберегти її
єдність. При цьому варто враховувати вплив архетипів дистресового досвіду на соціальне
життя українського суспільства. Зазначені архетипи – це міна-пастка для нашого
сучасника, який мимоволі починає активізувати реакції на далекі події минулого.
Причиною формування дистресових архетипів є професійна непідготовленість влади
до адекватного управління соціумом. «Саме з причини невідповідності відгуку соціуму на
різні інформаційні сигнали з часом руйнувалися доцільні первинні реакції, здатність
даного суспільства створювати нові, унікальні, власні засоби відповіді на нові варіанти
історичних ситуацій»3. За таких умов ситуація сприймається не такою, якою вона є
насправді, в реальності. Це призводить до розладу регуляторних механізмів соціуму, до
активізації різного роду шаблонів, автоматизмів, стереотипів, регуляцій, дистресових
архетипів, які імітують процес пошуку адекватних реакцій на кризу. При цьому трагедія
полягає в тому, що при фактичній зупинці, блокуванні соціального інтелекту триває
надходження нової незнайомої інформації, яку неможливо «перетравити» в ситуації
постреволюційного хаосу і вона не стає соціальним досвідом, а осідає в історичній пам’яті
як шум.
Переважна більшість істориків подають справу так, що суспільство долає такі
руйнівні ситуації, «стає на ноги» і на основі здобутого досвіду будує нове життя. Однак
швидкість і якість розвитку українського суспільства засвідчує те, що все набагато
складніше. «Дистресові архетипи – це своєрідний патерн, що відображає історично
набутий даним соціумом внутрішній конфлікт, який тільки за умови його усвідомлення
перестає бути небезпечним, руйнівним і започатковує нові соціальні зрушення»4.
Вітчизняні дослідники О. Донченко та Ю. Романенко зазначають, що за умов, коли
активність владних структур або соціально-впливового суб’єкта перевищує рівень
осмислення ситуації, потерпають здоровий глузд, логіка життя, набирає сили т.зв. закон
тотожності: саме через неадекватність, нетотожність активності й осмислення її глибинної
соцієтальної мотивації відбувається руйнування, розквітають брехня, злочинність, стан
хаосу посилюється, а творчий потенціал цього етапу соціальних трансформацій зводиться
до вузько групового егоцентризму5. Саме нетотожність спричиняє дезаптацію великих
соціальних груп і дезінтеграцію всієї соціальної структури. Для уникнення такого стану
справ у суспільстві має діяти кодекс управління суспільством з урахуванням законів
психічної природи, зокрема: для забезпечення нормального життя суспільства в рамках

1

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. – С. 115.
Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы. – М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2002. – 480 с.;
Холод В.В. Феномен параполитики: идеи, свершения, социальные результаты. – Сумы: ИТД
«Университетская книга», 2003. – 504 с.; Шевченко М.М. Можливості подолання дестабілізуючого впливу
геополітичного фактора: Україна і балканський досвід // Морська держава. – 2004. – № 3. – С. 21-25.
3
Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви
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окремого соціуму енергія регулювання має бути потужнішою від енергії наростання
загрожуючої інформації (тобто інформації, яка потрапляє на непідготовлений ґрунт).
Відсутність у соцієтальній психіці інтернально-раціонального регулятора у вигляді
соціального інтелекту призводить до того, що в стані хаосу утворюються патерни
брехливих дій і неадекватних ситуації реакцій, які «закидаються» в соціальну пам’ять, де
кодуються до наступної аналогічної ситуації. Як тільки в суспільстві виникає структура,
тип тієї ситуації, в якій утворився дистресовий архетип, починає спрацьовувати його
механізм. Причому він активізується повністю, в первинному вигляді.
Архетиповість поведінки людей посилюється в натовпі, де панує абсурд. У
суспільстві з великою кількістю таких архетипів стан хаосу ускладнюється за рахунок
непередбачуваності таких соціальних процесів, як адаптація, трансформація,
самоорганізація тощо.
Після кожної дистресової ситуації соціум стає дедалі дурнішим і дурнішим, тому що
не перероблена, несприйнята інформація не веде до прийняття нових ефективних рішень,
а «вмикає» лише тактичну активність втечі від проблем.
Сьогодні засоби масової інформації не ставлять перед собою завдання виконувати
функцію соціального захисту народу. Соціально-інформаційна політика держави в цьому
аспекті обмежується розмовами про незначне підвищення пенсії, заробітної платні
бюджетникам. Народ цей маневр починає усвідомлювати, реакція його совісті на
маніпуляції в ЗМІ посилює дефіцит довіри до державної влади і наносить удар по
рейтингу Президента України, іміджу держави.
Вітчизняний дослідник О. Туренко зазначає, що «засоби масової інформації як
наслідок утилітарного просвітництва утворюють непереробну для свідомості ілюзію, яку
людина ніби повністю раціонально «контролює», а насправді мас-медіа підкорює її волю
і, таким чином відчужує мислення від гуманістичних, замінюючи їх техноспоживацькими. Такий процес заміщення руйнує основний принцип гуманістичного
життя людини – залишатися людиною за будь-яких обставин. Вона перетворюється на
автомат, який ірраціонально повторює та предметно реалізує ціннісну «заданість» зойку
бізнесових інтересів»1.
Зазначимо, що для формування ефективної державної політики основним її
суб’єктом, а не об’єктом має виступати сам народ, за допомогою тих, хто керує «серцями і
совістю» і сам стає людиною «нового серця і нової свідомості». Має місце нагальна
необхідність формування адекватної спеціалізованої і масової політичної свідомості.
Отже, необхідним також є розвиток аналітичної політичної журналістики, політичної
просвіти й освіти.
Е. Фромм зазначав, що для активної участі в справах країни, держави і суспільства
загалом, як і в справах великих корпорацій, необхідним є створення груп особистого
спілкування, в яких би велися дискусії, здійснювався процес обміну інформацією і
прийняття рішення. Однією з передумов реалізації зазначеного є «об’єктивна і надійна
інформація, яка дозволяє кожній людині складати відносно зрозуміле і точне уявлення з
основних питань»2. Другою передумовою є полеміка, яка має переходити до
конструктивного діалогу. Останній завжди передбачає взаємне прояснення позицій, і як
досить часто буває – кращого розуміння іншого, ніж самого себе. Насамкінець інформація
і полеміка залишатимуться безрезультативними і безплідними у разі, якщо група не
матиме права на прийняття рішення і якщо ці рішення не переводяться в реальну площину
тієї соціальної сфери, до якої вони належать. «Якщо вірно, – пише Е. Фромм, – що для

1

Туренко О.С. Страх: спроба філософського усвідомлення феномена. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. –

С. 184.

2

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. – С. 301.
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того, щоб діяти, людина спочатку повинна подумати, також вірно і те, що, якщо у людини
немає можливості діяти, її мислення чахне, втрачає свою силу»1.
Підводячи загальний підсумок сказаному з позиції соціально-філософського аналізу,
феномену совісті і його проявів у соціальному бутті українського народу, можна
сформулювати наступну закономірність: суспільство може перебувати в гармонійному
стані із владою і йти за її авторитарною етикою до тих пір, поки є її узгодженість із
гуманістичною етикою самого народу, з його совістю, яка походить із глибин
колективного, соціального несвідомого.
З цього закону випливає: інформаційно-комунікативна діяльність, соціальноінформаційна політика держави об’єктивно зобов’язана будуватися на єдності
авторитарної етики (з урахуванням архетипу сильної державної влади) і гуманістичної
етики (вона також архетипова для нашого народу) з перевагою останньої як базової.
Керуючись цим принципом, доцільно вибудувати й етику журналістської спільноти,
яку вона так довго шукає. (Точніше, довго не шукала, а нині через авторитарну етику
почала шукати).
Отже, нині і в найближчому майбутньому Україна має потребу у змішаному
авторитарно-гуманістичному типу етики при розбудові інформаційного суспільства, при
реалізації державної соціально-інформаційної політики. Для цього важливо дати відповідь
на питання: що ж визначає майбутнє, долю України? Дослідження цього питання є
окремою складною темою, що потребує ретельного вивчення, яке авторка і ставить за
мету під час подальшої роботи у цій сфері.
Philosophical positions which determine the priority paradigm of socially informative policy
of the Ukrainian state on the modern stage of alteration of civil society are examined in the article.

1

Там само. – С. 303.

360

Україна – філософія

Стоян Д.В. (Київ)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІСТОРИЧНОГО
ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ
СПАДЩИНИ ЮЛІАНА ВАССИЯНА
У статті здійснюється аналіз методологічних проблем дослідження теорії
історичного процесу в контексті філософської спадщини Ю. Вассияна.
Проблема дослідження специфіки розвитку історичного процесу залишається однією
з найбільш актуальних в українській філософській думці. Безперечно, ми не можемо
говорити про неперервний розвиток Української держави як самостійного організму,
отже, при аналізі основних закономірностей динаміки розвитку українського історичного
процесу та закономірностей становлення й функціонування української нації, ми
зіштовхуємося з певними труднощами методологічного характеру. Головною проблемою
в методології дослідження історичного процесу є, на нашу думку, наявність суперечливих
концепцій розвитку української історії: «народництво», «державницький напрямок»,
радянська історіографія, концепції представників української діаспори тощо.
Після здобуття Україною незалежності вчені отримали можливість синтезувати
попередні наукові досягнення, залучаючи як дослідження радянських історіографів, так і
використовуючи концепції представників української діаспори. В контексті виокремлення
проблематики дослідження статті, безперечно, заслуговує на увагу робота В. Ткаченка
«Україна: історіософія самоорганізації», в якій подано виклад теорії історичного процесу
в контексті теорії самоорганізації; роботи В. Масненка, які дають можливість
ознайомитись із специфікою розвитку традиції дослідження історичного процесу, зокрема
мислителів початку ХХ ст.; дослідження з теорії та історії української політології та
історіософії ХІХ-ХХ ст. В. Потульницького, дисертаційні роботи К. Кислюка та
К. Колесникова, в межах яких аналізується категорія «історіософія» та історіософські
погляди мислителів ХІХ – ХХ ст. Також у 90-х рр. з’являються узагальнюючі праці, які
висвітлюють процес українського націєстановлення в контексті світових історіотворчих
процесів та намагаються обгрунтувати новий методологічний підхід до вирішення
питання націєтворення (Г. Касьянов «Теорії нації та націоналізму», В. Лісовий «Етнос та
нація», О. Забужко «Філософія української ідеї та європейський контекст» і т.д.).
Проте проблема цілісного викладення теорії українського історичного процесу, як і
пов’язана з цим проблема визначення закономірностей українського націєстановлення,
так і залишаються нерозв’язаними.
Один із шляхів вирішення цих проблем ми можемо знайти у Юліана Івановича
Вассияна, українського філософа, ідеолога, політика, публіциста 20-х – 50-х рр. ХХ ст. В
своїх філософських творах він подає власну теорію історичного процесу, співставляючи її
з закономірностями українського націостановлення.
В цій статті будуть проаналізовані основні методологічні підходи до вивчення
історичного процесу, викладені основні методологічні засади теорії історичного процесу
Ю. Вассияна як ефективного шляху вирішення проблеми дослідження історичного
процесу.
Головні питання, які піднімаються в цій статті: питання демаркаційного поділу між
науками, що вивчають історичний процес; питання розуміння сутності історичного
процесу в межах цих наук; питання взаємозв’язку історичних наук та теорії нації, а також
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пов’язані з цим питання ефективності дослідження специфіки розвитку українського
історичного процесу.
Передусім необхідно вирішити основну методологічну проблему, тобто визначення
таких наук, як: історіографія, історіософія, філософія історії, які в межах української
традиції досить часто ототожнюються. Причиною такого ототожнення є тривала
відсутність в українській філософській думці рефлексії над історичним процесом, що
спричинила появу наукової історії лише в другій половині ХІХ століття, а отже, і
відсутність будь-яких демаркаційних ліній між науками, що вивчають історичний процес.
Це цілком закономірно, тому що обсяг накопичених знань дуже часто передував розробці
категоріального апарату та виокремлення тієї чи іншої сфери дослідження в науку:
«Наукове визначення предмета будь-якої науки не може, звичайно, бути кінцевим
пунктом її розвитку: воно стає можливим на порівняно високому ступеню розвитку науки
та є підсумком, узагальненням пройденого шляху та досягнутих результатів»1. І саме з
метою для окреслення відмінностей між науками про закономірності розвитку
історичного процесу нам необхідно визначити предмет і завдання цих наук.
Історіографія являє собою критичну історичну науку, яка, ретельно вивчаючи
матеріальні історичні пам’ятки і здійснюючи критичний аналіз першоджерел, намагається
виявити причинно-наслідкові зв’язки між подіями і пов’язати історичні факти в єдине
ціле, керуючись певними методологічними настановами. Разом із вивченням історичних
фактів, історіографія розробляє методології історичного дослідження, маючи собі за мету
створити справжню наукову історію, яка дасть змогу об’єктивно реконструювати для себе
історичний процес як послідовний взаємозв’язок історичних подій. Основними
завданнями історіографії виступають: «вивчення і аналіз теоретичних та методологічних
принципів усіх напрямків історичної думки; вивчення і аналіз проблематики історичних
дослідів; вивчення і аналіз джерелознавчої бази історичних досліджень (археографія);
вивчення і аналіз стану допоміжних історичних дисциплін, необхідних для оцінки
правдивості інформації та передачі джерел; вивчення і аналіз організації та форм
інституцій, що фахово займаються історією»2.
Історіософія, на відміну від історіографії – «філософське розуміння історичного
процесу, теорія історії»3. Вона займається розвитком історичної науки та вченням про
методи історичного дослідження, заглиблюючись у механізми суспільних рухів,
досліджує питання, що торкаються загальної побудови історичного процесу в його
конкретній реальності. Тобто «історіософія – це теорія історичного процесу, його схеми,
періодизації, соціокультурних інституцій і т.ін.»4, у межах якої відбувається осмислення
історичного процесу як певної цілісності й основним її завданням є пов’язати світову
історію з історією національною. Отже, на відміну від історіографії, яка впорядковує
історичні факти, історіософія намагається поставити питання про сутність історичної
науки, осмислити історичний процес та визначити закономірності його функціонування.
Історіософія не лише аналізує чи синтезує інформацію про історичне минуле, а є
єдністю минулого, теперішнього і майбутнього, актуалізує минулі явища та процеси, які є
значимими в теперішньому, або можуть визначити смислові орієнтації в майбутньому. В
цьому випадку слушною є думка Л. Винара, який визначає, що: «дослідження цієї
«національно-історичної думки» заслуговує на окреме, глибинне вивчення істориків і
політологів, і цю проблематику можна розглядати окремо від історіографії, як дисципліни,
яка вивчає розвиток української історичної праці і також охоплює праці істориків, що не

1

Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1982. – С. 177.
Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К.; Кембридж, 1991. – С. 45.
3
Ткаченко В.М. Україна: історіософія самоорганізації. – К., 1994. – С. 3.
4
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб.: Наука, 2000. – С. 35.
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завжди займалися вивченням ідеї національного самопізнання українського народу»1.
Таким чином, ми можемо розрізнити історіософію та історіографію на основі того, що
історіософія є філософським осмисленням історичного процесу, в межах якого
здійснюється національне самопізнання українського народу на основі осмислення
власного історичного досвіду, тоді як історіографія виключно об’єктивно відтворює
історичне минуле. Саме історіософія як наукова методологія дає змогу «…простежити
розвиток в річищі історіософського процесу релігійних, культурних, політичних чи
наукових ідей про історію, які самобутньо відбиваються на певному національному
грунті»2.
Прослідкувавши розвиток української історіософської традиції, ми можемо
відзначити поступову трансформацію її проблематики – від дискусії про історичну долю
української нації до філософського обґрунтування історичного процесу, а також
підвищення в межах сучасних досліджень питання про сутність і роль нації на більш
високий рівень філософської рефлексії. Така ситуація спонукає нас до постановки та
вирішення ще одного питання методологічного характеру, а саме – питання про
співвідношення історіософії та філософії історії.
Історіософію зазвичай визначають як один із розділів філософії історії: «Історіософія
розглядається як одна із складових філософії історії, яка вивчає універсальні закони та
одночасно з’ясовує кінцеву мету існування людства» саме тому, що в межах історіософії,
як і філософії історії, йдеться про цілісне осмислення історичного процесу, спробу
відповісти на питання: яким чином розгортається історичний процес, які можна виділити
його основні закономірності і якою є методологія історичного пізнання? Як зазначалося,
об’єктом філософії історії є історичний процес, що дає можливість співставлення
історіософії та філософії історії, проте ці дві науки відрізняються в специфіці свого
предметного поля дослідження, а співвідношення історіософії та філософії історії:
«…зумовлюються природою філософсько-історичного пізнання, особливостями не тільки
об’єкта, що ним виступає історичний процес загалом, а й предмета цього пізнання,
виокремлюваного з означеного об’єкта за підходом, властивим саме (і тільки) філософії
історії»3. Термін «філософія історії» був введений Вольтером і позначав новий тип знання,
який відображав осмислення досвіду минулого та сучасного, пояснював події всесвітньої
історії як певне ціле. В подальшому філософія історії розвивається і доповнюється новими
питаннями: сенс і мета історії, періодизація історії, встановлення моделі та визначення
основних закономірностей історичного процесу, проблема рушійних сил історії.
Для узагальнення питання про предмет і мету філософії історії як науки можна
навести думку Т. Ящук, що: «…філософія історії відповідає на питання про об’єктивні
закономірності, духовний та моральний зміст історичного процесу, про шляхи реалізації
сутнісних сил в історії, про можливості відшукання загальнолюдської єдності»4.
Проте на відміну від філософії історії, історіософія не є виключно теоретичною
наукою, метою якої є лише пізнання історичної дійсності. Філософія історії ставить собі за
мету визначити основні закономірності історичного процесу, проте в площині її розгляду
не опиняється історія окремої країни чи нації як неповторної спільноти. Можна сказати,
що: «класична філософія історії з’ясовує логіку світового історичного процесу, причини
послідовності подій, орієнтуючись на раціональне знання»5.
1

Винар Л. Ранні праці Михайла Грушевського і Київська історична школа Антоновича // Український
історик. – 1996. – № 3-4 (11-12). – С. 2-3.
2
Колесников К.М. Українська історична наука та історіософія на рубежі ХІХ-ХХ століть: Дис. ... канд.
іст. наук: 07.00.06. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 25.
3
Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – С. 95.
4
Ящук Т.І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – С. 31.
5
Кислюк К.В. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції. – Харків: ХДАК, 2008. –
С. 42.
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Історіософія працює не лише з абстрактними схемами, а й з емпіричним рівнем –
проблемним полем її дослідження є національна історія, яку історіософія розглядає в
контексті загальносвітової: «Якщо філософія історії впорядковує світову історію в
контексті багатьох національних історій, історіософія, навпаки, викладає певну одиничну
національну історію в контексті всесвітньої»1. На відміну від філософії історії, яка носить
здебільшого
теоретично-споглядальний
характер,
історіософія
послуговується
конкретною метою – за допомогою самоаналізу, здобутого власного історичного досвіду в
контексті сучасності осмислити єдність минулого, теперішнього і майбутнього
конкретним народом або нацією. У випадку української нації, головним завданням
історіософії є науковий синтез минулого, теперішнього й майбутнього з метою
обгрунтування права української нації на самоідентифікацію. Для підтвердження цієї
думки можна привести точку зору В. Керімова, який визначає, що: «…класична філософія
історії з’ясовує логіку світового історичного процесу, причини послідовності подій,
орієнтуючись на раціональне знання. Натомість, історіософія цікавиться драмою
історичного розвитку, спираючись на інтуїцію, етико-естетичне переживання долі
народів…»2 Тобто тут можна побачити, що історіософія не являє собою цілісну систему
наукового знання, якою є філософія історії, а є спробою розкриття закономірностей
історичного процесу через історію конкретного народу. Отже, процес створення і
розвитку історіософських концепцій так чи інакше залежить від конкретних суспільнополітичних процесів, що не характерно для філософії історії.
Але головною особливістю історіософії є те, що вона стоїть на діяльнісних позиціях,
тобто в її межах теоретизація історичного процесу переплітається з аналізом конкретики
суспільно-політичних процесів, від яких неможливо абстрагуватися і в процесі
теоретичних узагальнень відбувається активне втручання в перебіг історичних подій, які,
в свою чергу, здійснюють коригування теоретичних схем. Адже минуле існує лише у
зв’язку із сучасним і є проекцією на майбутнє, що обумовлює звернення саме до
конкретно-історичної ситуації: «…інтерес до минулого походить не лише від потреби
знати історію, але і жити в ній»3.
Іншими словами, історіософія – «це встановлення напруги між трьома ланками
однієї системи: історичною реальністю, її філософською інтерпретацією та критичною
думкою дослідника, що їх виявляє, описує і вивчає. Якщо про філософію історії можна
сказати, що вона виникає як результат осмислення мислителем минулого, то історіософія
виникає саме як результат співставлення з конкретним історичним процесом»4. Отже, для
нас важливо, що історіософський підхід, який передбачає створення теорії історичного
процесу, здійснює звернення до проблем співставлення історії та сучасності конкретної
нації і дає можливість вирішити конкретні завдання, пов’язані з обґрунтуванням теорії
української нації.
У межах філософської концепції Ю. Вассияна теорія історичного процесу, яка, як
буде далі підтверджено, є саме історіософією, являє собою найбільш завершену складову.
Ця проблематика викладена Ю. Вассияном у ряді його статей, які згодом увійшли в
збірники «Митець з землі зроджений», «Одиниця і суспільність», «Степовий Сфінкс»,
«Суспільно-філософічні нариси», а також були видані в друкованих періодичних
виданнях української діаспори. Ми можемо говорити про своєрідну внутрішню логіку
теорії історичного процесу Ю. Вассияна. Наявність внутрішньої логіки пояснюється саме
1

Там само. – С. 16.
Керимов В.И. Историософия А.С. Хомякова: из цикла «Страницы истории отечественной
философской мысли». – М.: Знание, 1989. – С. 42.
3
Межуев В.М. Философия истории и историческая наука // Вопросы философии. – 1994. – № 4. –
С. 74-84.
4
Колесников К.М. Українська історична наука та історіософія на рубежі ХІХ-ХХ століть: Дис. ... канд.
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тим, що всі твори були написані мислителем з конкретною метою – обгрунтувати право
української нації на самостійне і незалежне існування та функціонування як
самодостатньої спільноти з власним політичним та культурним потенціалом. Саме тому
серед великого масиву філософських текстів Ю. Вассияна найбільшу увагу дослідників
привертає його саме історіософська спадщина, що є собою вагомим внеском у розвиток
ідеологічного базису української державності.
Дослідження історіософської спадщини Ю. Вассияна здійснювалися здебільшого в
межах політичних наук та соціології і результати цих досліджень існують лише у вигляді
невеликих статей. Ці дослідження переважно аналізували творчість мислителя на фоні
політичних процесів, які відбувалися на західноукраїнських землях у першій половині
ХХ ст. Проте існує необхідність комплексного філософського дослідження, яке має
ставити за мету висвітлення історіософської концепції Ю. Вассияна і дасть змогу чітко
сформулювати та розв’язати питання сутності історичного процесу, оригінальне
вирішення якого викладає в своїх роботах сам дослідник.
Проте перед тим, як приступити до викладу теорії історичного процесу Ю. Вассияна,
нам необхідно вирішити ряд питань, пов’язаних із розумінням сутності історичного
процесу в межах історичних наук. Безперечно, що історичний процес виступає як об’єкт
будь-якої історичної науки. Сучасний філософ історії Т. Ящук зазначає, що: «для
дослідників історії головна проблема – це розуміння природи історичного процесу, його
структури, визначення того, як відбувалися зміни й у якому напрямку вони розгорталися,
які рушійні сили були в ньому провідними, який взаємозв’язок цих сил зумовив важливі
події. Розв’язання цієї проблеми дозволяє визначити з більшою певністю ті тривалі
«моменти» в історії, їх послідовність, коли старі історичні континууми зникли та
сформувалися нові»1. Проте для нас постає питання – яким чином тлумачать історичний
процес такі науки як історіографія, філософія історії та історіософія.
Для науки історіографії історичний процес – це послідовна зміна історичних подій у
часі і сприймається як сукупність історичних фактів, пов’язаних причинно-наслідковими
зв’язками. Згідно з позитивістською методологією, в межах якої здійснювалися
історіографічні дослідження: «Кожен факт слід було розглядати як річ, що її можна було
визначити через окремий акт пізнання чи дослідницький процес»2. В цьому контексті
історичний процес не сприймається як тотальність і не осмислюється теоретично як
єдність минулого, теперішнього і майбутнього, а основною метою для історіографії є
детальний опис історичних подій і констатація історичних фактів.
Співставлення історіософії та філософії історії в цьому контексті є дещо складнішою
проблемою, оскільки кожна з них створює теорію історичного процесу, осмислюючи його
як цілісність. Історіософія бере на озброєння багато теоретичних положень філософськоісторичної науки, використовує її категоріальний апарат і, звичайно, зазнає впливу
класиків філософсько-історичної науки.
Завдання осмислення історичного процесу як певної цілісності спричинює побудову
певних моделей історичного процесу, що відображають його динаміку. Спільним для
філософів історії у поясненні природи історичного процесу є те, що вони сприймають
його теоретично як своєрідну модель (лінійну, циклічну і т.д.), підтвердженням і
обґрунтуванням якої слугують емпіричні факти історії. Пошук сенсу історії – мета
філософії історії, опис загальних об’єктивних закономірностей історичного процесу – її
завдання, звідси випливає і своєрідне розуміння історичного процесу як даності, що існує
й осмислюється за певними законами.
Історіософія, на відміну від філософсько-історичних моделей історії, не може
виділити основні закономірності історичного процесу остаточно. Вище ми доводили, що
1
2

Ящук Т.І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К: Либідь, 2004. – С. 322.
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для історіософії, як методологічного підходу, характерний аналіз конкретики суспільнополітичних процесів. Отже, для історіософії як науки характерна прив’язка до конкретно
історично-політичної ситуації, саме до історії конкретної нації як культурно-політичного
утворення. Хоча розгляд природи нації здійснюється в контексті всесвітньої історії,
неможливо повністю абстрагуватися від визначення «точки відліку», якою є історія
національна. В межах українських історіософських студій можна визначити, що
народницька школа вбачала історичний процес як «розкриття вічного духу народу» –
розуміння, властиве західноєвропейській романтичній школі, історіософія 20-х рр.
насамперед переймалася питаннями державницько-політичного характеру, а в
подальшому робляться спроби діалектичного поєднання розвитку історичної думки з
процесом формування національної свідомості. Тобто історіософія розуміє історичний
процес як процес формування національної свідомості, що здійснюється на фоні процесів
націєстановлення та державотворення.
Звертаючись до історіософії Ю. Вассияна, необхідно відзначити, що його теорія не
несе в собі конкретно визначеного тлумачення історії. Для підтвердження цієї тези
необхідно детальніше розглянути його підхід.
Його концепція являє собою волюнтаристський підхід до дійсності і суперечить
детерміністичним концепціям історії. Осмислювати історію з точки зору прогресистської
теорії, підігнавши всі історичні події під єдину логічно-абстрактну схему, є неприйнятним
для Ю. Вассияна тому, що лінійні моделі історії побудовані на виключно раціональних
засадах і не в змозі охопити собою всю динаміку історичного процесу, а намагаються
підвести останню під єдиний логічно обґрунтований принцип. Він зазначає, що:
«підходити до історії свого народу із вимогами і критикою, чому вона написана не за
концептом і бажанням сучасності, означала б – не мати творчих амбіцій, не ставити собі
завдань, зрікатися права й обов’язку творити власну програму будучности, як її
будівничий і здійсник»1.
Сам характер концепції Ю. Вассияна має на увазі відсутність будь-якого догматизму
й остаточного оформлення, а, навпаки, проголошує постійний бурхливий і динамічний
розвиток. Висхідною його інтуїцією є діяльність, органічне поєднання загальності теорії з
різноманітно конкретизованою емпірією, рефлексія над історичним процесом як над
одухотвореною, динамічною оболонкою життя.
Саме таке розуміння мислителем історичного процесу дає змогу виявити чому
історіософія виступає для Ю. Вассияна методологією історичних та суспільних
досліджень і, навіть більше, своєрідною оболонкою, формою, зміст якої складає
сукупність його поглядів як теоретика-філософа та практика-політика.
Залишаючись непримиренним супротивником логізації дійсності, Ю. Вассиян
обирає шлях історіософії як аналізу безпосереднього процесу становлення, розвитку і
функціонування націй як історичних одиниць, що несуть у собі містичний елемент життя
як вольової активності. В цьому випадку безсумнівно, що Ю. Вассиян зазнав впливу
німецького філософа О. Шпенглера, який у творі «Захід Європи» подає своє бачення
історичного процесу, що являє собою процес зміни культур – живих організмів, які мають
свій віковий період і свої життєві стадії. Згідно з О. Шпенглером, культура, як живий
організм з власною «душею» як набором своєрідного потенціалу (релігія, мистецтво,
політичний устрій тощо), прив’язана до певної місцевості як рослина: «Культура вмирає
після того, як душа здійснить всі можливості у формі народів, мов, вірувань, мистецтв,
держав і наук…»2 Саме цю ідею живої одиниці Ю. Вассиян екстраполює на поняття
«нація», позбавляючи, проте, націю, як історичну одиницю, шпенглеревського
детермінізму, який проголошує невідворотну загибель будь-якої культури як живого
організму й виключає волюнтаристичне трактування культури.
1
2

Вассиян Ю.І. Історія і Людина // Тризуб (Брюссель). – 1948. – Ч. 5. – С. 13-14; Ч. 6. – С. 10.
Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск: Наука, 1993. – Т. 1: Образ и действительность. – С. 172.
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Якщо О. Шпенглер говорить про культури як історичні одиниці в глобальнотеоретичному сенсі, намагаючись вивести всесвітні закономірності історичного розвитку,
то мета Ю. Вассияна більш конкретна – вивести основні закономірності функціонування
української нації. Але не можливо досліджувати історію однієї нації поза контекстом
загальносвітових процесів, тим більше, що за деякими типологіями (згідно з концепцією
Г. Сетон-Вотсона, який пропонує типологію націй на основі виникнення і розвитку у них
національної свідомості та ідентичності), українська нація в своєму становленні та
розвитку хронологічно відноситься до т.зв. «молодих» і, на відміну від «старих» (Англія,
Франція, Німеччина) не є сформованим і усталеним утворенням, а являє собою
динамічний розвиток і знаходиться в постійних пошуках. Саме тому вчення Ю. Вассияна
– це історіософія, в межах якої за допомогою філософської рефлексії над історичними
подіями на фоні суспільно-політичних особливостей сучасності можна виділити
специфічність національної історії в контексті всесвітньої, залишаючись, проте, в
емпіричній площині суспільних і націєтворчих процесів, керуючись єдиним принципом –
активним діяльнісним підходом до дійсності. В своїй роботі «До головних засад
націоналізму» він визначає, що: «Для нації, що мусить вести боротьбу аж до перемоги –
не може бути пізнання власної минувшини самоціллю, заспокоєнням чисто теоретичного
зацікавлення, але першим із необхідних творчих засобів, бо справа йде про
продовжування життя, а не про погляд на завершену історію»1.
Враховуючи вищенаведені особливості, ми можемо дійти висновку, що вчення
Ю. Вассияна не може являти собою філософію історії, яка вирішує загальнотеоретичні
питання, а сукупність особливостей суспільно-політичних процесів тієї чи іншої
спільноти є для неї лише фактичним матеріалом для подальшого узагальнення та
виділення низки теоретичних положень, які згодом приймають вигляд філософського
вчення. По-перше, в його вченні відсутня системність та не прослідковується чітка
послідовність, що не може зумовлювати високий рівень теоретизації, а, по-друге, у творах
Ю. Вассияна спостерігаються безпосередні звернення до багатоманіття та конкретики
фактів як складових життєвого досвіду, що являє собою безпосередній вияв буття
спільноти як нації. І, нарешті, по-третє, будь-яке концептуальне визначення історичного
процесу, за Ю. Вассияном, неможливе саме тому, що буде означати раз і назавжди
усталені його закономірності, проти чого він рішуче виступає: «Отже, треба рішуче
відкинути пересвідчення в діяння незмінних, об’єктивних, телеологічних норм, що
порушають муравельником живих людських автоматів, відповідно до раз визначеного
плану; … Бо всі ці поняття не розкривають внутрішнього плану історії світу тому, що
вона ще не скінчилася і все жиюче має в ній своє слово, впорядку найвищої рації»2.
Таким чином, можна зробити висновок, що саме історіософія для Юліана Вассияна
є засобом розкриття його поглядів, своєрідним оформленням багатоманітності його
наукових та публіцистичних розвідок. Отже, лише в межах історіософії як науки можливе
своєрідне й цілісне обгрунтування його вчення, а також вирішення ряду питань,
пов’язаних з визначенням динаміки розвитку специфічно української історії в контексті
історії світової – права української нації на існування і створення власної державності.
This article analyses methodological research issues of the theory of historical process
within the philosophic heritage of Y. Vassyan.

1

Вассиян Ю.І. До головних засад націоналізму // Націоналізм. Антологія / О. Проценко, В. Лісовий
(упоряд.). – К.: Смолоскип, 2000. – С. 197.
2
Там само.
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УКРАЇНА – РЕЛІГІЯ

Квасюк Л.В. (Острог)
ПОЛЕМІЧНИЙ ХАРАКТЕР
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОГМАТИЧНОГО
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТІЛО ТА КРОВ СПАСИТЕЛЯ
В ЄВХАРИСТІЇ У «КНИЗІ ПРО ВІРУ» (1619)
ЗАХАРІЯ КОПИСТЕНСЬКОГО
У статті розглядається полемічний трактат «Книга про віру» (1619) Захарія
Копистенського; демонструються аргументи автора, що ґрунтуються на Святому
Письмі, посланнях апостолів, вченнях отців церкви, соборних рішеннях, і обороняють
православне вчення: про Причастя Тіла і Крові Христа під двома видами хліба і вина (на
противагу католицькому вченню про Причастя мирян під одним видом хліба);
використання у Євхаристії квасного хліба, а не опріснока, як у західній традиції; про
реальну, а не символічну присутність Ісуса Христа в євхаристичних дарах (проти
протестантів).
Українська богословська традиція є однією зі складових національної культури.
Вивчення її ґенези та змісту долучає нас до духовних цінностей релігійних конфесій, з
якими історично пов’язана доля України. Це і визначає актуальність дослідження
полемічного трактату «Книга про віру» (1619), що є результатом діяльності київської
богословської школи у відповідь на події Берестейської унії 1596 р, автором якого
вважається Захарія Копистенський – відомий український церковний діяч та письменник.
Новизна доробку полягає у розкритті полемічного характеру інтерпретації догматичного
положення про Тіло і Кров Ісуса Христа в Євхаристії на основі «Книги про віру» Захарія
Копистенського.
Фундаментальну працю, що присвячена дослідженню діяльності та творчості Захарія
Копистенського, зокрема, його полемічного трактату «Палінодія», написав В. Завітневич1.
Однак «Книгу про віру» він згадує лише побіжно2, хоча вона є оригінальним полемічним
твором, що зазначає сучасний польський дослідник П. Новаковський, який досліджує
1

Завитневич В.З. Палинодія Захаріи Копыстенскаго и ея место въ исторіи западно-русской полемики
XVI и XVII в.в. – Варшава, 1883. – 346 с.
2
Там само. – С. 282.
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літургійну проблематику у міжконфесійній полеміці після Берестейської унії (1596-1720)1
і здійснює загальний огляд «Книги про віру» саме в контексті порушеної нами у статті
проблеми – причастя Тіла і Крові Христа. Проте П. Новаковський не звертає уваги на
розкриття змісту цього догматичного положення, полемічного характеру аргументів, що
наводилися полемістом, тому що він дивиться на проблему лише в контексті різниці
православного і католицького обрядів, а не догматичних систем.
Об’єкт нашого дослідження – полемічний трактат Захарія Копистенського «Книга
про віру» (1619)2, а предмет – полемічна інтерпретація на його основі догматичного
положення про Тіло і Кров Христа в Євхаристії.
Мета статті – розкрити полемічний характер інтерпретації догматичного положення
про Тіло і Кров Христа в Євхаристії на прикладі полемічного трактату «Книга про віру»
(1619) Захарія Копистенського.
Продемонструємо це на прикладі одного із розділів полемічного твору, який має
назву «Про Пресвяті Тіло і Кров Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа»3, що
складається зі вступу і п’яти частин. На початку автор розкриває сенс Тіла і Крові
Спасителя, як дару Бога для життя людини, через який вона отримує звільнення від
первородного гріха та можливість спасіння: «З доброти своєї Бог кожному видимому і
невидимому, словесному і несловесному дав дари, а людині найбільші для особливого
єднання з нею. І хоча людина впала, але може йти до найвищого добра. Доброта і любов
була вилита Спасителем, коли Бог настільки полюбив світ, що віддав Сина свого
улюбленого, щоб кожен, хто ввірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог віддав
найбільше за позбавлення роду людського. Христос, Син Божий, здійснюючи спасіння
через народження, хрещення, страждання і через воскресіння натуру нашу від гріха,
смерті, псування, що походять від праотця нашого Адама, звільнив (Рим. 8). Здійснивши
наше спасіння і давши нам відродження через воду і Духа, націлює на образ доброти і
любові своєї. Мати тільки до грудей дитя бере і частину свого тіла для споживання віддає,
а Христос всього себе дає вірним на споживання»4. Полеміст підкреслює значення Бога як
Любові, що притаманно для православної традиції, у той час як у католицькій більше
розкривалася ідея Бога як Судді, від якого людина отримує покарання за первородний
гріх, що є плямою на родові людському, і визначає майбутнє гріховне життя людини.
Православний автор зазначає, що дари Бога дають можливість іти до вищого добра.
Словами «цей дар буде тривати до кінця світу між вірними, у тестаменті кров’ю своєї
смерті Він його закарбував». З. Копистенський наголошує на позачасовому характері
жертви Христа, яку він приніс «тієї ночі, коли прийняв свою смерть», коли «самого себе
дав, Тестамент Новий, святим своїм учням і апостолам, а через них і всім, хто у нього
вірує»5. Для того, щоб засвідчити богоодкровенний характер вказаної християнської
істини, автор цитує Євангеліє, як найбільший авторитет у ієрархії релігійних текстів:
«Христос помив ноги апостолам перед вживанням таємниць Тіла і Крові, що означало
очищення, а потім ламав і давав їм, говорячи: «беріть і їжте те Тіло Моє, що за вас
ламається на відпущення гріхів: те чиніть на спомин про Мене». Також чашу взявши,
давав їм, мовлячи: «пийте з неї всі, це є Кров Моя Нового Тестаменту, що за вас і за
1

Новаковський П. Літургійна проблематика в міжконфесійній полеміці після Берестейської унії (15961720). – Львів: Свічадо, 2005. – 252 с.
2
Книга о вере Единой, Святой, соборной, Апостолскои Церкве, которая под розсудокъ Церкве
Всходнеи поддается. Около 1619 года ієромонаха Азарія псевдонім Захарія Копистенського // Архивъ ЮгоЗападной Россіи, издаваемый коммиссіею для разбора древнихъ актовъ состоящей при Кіевскомъ,
Подольскомъ и Волынскомъ Губернатор±. Часть первая. Томъ VIII. Вып. 1-й. Памятники литературной
полемики православныхъ съ протестантами и латино-уніатами за XVI и XVII стол. – К.: Лито-типогр. Акц.
Об. Н. Т. Корчакъ, 1914. – С. 180-239.
3
Там само. – С. 224.
4
Там само. – С. 224.
5
Там само. – С. 225.
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багатьох виливається на відпущення гріхів: це робіть на спомин про Мене. Хто буде Кров
пити і Хліб їсти смерть Господню буде згадувати» (Ів. 13). «О доброта, о любов
дарована!», – захоплено промовляє полеміст1.
Автор «Книги про віру» вказує на втілення догматичної настанови про Тіло і Кров
Христа у літургійній практиці церкви: «Христос Спаситель, відходячи від апостолів, як
синолюблячий Отець, не залишив учнів і нас без покарму і напою, а своє власне Тіло і
Кров дав. Залишив і поклав ту святу офіру (примітка автора: жертву) у Церкві, на столі
вівтаря свого, мовлячи: «це чиніть на пам’ять про Мене, аж поки прийду». Правдиве Тіло
отримуємо у Хлібі, а Кров у Вині. Подавши і встановивши смертю своєю той Тестамент
закарбував, «за ласкою Божою ласку спасіння» показав2.
Відповідно до традицій полемічних трактатів, завершується вступ виступом проти
єресей «Беранкгарія, Апполінарія, Маніхейчиків, Яковітів, які про святі дари не так
вірують, як Євангеліє та богослови правдиві навчають»3.
У першій частині «Книги про віру», що має назву «Правдиве й істотне Тіло в особі
Хліба споживати, а Кров в особі Вина пити Христос подав», автор полемізує з
протестантами, які вважали, що у Святих Євхаристичних Дарах Бог присутній лише
символічно. Аргументи дев’яти розділів цієї частини мають на меті спростувати таку
позицію опонентів. З. Копистенський закликає у першому розділі вірити, що «не знаки, а
власне Тіло і власну Кров споживаємо, у яких Христос перебуває (Пс. 105)». Для
доведення цієї тези полеміст наводить такі аргументи зі «Святого Письма, з отців
вселенських»: 1) Посилаючись на Івана-євангеліста, який писав про те, що Христос казав:
«Хліб, який Я дав, Тіло Моє є, яке Я вам даю за живот світу» (Ів. 6), православний автор
стверджує, що «Христос говорив про Хліб, який мав дати на Таємній вечері, що він Тілом
його є, а не говорив, що є знайомий з фігурою тіла»; 2) «На запитання жидів, які кажуть:
«Як нам той може дати Тіло своє їсти?», відповідає словами Ісуса, який говорив: «Якби
не їли Тіло Сина людського і не пили Крові Його, життя не мали б у собі», бо «Хто їсть
Тіло і п’є Кров, матиме життя вічне і Я його воскрешу в останній день», чим показує
речовинність тіла та крові для споживання; 3) Стверджує, що «Тіло є правдива їжа, а Кров
правдивий напій. Хто Тіло їсть і Кров п’є, той у Мені перебуває, а Я у ньому. Не за
фігурою. Не за подібністю, а правдиве Тіло і Кров є у Святих тайнах»; 4). Христос свою
науку подав у Єрусалимі на Таємній вечері після благословення свого, як свідчать
євангелісти Матвій, Марко і Лука, апостол Павло, коли взявши хліб ламав і учням давав,
мовлячи: «беріть і їжте, то є Тіло Моє». Також і кубок з вином давав, промовляючи:
«Пийте з нього всі, то є Кров Моя»4. «Від слів Його все сталося. Завдяки Його могутності
Пресвята Богородиця досконалою стала, тіло Христа замордоване третього дня ожило і
воскресло; п’ять хлібів помножилися і багато людей нагодували», – підсумовує автор5.
У другому розділі першої частини під назвою «Св. Іван Хреститель, патріарх
Константинопольський, закликає прислухатися до слів Христа, а не до їх смислу, який
буває змінюваний. Той, хто на Таємній вечері переміну учинив і тепер переміну чинить, у
дарах сам Христос»6 З. Копистенський вказує на сенс літургійного звичаю («не має
відмінності між тією і теперішньою Таємною вечерею, то не ієрей чинить, а Христос
простягає свою руку. Не ієрей, а сам Христос причащає. Не люди цю офіру посвячують, а
сам Христос посвятив»), що демонструє посиланням на Івана Дамаскіна, який казав, що
«ти Його побачиш не в яслах, а на вівтарі зі Святим Духом»7. До віруючих, які приймають
1
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причастя, полеміст звертається із такими словами: «Коли бачиш Тіло, що лежить перед
тобою, скажи до себе, що через це Тіло ти намагаєшся прийняти небо і життя безсмертне,
те Тіло, яке на хресті висіло і повне любові. Це диво, коли чоловіколюбний Бог в літургіях
дає себе для тих, хто його хоче обняти і поцілувати. Це диво не через вогонь відбувається
(примітка автора: йде критика католицького догмату про чистилище), а через молитву,
Духа Святого, у той час ангели і небесні сили є разом з ієреєм»1. «А ти, коли готуєшся до
прийняття Святих Дарів, будь у покуті і справедливості, постань в очищенні від гріхів»2, –
закликає автор «Книги про віру».
У 3-му розділі полеміст стверджує: «Віруймо, що Тіло і Кров Христа приймаємо
через хліб і вино, стаючи йому, Христу, співтілесні і співкровні, від віри Тіло і Кров
Христа споживати потрібно. То не хліб, а Тіло Христа, не вино, а Кров Христа!», що
обґрунтовує таким чином: «Якщо Христос каже про Хліб, що «Це є Тіло Моє», хто може
йому не вірити? А про Вино, що це є «Кров Моя», Тому, хто колись перемінив воду на
вино у Кані Галілейській?»3.
У 4-му розділі полеміст дає відповідь на запитання «як хліб і вино, водою
розбавлене, стають Тілом і кров’ю Христа?» словами св. Івана Дамаскіна з його «Книги
про православну віру»: «… як і ангел Діви Марії відповідав, що це є справа Духа Святого,
що перевищує мову і поняття розуму людського. Тільки Богу відомі слабкості людської
натури. Є звичаї людські водою вмиватися, єлеєм помазуватися, для того у хрещенні ласка
Духа з водою і єлеєм дається, тим способом, який для людей звичний і уживаний, хліб
їдять, вино і воду п’ють і тому з ними Бог своє божество поєднав, тобто хліб, вино і воду
Тілом і Кров’ю Своєю зробив для природного сприйняття», «через Божественне слово і
Духа Святого перетворення відбувається»4.
У 5-му розділі, посилаючись на св. Теофілакта, вчителя вселенського, архієпископа
Болгарії, З. Копистенський пише: «Христос говорив Сам, що це є Тіло і Кров його, не
фігура, не знак, а правдиве Тіло. Хліб і Вино у силу Тіла і Крові перемінюється». Показує,
що Теофілакт, покликаючись на слова Христа з Євангелія, в яких він говорив: «Хліб, який
Я вам даю, Тіло Моє є, яке я даю за життя світу, поважайте хліб, який від нас у тайнах
споживаєте, саме Тіло, яке не є образом, а перемінюється через тайну благодать і
присутність Святого Духа. Не бійтеся вірити у Хліб, як Тіло, бо коли у тілі ходив Христос,
він хліб споживав, хліб, який він їв, у тіло його переходив і залишався подібним святому
Його Тілу. Тайною Причастя показується нам Тіло»5.
У 6-му розділі автор «Книги про віру» закликає «уважно поставитися до старих
докторів, як вони вірили і навчали про Тайни Пресвяті, про те, що хліб у правдиве Тіло, а
вино у правдиву Кров Христову справою святого Духа перемінюється, і нам у це потрібно
вірити і їх науку слухати, а не говорити, як це може бути». Звертається до слів повчання
св. Кирила Александрійського, патріарха, який казав: «Міцну віру до Святих Таємниць
прикладемо, і ніколи про такі високі речі говорячи, не додаваймо «як», бо ці слова стають
причиною вічної муки. У Бога все можливо. Треба вірити у правдиве і речове Тіло і Кров.
Христос всіх може наситити»6. Цитує православний автор св. Єфрема, який у казанні до
ап. Фоми зазначав: «ухиляймося невірних слів і славній його могутності поклоняймося. О
страшного столу! Тіло взявши рукою, до очей наших підносячи і цілуючи вустами
нашими зі страхом до того, що їмо. З вірою волаймо: «Ти є Пан і всіх Бог»7. Захарія
Копистенський підсумовує, що «через вживання таємниць тих поєднуємося з Христом
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правдивим, не самою тільки вірою, і не самою любов’ю, і не тільки духовно, але й самою
речовиною приймаємо його Тіло, залучаємося до речовинного його Тіла і з ним
поєднуємося».
Для підтвердження своєї позиції автор у 7-му розділі покликається на святих отців,
вчителів вселенських, як церковний авторитет: на св. Івана Хрестителя, який зазначав: «не
як хліб є особа, не як вино є, не як страва, а як свічка запалена, до вогню приставлена, так
святість пристосовується до тілесної істоти»; св. Августина, що писав: «рости і будеш
мене вживати»; Івана Дамаскіна «Книга про православну віру», у якій той підкреслював:
«Тіло і Кров Христова є на здоров’я і збереження душі і тіла, вона не псується», «після
прийняття Тіло і Кров не псується, у складі та істинності душі нашої місце маючи»1. «Тіло
Господнє не тліє у нас, як і в домовині тіло Господнє було нетлінне. Хоч і стікав Христос
кров’ю, але встало його Тіло. Святі тайни не гинуть, через них Христос живе в людях», –
підтверджує православний полеміст. Автор «Книги про віру» підсумовує: «Це є понад
розум, як Бог у нас перебуває, а ми у ньому. Тих, хто сповідався, Бог оживляє. І хоча ми
споживаємо Тіло і Кров Христову, від цього її не зменшується, як дарів Пресвятих тайн. І
якщо міг Бог 40 років без хліба і без сівби годувати жидів манною і їх живити, значно
більше може Ісус Христос нас Тілом Своїм і Кров’ю Своєю живити. І бути офірою до
другого пришестя»2.
У розділі 8-му «А Тіло і Кров Христові після посвячення є не фігурою і знаком, а
самим Тілом і самою Кров’ю» полеміст наводить приклади знаків і фігур Тіла і Крові
Христової: Мельхісідек Авраамові, що повертався з бою, приніс хліба та вина; манна;
вода з каменю; хліби покладені; ягня; крові виливання; помазання – «ці фігури правди у
собі не мали, вони її уявляли». «Після освячення хліб і вино правдивим Тілом і Кров’ю
стають», – підкреслює автор3. «Це не просто хліб, а з божеством з’єднаний (тілесне і
божественне поєднані), – як говорив Іван Дамаскін»4.
У 9-му розділі «Є ті, які Пресвяті тайни знаками і фігурками називають» автор
звертає увагу на речовинність Тіла і Крові, вказує, що Пресвяті Тайни треба в тайні
тримати, про що говорив апостол Павло до коринтян5.
Отже, аргументи першої частини трактату З. Копистенського мають
антипротестантське спрямування. Полеміст підкреслює, що хліб і вино в Євхаристії є не
символом Христа, а його реальними речовинними Тілом і Кров’ю, що доводить, перш за
все, покликаннями на Таємну вечерю Христа з Євангелій. Показує, що це потрібно
розуміти не раціонально, як пропонували протестанти, а містично.
Друга частина полемічного трактату «Книга про віру», що складається з п’яти
розділів, має антикатолицьке спрямування: автор наводить аргументи на доведення того,
що «ляїки, тобто весь простий люд, Кров Христову під особою вина з келиха споживати
повинні». Православний полемізує з католицькою традицією, яка має практику причастя
під двома видами Хліба і Вина священиків та під одним Хлібом мирян, що було
підкреслено на Триденському соборі (1545-1563) у формулюванні про те, що ніде не є
заборонено причащати мирян хлібом, а священиків хлібом і вином.
Перший розділ містить численні приклади причастя простого народу під двома
видами: цар Салімський виніс хліб і вино, бо був ієрей Бога Всевишнього і благословив
Авраама (Авраам був не священиком, а світською людиною) (1 М.); через хліб Тіло
Христове і через вино Кров Його Мельхіседек офірував; Іван Хреститель, коли звертався
до жидів, які кров’ю ягняти помазувалися, говорив, що в душах кров намазана Христа;
Мойсей, взявши кров телячу і козлячу з водою книги, людей, Скинію, все начиння
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службове кропив; «Кров Христа душу зміцнює, великою силою її напуває» (Іван
Золотоустий)1. «Жидів Бог годував манною і водою чудовою, щоб вони дар духовний їли і
напій духовний пили. Як у Старому Заповіті Аарон, левіти і все поспольство манну їли і
один напій пили, так і у Новому Тестаменті духовні і світські люди під двома особами
Святі Тайни споживають: Тіло в особі хліба, а Кров в особі вина, що використовується у
східній церкві», – стверджує автор2. Він словами Христа закликає весь народ до
споживання Тіла і пиття Крові, підкреслюючи, що немає поділу між духовними та
світськими особами: «Ісус Христос, Спаситель наш, під присягою стверджує і показує,
щоб Тіло споживати і Кров пити, мовлячи: «амінь, амінь, мовлю Вам: якщо не будете
споживати Тіла Сина людського і пити Кров Його, не будете мати життя вічного собі. Хто
споживає Тіло Моє і п’є Мою Кров, має життя вічне і того воскрешу я в останній день.
Тіло Моє правдива є їжа, а Кров Моя правдива є напій, Хто споживає Тіло Моє і п’є Кров
Мою, в Мені живе, а Я в Ньому»3.
Звертаючись до слів Христа Спасителя на Таємній вечері в Єрусалимі, коли він Тіло
і Кров свою у формі хліба і вина апостолам давав, вживати це наказав, аж поки другого
разу не прийде, православний автор розмірковує про те, як їжу ми приймаємо, так і
Євхаристію. Не говорив Він, що «там де тіло, там і кров» (примітка автора: так
стверджують католики). З. Копистенський підкреслює, що як «учителі грецькі, так і
римські, вчать, що хліб у тіло перемінюється, а вино у Кров (Кирило Єрусалимський). А
синод Триденський говорить: переміна всієї сутності хліба у сутність Тіла Христового і
всієї сутності вина у сутність Крові Його». А як там може бути кров, коли хліба істота у
тіло обернулася, а не в кров? З покорою потрібно вірити у Святе Письмо, – зазначає
полеміст4.
З. Копистенський наголошує, що потрібно виконувати Євангеліє, адже Христос
заповідав пити Кров під особою вина: Христос, давши в особі своє тіло, говорив: «Це
робіть на спомин про Мене», подав чашу з Кров’ю і казав: «Це робіть на пам’ять Мою»5.
Як аргумент тут виступають слова Христа з Євангелія від Матвія: «пийте з неї всі». Тому
не можна відмовляти ляїкам у напої Крові Христа в особі вина, – вважає автор. Бо
Христос додавав: «за вас і за всіх виливається»6.
На користь причастя під двома видами говорить і такий аргумент із Євангелія від
Івана: «Коли воїни Пілата пробили ребро Христові, звідти вийшла кров і вода», а Христос
у другому Посланні до коринтян (2 Кор. 10) вказував, що «у келиху є те, що витекло з
боку, і цьому причащаємося, і коли до страшного келиха приступаєш, ніби до самого боку
приступаєш»7.
У другому розділі З. Копистенський показує покликанням на апостола Павла (Кор.
11) («брати, приймемо від Господа те, що Він нам подав. Бо Господь Ісус ночі тієї, якої
виданий мав бути, взявши хліб і дякуючи, переломив і говорив: «Це є Тіло Моє, що за вас
ламається». Також і чашу, говорячи: «Це є чаша Нового Заповіту Моєї Крові, пийте на
спомин про Мене, їжте хліб цей і чашу пийте, смерть Господню сповідуйте»), що мова йде
про один хліб і один келих. На прикладі літургії св. Василя демонструє, що ці слова були
звернуті до всіх посполитих. Підтверджує це покликанням на Діонісія Ареопагіта, його
твір «Про священоначалля»: «келих для всіх має бути уділений». Про це ж свідчать книги
літургій св. Якова, Василя Великого, які говорять, щоб священики Тіло і Кров роздавали
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ляїкам. Іван Хреститель теж вказував на дві особи в Євхаристії, що підкреслює і
православний полеміст1.
Автор переконаний, що «Господня вечеря має бути спільною. У споживанні
Таємниць Пресвятих офіри безкровної Тіла і Крові Христа не має бути різниці між
священиком і ляїком». Про це говорить, на думку полеміста, і Старий Заповіт. Про
споживання таїн під двома видами писав Мелетій, патріарх александрійський: «згинуть
душі тих (латинників), які не п’ють крові Господньої, келих забувають. Милостивий і
щедрий Господь покарм дав, щоб п’ючи Кров Христову, ми співали: «Чашу спасіння
прийму й ім’я Господнє закличу»2.
У третьому розділі З.Копистенський прагне знайти у латинських докторів
підтвердження того, що ляїки під двома особами вживали причастя. Про це, на його
думку, писали: Ієронім, доктор латинський, Кипріан, єпископ карфагенський, св.
Амвросій («келих таємний крові для збереження й оборони тіла та душі приймаємо; Тіло
Спасителя за тіло наше, а Кров за душу нашу»), Августин («люди, які хочуть життя, не
боронять Крові»)3.
«У декреті латинського 1414 р. собору Константського келих посполитому народу
заборонено давати, а, отже, до цього він був», – переконаний полеміст. «Христос під
двома видами хліба і вина Таємну вечерю справляв, і учням давав, що у першій церкві
Божій приймалося». «Собор Константський вирішив, щоб ляїки під видом хліба приймали
причастя», у цьому полеміст бачить порушення стародавнього звичаю4.
У 4-му розділі автор проголошує православну позицію: «Церква Божа має
правовірним на споживання Кров давати», яку протиставляє католицькій, пов’язуючи її з
єрессю Маніхея («маніхейчики у причасті відмовлялися брати Кров»)5. Нагадує, що «у
свій час церква римська тих, хто Крові не споживав, не приймала». «Вживання Крові
Христової разом з Тілом спасіння кожному, тобто життя вічне дарує, а хто це не виконує,
забирає. Правовірний християнин, що поважає Старий Заповіт, знає, що людина поріг
дому свого кров’ю баранця помазувала, а у Новому Заповіті, якщо людина свої вуста не
помаже і душі своєї не напоїть, життя не буде мати (Ів. 6). Апостол говорив, що без
проливання крові не буде відпущення. Якщо вона на душу не буде вилита, відпущення
гріхів не отримаємо. Покараний має бути той, хто не п’є кров Христову в особі вина»6.
Виступаючи за причастя під двома видами священиків і мирян, православні
солідаризувалися з протестантами, тому у 5-му розділі автор згадує про Мартіна Кромера,
який у Базелі у 1435 р. повернув причастя під двома видами. Нагадує, що Триденський
собор також дозволив під двома видами сакрамент давати тим, хто його домагався7.
Аргументами за Євхаристію під двома видами служать, на думку полеміста, канони:
апостольський 3, анкірський 2, неокесарійський 12, ладіокійський 25, карфагенський 6,
константинопольський 32. У трьох літургіях – Якова святого, першого Єрусалимського
патріарха, Василя Великого, Івана Хрестителя говориться про те, щоб святий тайний
келих подавали з вина і води (вірмени тільки одне вино посвячували). Як підсумовує
полеміст, в апостольських столицях на вселенських соборах цей догмат було утверджено8.
Отже, в аргументах другої частини «Книги про віру» захисник православної традиції
виступає за причастя під двома видами хліба і вина, стверджуючи, що у простих людей не
можна забирати право причащатися не тільки тілом, а й кров’ю Христа, бо це є його
заповіт, якого потрібно дотримуватися.
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У третій частині полемічного трактату, продовжуючи полеміку з католиками
стосовно причастя під одним видом хліба, З. Копистенський наголошує, що «Христос в
Емаусі двом учням Луці і Клеопі Таїн Пресвятих під одним видом не давав понад
Єрусалимський тестамент, на Тайній вечері під двома видами споживали сакрамент…»1.
«Христос собі не може суперечити», – стверджує автор «Книги про віру» у першому
розділі. «Апостол Петро у Посланні до Коринтян говорить: «Я прийняв від Пана те, що і
вам подав: Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб і говорив: беріть і їжте; це є
Тіло Моє, що за вас ламається: це чиніть на пам’ять Мою. Також і келих по вечері,
говорячи: цей келих Новий Тестамент у Моїй Крові; це робіть, ілектрот пийте на пам’ять
Мою». «Апостол Павло єрусалимську вечерю тайною сакраментальною розумів під двома
видами, що від Христа прийняв, і християнам подав». Такими вказівками
З. Копистенський доводить, що традиція Євхаристії походить не від ламання та давання
хліба в Емаус, як стверджують католики: «Христос, даючи хліб двом учням в Емаус, не
вживав слів, як на Тайній в Єрусалимі вечері, говорячи: їжте, то є Тіло Моє, Яке за Вас
ламається; не говорив: це робіть на пам’ять про Мене. Не Тіло своє Він давав, а було це
благословення і давання хліба, як у Івана (Ів. 6), Матвія (Мт. 14, 15), Івана (Ів. 21), після
воскресіння на морі Тіверіадському, де семи учням дав хліб і рибу»2.
У другому розділі «свідченнями вчителів вселенських» автор переконує, що
«Христос в Емаус Тіла свого не давав, а після воскресіння свого сакраментального столу
учням не ставив»: «Іван Хреститель, Євангелія достойний викладач, говорить, що Христос
Тайн Пресвятих і Крові після воскресіння не давав, але простих покармів уживання
посполитих (і в Еманусі на третій день після воскресіння)» (Мт. 26); про це зазначає 6
Константинопольський собор у каноні 32; апостол Павло також наголошував, що немає
іншої науки, як встановлена Христом на Тайній вечері; латинські отці до синоду
Констанського також писали, що давання хліба в Емаус не було Сакраментом, що
вживався народом; про те, що тут не розумілася Євхаристія, свідчать Григорій, Беда, Ліра,
Алфонсус, яких цитує полеміст3.
«У жодного зі старих вчителів немає свідчень, що Христос в Емаус двом учням
Клеоні і Луці Тіло Своє давав», – підсумовує автор у третьому розділі: 1. Св. Теофілакт
той хліб не Тілом називає, а благословенним хлібом, щоб очі відкрилися пізнати Його.
Учні ж Тіло Господнє бачили, з якого сила і ласка вийшла та відкрила очі на пізнання
Його. 2. Лука-євангеліст, описуючи благословення і подавання хліба, зазначав, що
«пізнали Його в ламанні хліба», а не у «даванні Тіла». 3. Якби Теофілакт розумів святий
той хліб як тайну, то він би виклав це так, як у Євангеліях від Матвія, Марка, Івана, де
хліб власним Тілом, а вино власною Кров’ю називає. 4. Якби той хліб як Євхаристію
розуміли, то там мав бути і келих крові, бо їжі без пиття не буває. 5. Де людина, Христос,
євангелісти, апостоли про хліб Тіла мовили, там і про Кров говорили. Лука-євангеліст
згадує про Тіло і келих. 6. В Емаус благословення хліба давалося для пізнання Христа, яке
він диво вчинив, але не був хліб сакраментом. 7. Теофілакт написав, що Христос після
воскресіння таїн не давав, про що латинські доктори свідчать4.
У 4-му розділі полеміст підкреслює, що «Греки і Русь не під єдиним видом Таїн
Пресвятих, але під двома вживають» «ласкою Господа Ісуса Христа, Бога і Спасителя
нашого, наставлянням Духа Святого». «Латинники ж посилаються на літургію
напередосвячену, Євхаристію Тайни хворим, а також тим, що відходять у далекі сторони,
на причастя дітей, немовлят», вони кажуть, що «те, що називається тайни, не всьому
народу має бути дано, а тільки тим, хто має дар Духа Святого і освячення, і відкриття
1
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розуму Тайни розуміли як незреченну силу, тому тайна і здійснюється за закритими
дверима», так обґрунтовують причастя під видом Тіла і Крові Христа лише священики. На
це З. Копистенський реагує такими словами: «Але вона (примітка автора: мається на увазі
Тайна Євхаристії) посвячується і тим, хто не просвічений Таїни розуміти, щоб очистити
їх»1.
У літургіях Великого посту, пояснюється у 5-му розділі, Тайни пресвяті не
посвячуються, вони перед тим посвячені, а літургія напередосвячених називається, бо
першими посвячені Тайни Тіла і Крові споживають ієреї Божі. Буває таке посвячення у
неділю на літургії святого Василя Великого: агнець посвячується, який кров’ю Христа
напоєний, тобто з кров’ю з’єднаний і захований до дня призначеного, а потім літургія
напередосвячених буває, на якій ці Тайни споживаємо2.
Про тайни, присвячені та сховані для хворих, для тих, які подорожують, полеміст
зазначає так: «Правовірний християнин має вірити, що у тих Тайнах під двома видами
споживаємо Тіло і Кров Христову (віруй, хоча і не чуєш смаку вина). Дух Святий там
заховує особу Крові»3. Стосовно дітей-немовлят автор зауважує, що причащаються вони
не тільки Кров’ю, а й Тілом, бо в келиху все поєднано, і хоч найменша частина Тіла буде,
але цілий Христос, як і душа вся у всьому тілі.
«Латинники кажуть, що у небуття пішла Кров під особою вина». Це називає автор
«хулою на Духа Святого і Тайни Пресвяті, бо після посвячення не було це вино, а Кров,
яка поєднана з Тілом Христовим»4.
З. Копистенський доходить висновку про те, що «Греки і Русь вірять, що у тих
Тайнах є правдива Євхаристія під двома видами Тіла і Крові Христа, очі бачили, руки
ієрейські торкалися, Кров з Тілом з’єднана. «Де Тіло, там і Кров віримо. А в оплатку того
немає, він відділений від Крові. У чаші Кров під видом Вина»5.
У розділі 6-му «Про поєднання і повне давання Тіла і Крові Христа» говориться про
причини, з яких костел римський Кров Сина Божого не дає пити ляїкам, неосвяченому
стану людей, серед яких називаються такі: щоб не пролити, вуса не намочити, щоб на
бороду не капало, для причастя хворих людей. «Чи не Суду великого і Страшного
очікуєте? Для цього забрали половину Таїн? – емоційно запитує православний. Він
заповідає «не відступати від звичаю Божого і церковного»6.
З. Копистенський наголошує, що «під двома видами і хворому, і простакові» має
даватися причастя. «Після посвячення, поєднавшись у келиху Тіло з Кров’ю, подається
великою ложкою в уста кожного. Тіло і душа як дві натури в єдине поєднані, так і Тіло і
Кров у єдиному поєднавшись, даються кожному, хто приступає. І тут потрібно говорити:
«де тіло, там і кров». «Дух Святий вустами Соломоновими (Пр. 9) передбачив такий
спосіб уживання Таїн Пресвятих. «Мудрість» говорила прийти і їсти хліб і пити вино.
Глупими називає тих, хто не п’є Крові». «Бог сам через серафима до Ісаї пророка
запровадив такий спосіб подавання та споживання Таїн Пресвятих»7. «Не як людину
розумійте, приймаючи Боже Тіло, а як від самих серафимів причащаємося Божому Тілу.
Кров безсмертного споживаємо», – пояснює полеміст8.
Отже, у третій частині полемічного трактату «Книга про віру» автор, полемізуючи з
католиками, які посилаючись на ламання Христом хліба в Емаус, вважали його прикладом
для здійснення Євхаристії, вказує, що цей сюжет не має євхаристичного значення, яке
було розкрите Христом на Таємній вечері.
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У 4-й частині твору З. Копистенський твердить, що «у хлібі квасному Тіло Христове
посвячуватися має, а не в опрісноку». Аргументи цієї частини також мають виразно
антикатолицьке спрямування. Автор виступає проти використання опріснока, як
матеріальної форми принесення євхаристичного дару, що практикувалося у католиків, за
квасний хліб (православна традиція).
Розділ перший доводить, що «Ісус Христос себе не в опрісноку, а у хлібі квасному
давав Тіло своє Пресвяте» з посиланням на Старий Заповіт, коли «Мельхісідек хліб і вино
Авраамові офірував (жертвував) (1 М. 14; Євр. 7; Пс. 109)». «Чотири євангелісти і апостол
Павло свідчать і пишуть, що хліб Христос благословив, ламав і давав, а не опріснок.
Противники кажуть, що офіра з квасом є бридка і не є Богу приємна. Книга Левіта мовить
про хліб квасний. Після свята Пасхи жиди приносили Богові хліб з пшеничної муки з
квасом розчинений. Хліб той значив досконалу Христову людськість і тому квасний хліб
був даний як тіло. Але латинники замість квасить пишуть псує. Коли Христос казав
остерігатися квасу хлібного, то мав на увазі науки фарисейської та саддукейської»1. На
користь причастя у формі квасного хліба говорить те, що «Христос, у євангеліста Луки
зазначається, Царство Небесне з квасом порівнював», а Теофілакт стверджував, що «все
людство вкиснеться і заміситься»2.
У другому розділі З. Копистенський показує, що у квасному хлібі офіра (примітка
автора: жертва) є безкровна. Новий Заповіт говорить не про опріснок, а про хліб, який
серце людини зміцнить, а вино звеселить. Тіло Христове під особою хліба досконалого
споживане, правдиві душу нашу і серце зміцнить, а Кров Христова під особою вина,
живлячи, звеселяє й освячує душу. Христова натура людська досконала і нашій у всьому
подібна: тіло, кров, душу і розум має. Хліб квасний має чотири складові: муку як тіло,
воду як кров, квас як душу, сіль як розум, а п’ятий елемент – вогонь, який своєю гарячою
теплотою в гарну подобу і ріст хліба приводить і споживання вдячним і приємним робить:
так Дух Святий силою вогню божественного на вівтарі перетворює хліб у Тіло Христове,
а вино у Кров Його. Це є безкровна офіра у хлібі квасному. І як тіло наше живе є, так і
хліб квасний оживляючий є, походить від грецького «артоз», сходить від квасу і солі, а
опріснок тільки із води і муки, отже, не є оживляючий, тому православний полеміст
риторично запитує, «чому ми перевагу надаємо мертвому, а не живому?»3. На користь
квасного хліба свідчать канони апостольський 2, карфагенський 40, 6 Вселенський Собор
константинопольський (канон 32).
У розділі третьому містяться свідчення із святих учителів церковних про те, що «у
хлібі квасному офіру безкровну офірувати церква Східна має». Автор посилається на
Григорія Богослова, який у «Казанні на Пасху» «опріснок» називав «згнилим єгипетським
тістом, а хліб квасний оживляючим». Відділяючи Старий Заповіт від Нового, Іван
Хреститель підкреслював: «Старе минуло, нове прийшло, там скриня, а тут Богородиця,
там лєска Ааронова, а тут хрест, там опріснок, а тут хліб, там баранець, а тут Христос»4.
«Старозаконні обряди Христос замінив новими. Христос у квасному хлібі Таємну вечерю
справляв. Про це писали Іван і Петро, антіохійські патріархи і латинські автори
(Баронеуш)», – підкреслює Захарія Копистенський. Він переконаний, що жінка, яка хліб
руками робила (згадується у житті Григорія, Папи Римського), квасний хліб місила.
Проскомидія і літургія Якова, Василя, Івана Хрестителя хлібом квасним, а не опрісноком
літургісували, прийнявши цей звичай, церква його зберігає. «Єрусалимська церква, вся
Палестина і все колись жидівське царство хлібом квасним літургісають. Апостольські
патріарші столиці те ж чинять: антіохійська, александрійська, константинопольська.
1

Там само. – С. 266.
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Східні столиці перші прийняли християнську віру і її зберігали»1, – такими аргументами
доводить вживання квасного хліба в Євхаристії автор. Він підкреслює, що «не однією
людиною ця правда освячується, а в Законі Божому так написано. При двох-трьох свідках
це було».
У 4-му розділі полеміст пояснює матеріальні форми хліба, що використовуються у
церкві. «Просфора» – «принос», тобто хліб, який спечений і до жертовника проскомидії
принесений, де над просфорами згадування за молитвою буває тих, що принесли, з
просфор виймають частину на офіру безкровну, яка і називається Агнцем»2.
Анафора (зі слов’янської «піднесена чи зореносна») – частина, Агнцем названа,
Тілом Христовим посвячена. Нічого земного у собі не має. На висоті возноситься,
офірується.
Антідор – «дар», просфора, з якої Агнець вийнятий є, що роздроблюється і людям
роздається; хліб благословенний, який подається тим, хто Таїн Святих на літургії через
неготовність чи перешкоду брати не може. Суть дару в єдності святих у тілі єдиної
Церкви святої і тих, які на літургії були. Тим, які до кінця літургії були, має даватися з
руки ієрейської (канон 2 Антіохійського помісного собору)»3.
У 5-му розділі полеміст зауважує, що «ні Євангелія, ні апостоли не писали, що даний
був опріснок, коли Христос Таємну вечерю справляв, цей старозаповітний обряд
відмінний від Нового Тестаменту, він є нежиттєвий, не узгоджує Тілу Христовому натуру
людську. Має він служити на радість. Не дав нам, як апостол говорить, Бог духа боязні,
але сили, любові і ціломудрості Ісуса Христа, Спасителя нашого. А опріснок цієї сили не
має, це була їжа жидів, смутку, утиску», «вживали його жиди у неволі в Єгипті, а коли
прийшла правда, немає йому місця»4.
Доводить позицію про те, що опріснок був хлібом Старого Заповіту полеміст у 6-му
розділі словами Івана Хрестителя: «Душа нова очищена і тіло нове очищене, служба нова
і обітниці нові, тестамент, живот, стіл, шати, мова, за видимою церквою церква духовна,
за таблицями кам’яними тілесні, за обрізанням хрещення, за манною Тіло, за воду з
каменя Кров з боку, замість посоха Мельхіседека або Аарона хрест, замість обітниці
Царство небесне, замість тисячі священиків один архієрей, замість баранця безсловесного
Баранець Духовний»5. Аргументує разом із Фотієм, патріархом Константинопольським:
«Там письмо, а тут Дух, там кіот, а тут Дівиця, там посох Авраама, а тут хрест, там
баранок, а тут Христос, там опрісноки, а тут хліб». Вказує, що богослови грецькі проти
опрісноків виступали, бо «хліб без квасу, як без душі»6.
«Жоден євангеліст не згадує, щоб Христос апостолам давав опрісноки», – у 7-му
розділі зазначає полеміст, покликаючись на Євангелія від Матвія (Мт. 26), Марка (Мр. 24).
Підкреслює, що «Таємна вечеря Христа передувала Пасці жидівській», а, отже, не
здійснювалася на опрісноках. «Справи соборів і книг канонічних Церква поважає, бо там –
таємниці віри – догмати для спасіння, – заявляє автор у 8-му розділі, – немає там, щоб
опрісноками літургію відправляти»7. Закликає «з жидами не святкувати і не їсти
опрісноки»8. Нагадує, що Лаодикійський собор (канон 37 і 38) опрісноки заборонив.
У розділі 9-му вказано, що були ті, що «відщепилися від церкви Східної»9. Відповідь
на запитання: «Коли ж з’явився опріснок?», дає полеміст у 10-му розділі: «У часи
апостольські його не було, бо про це євангелісти та апостоли не пишуть. Собори не
1
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говорять про опрісноки. Св. Фотій, патріарх Константинопольський біля 820 р. проти
латинників писав, закликав їх навернутися до церкви Східної, до давньої єдності, не
згадує про опрісноки. Армян ганили за опрісноки. Про латинські опрісноки канони не
згадують. У 1053 р. за царя Константинопольського Костянтина Мономаха і патріарха
Михаїла Келуларія протести проти опрісноків були. Опріснок був внесений до костелів
римських. Папа Александер постановив і впровадив опрісноки, отже, не від Христа і не
від апостолів пішов опріснок. У чотирьох апостольських столицях, де почалася Євангелія,
в яких були собори, які визнає церква, не вживаний був опріснок»1. Православний автор
закликає «триматися віри Східної церкви, яка веде до спасіння»2.
Завершує полемічний трактат «Наука упомінальна до гідного споживання Таїн
Пресвятих Тіла і Крові Господа і Бога нашого Ісуса Христа». Вона не має відкрито
полемічного характеру. З. Копистенський наголошує, що «Євхаристія називається добре
дякування, пригадування добродійств, Божого промислу, вказівка на те, що ми повинні
дякувати, достойно приступати до споживання Тіла і Крові. Як Іван Золотоустий казав:
хоча ці дари і малі, але велику мають силу. Причащаємося Тілі і Крові Того, хто вище
сидить, Кому ангели кланяються і хвалять його. Для нашого спасіння це дуже багато
означає. Тому перед причастям душа має бути щира і чиста, тіло не гріховне, інакше Бог
буде карати»3.
«Хто не причащається святими дарами, як буде на Суді?» – запитує полеміст4. Він
заповідає: «Слухай священика, будь учасником літургії з чистою душею, витри і очисти
душу і приготуй розум для прийняття тайн. Не будьмо лінивими, озлобленими. Нехай Бог,
що дотикається наших сердець, насіння добре впустить, від страху спасе дух спасіння.
Нехай не приступають люті, немилосердні, нечестиві, відганяти від чистого треба те, що є
нечисте, а інших, як носіїв Божих Тіла і Крові, шанувати»5. Закликає боятися Бога, а не
людину.
Звертаючись до вірних, З. Копистенський промовляє: «Заохочені, бажаючі,
правовірні, підходьте до таїн, щоб життя вічне мати, відпустити гріхи, душу і тіло
зберегти, про що каже Христос в Євангелії від Івана (Ів. 6)», «Приймаєте помноження
ласки, уздоровлення і науки, лють, гарячку оздоровлюєте, здоров’я повертаєте, гріх
спалюєте, здатність до побожності здобуваєте»6. «Тому у молитві «Отче наш» і просимо
про хліб духовний, особливо про Тіло і Кров»7.
Викладаючи науку приготування до причастя, З. Копистенський наводить приклад
Закхея, архімитника, який половину маєтностей убогим віддав, сповідався, нагородив тих,
кого скривдив і пошкодив. «Страсті і справи свої відкрити перед священиком, і покуту,
призначену духовником виконати, крадене, знайдене повертати, у серце і думки вкласти
пам’ять про муки і страсті Христа, бо вони виліковують душу»8, – закликає полеміст.
Отже, у полемічному трактаті Захарія Копистенського «Книга про віру» на основі
Святого Письма, послань апостолів, учень отців церкви, соборних рішень захищається
православне вчення про Причастя Тіла і Крові Христа під двома видами хліба і вина
(проти католицького вчення про Причастя мирян під одним видом хліба), стверджується
необхідність використання у Євхаристії квасного хліба, а не опріснока, як у західній
традиції, показується реальна, а не символічна (як говорили протестанти) присутність
Ісуса Христа в євхаристичних дарах. У подальшому бачимо актуалізацію цієї теми у
1
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творах Петра Могили, зокрема, у його катехізисах, які демонструють
внутрішньоправославну полеміку з питання Причастя між представниками київського, що
знаходилося під західним впливом, та московського богословствування.
In the article it is observed the polemical treatise «The Book about the faith» (1619) of
Zakhariy Kopystanskiy it is demonstrated the author’s arguments, that is based on the Saint
Writing, the missives of the apostles, the learning of the priests in the churches, the cathedral
decisions, and the defend of the Orthodox learning: about the Communion with two types, that is
opposed the Catholic doctrine about the Communion with the one type bread; leavening bread
that is using in the Communion, is not an unleavened, as in the Catholic tradition; about really
attending Jesse Christy’s, is not a symbolic, in Communion’s gifts against protestants.
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УКРАЇНА – ВІЙСЬКО

Шевченко М.М. (Київ)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті визначено основні підходи до вивчення проблем державного управління у
сфері національної безпеки, а також наведено результати SWOT – аналізу з метою
визначення найбільш сприятливої стратегії забезпечення воєнно-економічної безпеки
України.
Система забезпечення безпеки є інституційним регулятивним органом, за
допомогою якого підтримується суспільно-політична стабільність, створюється необхідна
сукупність умов реалізації життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави,
мінімізуються існуючі загрози. Відповідальність за функціонування цього механізму на
національному рівні, як правило, бере на себе держава (або колегіальний орган) – суб’єкт
безпеки суспільства і громадянина. Отже, необхідність підвищення ефективності і ролі
системи державного управління забезпеченням національної безпеки України стали
нагальною об’єктивною потребою – усе це висуває цю проблему на одне з перших місць
безпекознавства.
Проведений контент-аналіз монографій, дисертаційних досліджень, пов’язаних з
аналізом проблем державного управління забезпеченням національної безпеки, дає змогу
зробити ряд узагальнень: 1) не приділяється достатня увага питанням, що пов’язані з
аналізом методологічних аспектів державного управління забезпеченням національної
безпеки; 2) описовий підхід переважає над аналітико-синтетичним, а фрагментарний
підхід – над системним аналізом (системно-функціональним та системно-структурним);
3) найбільш важливі проблеми державного управління забезпеченням національної
безпеки або зовсім не досліджувалися, або досліджувалися недостатньо глибоко1. До цих
1

Артюшин Л.М., Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави.
– Харків: Вид-во НУВС, 2003. – 176 с.; Богданович В.Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження
та шляхи забезпечення. – К.: ПП «Дельта», 2003. – 322 с.; Богданович В.Ю. Теоретические основы анализа
проблем национальной безопасности государства в военной сфере. – К.: Основа, 2006. – 296 с.;
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проблем відносяться: відсутність наукової парадигми як самостійної галузі знання; немає
системного (системно-структурного та системно-функціонального) аналізу як виду
діяльності; залишаються невизначеними логічні засоби (поняття, категорії, принципи,
методи, закони та ін.); немає спеціального комплексного аналізу методологічних,
гносеологічних і логічних основ та інші проблеми.
Особлива теоретична та практична значимість державного управління
забезпеченням національної безпеки, недоліки в її науковому висвітленні, необхідність
«ревізії» вищезазначених проблем, обумовили актуальність цього дослідження. Саме
тому метою статті є розгляд методологічних проблем державного управління
забезпеченням національної безпеки України.
Коло методологічних проблем державного управління забезпеченням національної
безпеки досить широке та різноманітне, їх можна аналізувати в історичному та логічному,
змістовому та формальному, якісному та кількісному, функціональному та структурному
аспектах, а також економічному, соціальному, політичному, правовому, моральному,
психологічному, аксіологічному, інформаційному, організаційному, прогностичному,
міжнародному, військовому й інших аспектах. Особливістю цього аналізу є системний
підхід до методологічних проблем з урахуванням у необхідних межах усіх інших аспектів.
Головним засобом аналізу був вибраний аналітико-синтетичний метод – сукупність
багатьох прийомів, що забезпечують пізнання методологічних основ як складної системи.
Його мета полягає в тому, щоб з’ясувати методологічні основи аналізу, знання яких має
головне значення для підвищення ефективності й якості теоретичної та практичної
діяльності суб’єктів системи державного управління забезпеченням національної безпеки.
Для реалізації мети аналізу були сформульовані такі завдання:
Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф., Свида І.Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності
України: теорія і практика. – Львів: ЛІСВ, 2008. – 300 с.; Бодрук С.О. Структури воєнної безпеки:
національний та міжнародний аспекти. – К.: НІПМБ, 2001. – 300 с.; Воєнна безпека України на межі
тисячоліть. – К.: Стилос, 2002. – 394 с.; Гашовська В. Соціальна домінанта національної безпеки: актуальні
проблеми. – К.: Вид. Дім «Корпорація», 2004. – 196 с.; Грубов В.М. Європейська колективна безпека в
умовах глобалізації: ліберальна парадигма. – К.: Тов. «ФАДА, ЛТД», 2007. – 554 с.; Кокошин А.А.
Стратегическое управление: Теория, исторический опыт, сравнительный анализ, задачи для России. – М.:
МГИМО (Университет), «Российская политическая энциклопедия», 2003. – 528 с.; Конышев В.Н.
Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. – СПб.: Наука, 2004. – 372 с.;
Косевцов В.О., Бінько І.Ф. Національна безпека України: проблема та шляхи реалізації пріоритетних
національних інтересів. – К.: НІСД, 1996. – 77 с.; Косевцов В.О. Національна безпека України: теорія,
реальність, прогноз. – К.: ЦМБСС, 2000. – 92 с.; Куглер Ричард. Национальная безопасность в условиях
глобализации хаотического мира: действия США и Европы // Геополитика: Антология. – М.:
Академический Проект; Культура, 2006. – С. 639-647; Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия – 2050:
стратегия соразвития. – М.: Ин-т экономических стратегий, 2006. – 656 с.; Ситник Г.П. Державне
управління національною безпекою України. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 408 с.; Смолянюк В. Військова
могутність України: Теоретико-методологічні засади формування і розвитку (політологічний аналіз досвіду
1990-х років). – К.; Ірпінь: ВТОР «Перун», 2000. – 448 с.; Соціальна безпека: теорія та українська практика /
І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового. – К.:
КНЕУ, 2006. – 292 с.; Платонов А.В. Протидія нелегальній міграції як чинник забезпечення національної
безпеки України: дис. канд. політ. наук: 21.01.01 / Національний інститут проблем міжнародної безпеки при
РНБО України. – К., 2006. – 178 с.; Клименко Н.Г. Особливості державного управління в умовах
надзвичайних ситуацій: теоретичний та історичний аспекти: Дис. … канд. держ. упр.: 25.00.01 / Національна
академія державного управління при Президентові України. – К., 2008. – 225 с.; Шпильовий І.М. Державне
регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України.: дис. канд.. держ. упр.: 25.00.01. / Національна
академія державного управління при Президентові України. – К., 2008. – 221 с.; Абрамов В.І.,
Шевченко М.М. Глобальні трансформації та воєнна безпека України // Наукові записки Харківського
університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС, 2006. – Вип. 1 (25). – С. 38; Бех В. Імперативи концепції національної безпеки у ХХІ столітті // Політичний менеджмент. – 2003. –
№ 3. – С. 13-26; Короп М.О. Геополітика і національна безпека України // Наука і оборона. – 1995. – № 1. –
С. 20-30; Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки.
– К.: Стилос, 2002. – 314 с.
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1) з’ясувати методологічні основи аналізу державного управління забезпеченням
національної безпеки як системи;
2) проаналізувати систему методів аналізу як за своєю логікою, так і за видом, що
застосовується.
Термін «методологічні основи» вживається, як правило, у тісному зв’язку з такими
поняттями як «методологія», «методологічна проблема», «методологічні функції» тощо.
Використання терміна аж ніяк не є однозначним, і нерідко автори вкладають у нього
далеко неоднозначний зміст, часто явно чи неявно змінюють його в процесі міркувань.
Ось чому необхідні уточнення та вироблення уявлень стосовно змісту та обсягу поняття
«методологічні основи», які максимально відповідають дійсному змісту та завданням
цього аналізу.
Усі розходження в розумінні терміна «методологічні основи» у кінцевому рахунку
зводяться до двох пунктів:
1. Що таке «методологічні основи» за своїм призначенням, функціями, що
виконуються в пізнанні; які завдання вони покликані та можуть вирішувати в
дослідженні?
2. Яка наука чи система наук може виконувати методологічні основи пізнання?
Аналіз наукової та навчальної літератури дає можливість констатувати, що по
першому пункту склалися такі погляди:
а) «методологічні основи» – це не що інше, як застосування принципів світогляду до
процесу пізнання духовної творчості взагалі та до практики;
б) термін «методологічні основи» відноситься до методів дослідження;
в) «методологічні основи» – це теоретичний зміст, основні положення та висновки,
що містяться в наукових працях: статтях, монографіях, підручниках, наукових звітах,
дисертаційних дослідженнях та ін. (Саме так визначається цей термін у всіх
дисертаційних дослідженнях)1.
Кожен з наведених поглядів має перед собою певні підстави. Більше того, при
глибокому аналізі можна знайти їх відому близькість, можна побачити їх логічні зв’язки.
Але між ними є й розбіжності. Перші два погляди різною мірою виражають специфічність
поняття «методологія».
Найбільш специфічним є третє значення поняття «методологічні основи», коли під
ними, по суті, маємо на увазі наукову парадигму2. Отже, у цьому значенні поняття
«методологічні основи» та «наукова парадигма» тотожні. Зазначимо, ототожнюються
нетотожні поняття, обсяги яких не співпадають. Проаналізувавши зміст літератури з
методології та логіки наукового дослідження, слід сформулювати та дотримуватися таких

1

Артюшин Л.М., Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави.
– Харків: Вид-во НУВС, 2003. – 176 с.; Богданович В.Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження
та шляхи забезпечення. – К.: ПП «Дельта», 2003. – 322 с.; Богданович В.Ю. Теоретические основы анализа
проблем национальной безопасности государства в военной сфере. – К.: Основа, 2006. – 296 с.;
Косевцов В.О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз. – К.: ЦМБСС. – 2000. – 92 с.;
Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 408 с.;
Смолянюк В. Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади формування і розвитку
(політологічний аналіз досвіду 1990-х років). – К.; Ірпінь: ВТОР «Перун», 2000. – 448 с.; Методология
военно-научного познания / Под. ред. И.Е. Шаврова, М.И. Галкина. – М.: Воениздат, 1977. – 432 с.;
Ожиганов Э.Н. Стратегический анализ политики: Теоретические основания и методы: Учеб. пособие для
студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 272 с.; Захаров Н.Л., Кузнецов А.Л. Управление социальным
развитием организации: Учебник. – М.: ИНФА-М, 2006. – 263 с.; Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка,
підготовка та презентація: Навч.-метод. посіб. – К.: НАДУ, 2008. – 184 с.; Шейко В.М., Кушнаренко Н.М.
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч. – К.: Знання, 2008. – 310 с.
2
Методология военно-научного познания / Под. ред. И.Е. Шаврова, М.И. Галкина. – М.: Воениздат,
1977. – С. 232.
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принципових положень щодо поняття «методологічні основи»1:
По-перше. Методологічні основи нерозривно пов’язані зі світоглядом, зі
світоглядними гносеологічними принципами: взаємовідносини суб’єкта та об’єкта в
процесі пізнавальної діяльності; відношення знання та дійсності; можливості пізнання
об’єктивної та суб’єктивної реальності; критерії істинності та вірогідності знання;
співвідношення абсолютного та відносного в знанні та ін.
По-друге. За ступенем спільності та широті застосування всі методологічні основи
аналізу розподіляються на чотири субординовані між собою групи: 1) всезагальні
методологічні основи; 2) загальні методологічні основи; 3) спеціальні методологічні
основи; 4) безпосередні методологічні основи.
По-третє. Всезагальними методологічними основами аналізу виступає діалектика як
теорія та логіка пізнання, яка формує загальні принципи – інтелектуальні засоби
пізнавального процесу: об’єктивність та всебічність розгляду; розгляд предмета в його
русі, розвитку; єдність історичного та логічного; розгляд предмета як єдності та боротьби
протилежностей; принципи єдності аналізу та синтезу, змісту та форми, цілого та частини,
сутності та явища, причини та наслідку, необхідності та випадковості, можливості та
дійсності, кількості та якості, заперечення – заперечення, сходження від конкретного до
абстрактного і від абстрактного до конкретного тощо.
По-четверте. На нашу думку, роль загальних методологічних основ аналізу можуть
виконувати лише теорії, що досліджують закони та форми пізнання взагалі, закони та
форми наукового дослідження зокрема. Такі теорії відомі давно. Це формальна логіка, у
відомому відношенні – це семіотика та теорія інформації.
По-п’яте. До загальних методологічних основ аналізу відноситься і логіка науки –
загальна логіка наукового дослідження. Логіка науки спирається на діалектику й у своїх
рамках здійснює їх синтез з вимогами формальної логіки, з висновками семіотики та
теорії інформації, створюючи інтегральну системну якість. Застосовуючи їх апарат до
аналізу, вона виступає як прикладна логіка і займає проміжне положення між загальними і
спеціальними методологічними основами.
По-шосте. Логіко-методологічний розділ теорії національної безпеки України,
геополітики, геоекономіки, міжнародної інформації та воєнної науки утворює спеціальні
методологічні основи аналізу.
І, нарешті, методологічною основою аналізу виступає конкретна наукова методика
(чи методики) – логіка аналізу окремих проблем, що визначає її послідовність, порядок
застосування необхідних засобів, методу, прийому та операції.
Отже, методологічні основи аналізу утворюють певну, досить гармонійну систему,
ієрархічними щаблями якої виступають всезагальні, загальні, спеціальні та безпосередні
методологічні основи.
У дослідженні проблем державного управління у сфері національної безпеки слід, на
наш погляд, розрізняти методи-підходи і методи-прийоми. Метод-підхід певним чином
націлює дослідника, формує його вихідні позиції, виступає як метод застосування методів.
Для дослідника проблем державного управління у сфері національної безпеки таку роль
виконує насамперед соціологічна пізнавальна культура, соціальні принципи, діалектика як
логіка пізнання, формальна логіка, семіотика, теорія інформації, логіко-методологічні
проблеми наук, що використовувалися при аналізі, а також теорія національної і воєнної
безпеки України, геополітика та геоекономіка, іренологія, полемологія, вчення про
військову могутність держави і бойовий потенціал ЗС України тощо. Своїми законами,
1

Теоретичні та практичні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій / За заг. ред.
В.М. Князєва. – К.: НАДУ, 2008. – 240 с.; Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання. – К.: Наукова
думка, 1995. – 211 с.; Чуйко В.Л. Рефлексія основоположень методології філософії науки. – К.: Центр
практичної філософії, 2000. – 250 с.; Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення.
– К.: КНЕУ, 2004. – 236 с.
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поняттями, категоріями, принципами й узагальнюючими висновками вони формують
вихідні позиції дослідника, визначають характер, стиль і логіку його мислення,
спрямовують і регулюють процес аналізу. Аналогічну роль, але в трохи іншому, більш
конкретному плані відіграє системно-структурний і системно-функціональний, якісний і
кількісний, змістовний і формальний, натурний і модельний, історичний і логічний та інші
підходи. У методі-прийомі вирішального значення набувають конкретні правила,
послідовність дій дослідника. Тому він виступає як безпосередній інструмент вирішення
якого-небудь типового пізнавального завдання.
Уже сама спроба виділити зазначену групу методів породжує методологічні
питання: а чи існують дійсно специфічні методи-прийоми дослідження проблем
державного управління забезпеченням національної безпеки, і якщо так, то якою мірою
вони специфічні і чи не є вони принаймні деякі з них, лише «переодягненими»
загальнонауковими методами-прийомами?
Щоб відповісти на поставлені питання, необхідно врахувати, що специфічними
можна вважати, по-перше, методи-прийоми, що мають особливе призначення, які
виконують особливі функції на різних етапах пізнання системи державного управління
забезпеченням національної безпеки. По-друге, специфічними варто вважати ті методиприйоми, які застосовані лише при дослідженні об’єктів чітко визначеного типу,
максимально адекватних особливостям процесів і явищ державного управління
забезпеченням національної безпеки. Важливо врахувати і те, що специфічні методиприйоми «специфічні» на різних щаблях. Одні з них «народилися» як загальнонаукові, а
потім спеціалізувалися стосовно до завдань аналізу політики національної безпеки. Інші,
«народившись» як специфічні методи-прийоми, наприклад, тактичного, оперативного і
стратегічного розрахунку, оперативного аналізу, стратегічного аналізу набувають
загальнонаукового характеру. Найбільшою специфікою відрізняються методи
емпіричного аналізу. Пояснюється це тим, що вони застосовуються безпосередньо до
досліджуваних предметів, процесів і явищ державного управління забезпеченням
національної безпеки. Саме тут потрібні методи-прийоми, що адекватно відбивають його
сутність, зміст, особливості і специфіку реалізації (здійснення) державою.
У цьому зв’язку правомірно говорити про науковий метод-прийом дослідження
системи державного управління забезпеченням національної безпеки. Він виконує
специфічні методологічні функції: а) виступає як система знань, що використовується при
аналізі проблем державного управління забезпеченням національної безпеки;
б) обумовлює спрямованість, логіку і стиль мислення дослідника. Узагальнюючі
висновки, рекомендації, принципи і засоби цього методу-прийому, будучи
усвідомленими, показують, у якому напрямі потрібно вести дослідження, що саме
з’ясовувати і як це робити, виходячи із сутності та змісту, цілей і завдань державного
управління забезпеченням національної безпеки.
Науковий метод-прийом аналізу проблем державного управління забезпеченням
національної безпеки може містити у собі: а) історичний метод-прийом – це сукупність
принципів і правил, що забезпечують відтворення минулого стану політики національної
безпеки; б) діагностичний метод-прийом – це сукупність принципів і правил, що
забезпечують аналіз актуальних проблем національної безпеки сьогоднішнього дня, для
вироблення наукових рекомендацій щодо стратегічного планування у сфері національної
безпеки; в) прогностичний метод-прийом – це, по суті справи, сукупність методів, що
забезпечують пізнання тенденцій розвитку політики та системи державного управління
забезпеченням національної безпеки у минулому і сьогоденні й екстраполяцію їх у
майбутнє.
Специфічні методи-прийоми дослідження системи державного управління
забезпеченням національної безпеки вирішують наступні завдання: 1) добування
емпіричних даних шляхом спостереження, активного обстеження, опитування, вивчення
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документів, експерименту тощо; 2) первинної обробки емпіричних даних шляхом їх
наочного відображення у вигляді графіків, таблиць, схем, опису, документування,
первинної систематизації і класифікації; 3) теоретичного аналізу (оперативний і
стратегічний аналіз, теоретичне моделювання, тактичні, оперативно-тактичні і стратегічні
розрахунки, використання математичних методів дослідження тощо).
Зауважимо, що для інформаційно-аналітичного забезпечення національної безпеки,
передусім, необхідними є стратегічний моніторинг та аналіз геополітичної,
геоекономічної, воєнно-політичної та воєнно-стратегічної ситуації у світі та регіоні, а
також виявлення динаміки їх змін. Під час формування стратегії та інших стратегічних
документів у сфері забезпечення національної безпеки України слід зважати на основні
світові тенденції, що в подальшому впливатимуть на розвиток ситуації у цій сфері.
Для здійснення стратегічного моніторингу та аналізу внутрішнього середовища
мають бути дослідженні також три основних категорії об’єктів:
ресурси (вхідні дані);
поточна стратегія (процес);
якість роботи системи (вихідні дані).
Останнє вкрай важливо для забезпечення реалізації принципу постійної адаптації,
оскільки на основі вихідних даних стратегічного моніторингу та аналізу має прийматися
рішення щодо відповідності застосування конкретної теорії для пояснення процесу, що
досліджується. У разі виявлення суттєвих суперечностей ці дані є базою для формування
нових гіпотез, ситуацій, моделей, прогнозування сценаріїв, виявлення тенденцій тощо, що
і складає сутність адаптивного управління розробкою теоретичних засад стратегічного
планування1.
Наприклад, стратегічний моніторинг та аналіз внутрішнього середовища
забезпечення воєнно-економічної безпеки передбачає наявність системи критеріїв та
показників, відповідної методики, за якою має здійснюватися оцінка ефективності
функціонування ЗСУ, можливість порівняння прогнозних сценаріїв, сформованих
комплексною моделлю, з фактичним станом внутрішнього та зовнішнього середовища2.
Для забезпечення воєнно-економічної безпеки через реалізацію довгострокового
оборонного планування (12 років) стратегічний моніторинг та аналіз має здійснюватися за
основними напрямами оцінки:
стан та визначення тенденцій розвитку воєнно-політичної обстановки;
воєнно-стратегічна обстановка та соціально-економічна ситуація у державі та світі;
розвиток воєнних організацій провідних держав світу;
розвиток сучасних збройних конфліктів;
реальні і потенційні загрози національній безпеці України у воєнній сфері;
характеристика ЗС України та інших військових формувань, що визначають їх готовність
до виконання визначених функцій і завдань;
вимоги нормативно-правових актів стосовно підстав і повноважень та способів,
згідно з якими мають діяти суб’єкти та об’єкти планування, у тому числі щодо строків дії
нормативно-правових актів з питань довгострокового оборонного планування, строків та
порядку розроблення державних програм розвитку формувань і планів їх утримання та
розвитку;
проблеми у сфері оборони та військового будівництва, шляхів їх розв’язання;
результати виконання державних програм розвитку формувань і планів їх утримання
та розвитку; матеріальні, фінансові та людські ресурси, що виділяються на розвиток
формувань;
прогнозні показники видатків зведеного бюджету на оборону3.
На основі дослідження сучасних загроз та національних інтересів (можливостей) у
сфері забезпечення воєнно-економічної безпеки та проведеної діагностики управління
1

Богданович В.Ю., Семенченко А.І. Підхід до розробки теоретичних засад стратегічного планування у
сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави // http://www.niisp.org/
vydanna/panorama/issue.php?s=prnb1&issue=2006_2.
2
Артеменко Л.П. Стратегічний моніторинг забезпечення воєнно-економічної безпеки //
http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Artemenko_109.htm.
3
Там само.
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діяльністю ЗС України в мирний час можемо скласти матрицю SWOT – аналізу
управління діяльністю ЗС України в забезпеченні воєнно-економічної безпеки держави
(рис. 1)1. Методологія SWOT – аналізу передбачає виявлення можливостей і загроз
зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін внутрішнього середовища організації.
Встановлення зв’язків між ними передбачає побудову матриці SWOT – аналізу.
Проведення цього аналізу дасть змогу розглянути всі можливі парні комбінації між
загрозами, можливостями, сильними і слабкими сторонами: встановлені зв’язки будуть
слугувати вибору стратегій забезпечення воєнно-економічної безпеки. SWOT – аналіз
управління діяльністю ЗС України в забезпеченні воєнно-економічної безпеки держави
розкриває можливі напрями реалізації стратегій: (1) – вступ України до НАТО –
передбачає використання сильних сторін управління для реалізації можливостей
забезпечення воєнно-економічної безпеки, що з’явилися у зовнішньому середовищі (поле
«СіМ»). Стратегія нейтралітету (2) – без вступу до будь-яких військових альянсів та
формування професійної армії власними силами, яка дає змогу мінімізувати слабкі
сторони управління, використовуючи можливості забезпечення безпеки (поле «СлМ»).
Стратегія забезпечення воєнно-економічної безпеки вступу України до організації
договору колективної безпеки (ОДКБ) (3) використовує сильні сторони для усунення
загроз, які можуть вплинути на рівень забезпечення безпеки (поле «СіЗ»). Сучасна
стратегія безпеки мінімізує вплив слабких сторін управління та загроз воєнно-економічної
безпеки, для розвитку ЗС України та забезпечення високого рівня безпеки (поле «СлЗ»).
Результати SWOT-аналізу дають змогу проводити моделювання, визначати найбільш
сприятливу стратегію забезпечення воєнно-економічної безпеки держави.
Отже, проведений аналіз методологічних проблем державного управління
забезпеченням національної безпеки України дає можливість констатувати, що розвиток
методологічних досліджень у цій сфері стає не тільки і не стільки актуальною логікогносеологічною, а і науково-практичною проблемою забезпечення національної безпеки
Української держави.
Рис. 1. Матриця SWOT – аналізу управління діяльністю ЗС України
в забезпеченні воєнно-економічної безпеки держави
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буде проводитися комплексно,
на контрактній та призовній
основі

Поле СлЗ
«сучасний» стан
забезпечення
воєнно-економічної безпеки:
неефективне
реформування
ЗСУ

In the article certainly basic going to the study of problems of state administration in the field
of national safety, and also the results of SWOT are resulted – to the analysis with the purpose of
determination of the most favorable strategy of providing of military-economic safety of Ukraine.
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УКРАЇНА – МЕНТАЛЬНІСТЬ,
ДОЛЯ, ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Зайцева І.В. (Ірпінь)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ
У ПЕРІОД КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
У статті досліджується вплив Конституції Пилипа Орлика на формування України
як правової, демократичної держави, української нації, української національної
ментальності.
Кожна держава має свою історію становлення, розвитку та функціонування, свої
етапи творення держави і права. Не стала винятком і Україна, порівняно молода країна,
яка, проте, має досить великий історичний досвід. Важливим елементом української
історії, побуту і культури, безперечно, є козацьке право та державотворення. Здолавши
шлях від звичаєвого права запорожців до козацької Конституції Пилипа Орлика1 і
Конституції незалежної України2, воно переконливо довело, що козацький дух, наскрізно
пронизує національну правничу думку і реальне суспільно-політичне життя, –
незнищенний і непереможний.
Нині фундаментальні, принципові положення організації і діяльності як держави, так
і суспільства, правовий статус особистості, відносини в державі, форма державного ладу,
організація публічної, легітимної влади, відношення держави до всіх сфер громадського
життя, економіки, політики, а також соціальні відносини тощо закріплені в Основному
Законі – Конституції України, яку було створено, «…спираючись на багатовікову історію
українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім
українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод
людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на
землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову
1

Конституційний Акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом Гетьмана Пилипа Орлика. –
Львів: ТзОВ «Професійна ліга», 2010. – 32 с.
2
Україна. Конституція (1996). Конституція України: Офіц. текст. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 384 с.
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державу»1, яка є органічним поєднанням досвіду, зусиль, здобутків і побажань усіх
українців та їхніх пращурів.
Проте не слід забувати про ті документи та тих осіб, які сприяли формуванню
України як правової, соціальної, демократичної держави, українства, української
національної ментальності, адже їхній вплив на сучасний розвиток нашої держави
неоціненний. Історично українська національна ментальність розвивалася переважно в
умовах відсутності повнокровної державності, але стійкість духу нації, його здатність до
самовідтворення у вкрай несприятливих умовах життя багатьох поколінь зробили
можливим проект сучасної України як суверенної демократичної держави.
Тому наше завдання – дослідити і виявити основні закономірності формування
ментальності українців у їхньому глибокому взаємозв’язку зі створенням та
функціонуванням Основного Закону України – Конституції. Оскільки нині в Україні
правовий нігілізм заполонив усі сфери суспільного життя, то проведення цього
дослідження є надзвичайно важливим та актуальним на сучасному етапі державотворення.
Адже без з’ясування причин деформації суспільної свідомості в історичному контексті,
чинників формування менталітету українців, ми не зможемо побудувати в Україні дійсно
правову державу – гаранта забезпечення прав та свобод громадян.
Як зазначається в «Українській загальній енциклопедії», «ментальний (лат.) – те, що
в думках, внутрішній, духовний»2. Отже, вести мову про менталітет українців – це
аналізувати їхні помисли й ідеали, їхній світогляд, індивідуально-національні риси
характеру й життєдіяльності, основи та своєрідність духовності. Менталітет – це
культурні ознаки етносу, рівень індивідуальної та суспільної свідомості, глибинне
джерело мислення, ідеології та вірувань, почуттів та емоцій.
Кожна нація має свої особливості, свою долю, свої ідеали, навіть свою мрію.
Основоположну роль національної свідомості займає історична традиція багатьох націй.
Наприклад, характерними американськими національними ознаками вважаються
індивідуалізм, прагнення до добробуту, успішності, самовдосконалення. Для Німеччини
та Італії націєтворчими настановами є схильність до колективного самоствердження,
звитяга, консолідація. Позбавлена свого часу державності Польща також виробила власну
національну ідею з її традиціями індивідуальної честі, вольності, місії кордону західної
культури. Становлення ж української національної свідомості, у т.ч. і правової,
відбувалося під впливом багатьох, часто суперечливих інваріантів, які виявилися в різних
орієнтовних настановах однієї нації. Різноманітні геополітичні та ціннісні орієнтації: на
Константинополь і Рим, на Москву й Варшаву, на самодостатність і на сервільність – були
притаманні українській нації. Проте основою національної ідеї, яка втілилася, зокрема, і у
правовій традиції, завжди була схильність до волелюбства, демократизму, визнання та
поваги індивідуальних прав і свобод людини.
Подібні прагнення свідчать про долучення української нації саме до західного типу
цивілізації. Це переконливо доводить і історичний аналіз правової традиції України.
Зокрема, традиція народовладдя у Київській Русі; рецепція джерел європейського права,
яка була органічно сприйнята українцями; організація українцями власного державного
утворення з ліберальним суспільним устроєм, відмінним від сусідніх держав; нарешті,
створена українцями перша в Європі демократична Конституція.
Звернемось, нарешті, до тих настанов, що виступили основними чинниками
наступництва і подальшого формування української ментальності. На ті часи станом, що
найбільшою мірою репрезентував національну свідомість українського народу, було
козацтво. Як зазначають дослідники, «здобутки, які було досягнуто внаслідок Великого
повстання та діяльності гетьмана, свідчили про те, що український народ при провідній

1
2

Україна. Конституція (1996). Конституція України: Офіц. текст. – К., 2003. – С. 5.
Великий тлумачний словник української мови. – К.: ІрпІнь: ВТФ «Перун», 2005. – С. 728.
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ролі козацтва створив нову європейську державу. Її по праву світова історіографія
визначає як Козацьку республіку»1.
Особливість Української держави, що склалася, виявилася, зокрема, у виборності
органів публічної влади та їх фактичній підзвітності виборцям із помітною роллю
колегіальних установ – рад різних рівнів, дає підстави твердити, що в українській
державності була започаткована майбутня республіканська форма правління. За словами
М. Драгоманова, устрій Української держави 1648-1654 рр. був більше подібний до
устрою теперішніх держав європейських, так званих конституційних2.
Беручи до уваги зовнішньополітичну ситуацію, можна було цілком передбачити,
чим скінчиться розбудова молодої козацької державності у ті часи: «… політичні цілі у
козаків були, але, очевидно, виявились не зовсім адекватними часу. Досить тільки
пригадати те, що лише Україна в колі «наймогутніших держав Східної Європи
сповідувала ідеали республіканської демократії, в той час, як інші залишалися
монархіями: конституційними, як Польща, чи абсолютними і самодержавними, як Росія і
Туреччина. Тому трагедію української державності слід розглядати ще і під кутом зору
різних політичних традицій, які формують врешті-решт національний менталітет у
політичному сенсі»3. Російська й українська державницькі традиції були ледь схожими,
якщо не протилежними, тому сподіватися на органічний, взаємовигідний союз із Росією
було годі. Українські тогочасні державно-правові моделі свідчили про сприйняття
особистості та її прав як певної суспільної цінності, що визначало відповідний характер
народної правової ментальності: «[…] українці, при всіх обмеженнях, які історично
зумовлені, воліли жити за нормами свободи, причому індивідуальної свободи. Це було
їхньою потребою і тією політичною програмою чи ідеалом […]. Суспільні форми життя і
їхнє державно-правове вирішення на українських землях, починаючи з Козацької
республіки, […] не були ідеальними. Але вони були набагато ліберальнішими,
гуманнішими, цивілізованішими, ніж ті, які їм нав’язували ззовні. Це нам добре і наочно
демонструє поява першої в Європі демократичної й республіканської конституції, яку
склав гетьман в екзилі, сподвижник Івана Мазепи – Пилип Орлик»4.
Правова ментальність кожної нації рано чи пізно втілюється в юридичних
документах. Прийняття таких документів, як правило, відбувається внаслідок значущих
для долі нації історичних подій. Виборення американськими колоніями незалежності
ознаменувалося появою федеральної Конституції та Білля про права. Завдяки Французькій
буржуазній революції побачила світ Декларація прав людини і громадянина. Хоча Пакти й
конституції законів та вольностей Війська Запорізького відомі як Конституція Пилипа
Орлика, лише частково були застосовані на практиці, саме в цьому документі яскраво
виразилася національна ідея в її політико-правовому сенсі. Появу Конституції цілком
можна розглядати в контексті розвитку європейської правосвідомості, яка в теоретичних
працях Ф. Вольтера, Т. Гоббса, Г. Гроція, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо випереджала свій
час і скоріше прояснювала майбутнє, ніж теперішнє. У положеннях Конституції Пилипа
Орлика чітко простежується філософія й ідеологія «суспільного договору», що засвідчило
орієнтацію правової культури українського народу на конституціоналізм.
За змістом Конституція Пилипа Орлика – це договір між генеральною старшиною і
Запорізьким військом, з одного боку, та новообраним гетьманом, з другого – у якому
1

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К.:
Генеза, 1995. – С. 278.
2
Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під московським царством // Український історичний
журнал. – 1991. – № 9. – С. 18-25.
3
Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.
– С. 308.
4
Конституційний Акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом Гетьмана Пилипа Орлика. –
Львів: ТзОВ «Професійна ліга», 2010. – С. 23.
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утверджується та обґрунтовується державний устрій України. Конституція складалася із 16
пунктів, у яких проголошувалася низка положень, що мали лягти в основу суспільного ладу
Української держави. Зокрема, у цих пунктах йшлося про захист православної віри,
неподільність державних кордонів, дипломатичні відносини з сусідніми державами,
компетенцію і стосунки між органами державної влади, виборність військових та
адміністративних посад, закладаються основи соціального захисту окремих прошарків
суспільства, підтверджуються привілеї містам, у першу чергу, привілеї на магдебурзьке право.
Кульмінацією преамбули Конституції є опис виборів нового гетьмана. Цей опис
відображує картину ідеалу суспільства. Тому ім’я обраного гетьмана, як і ім’я кошового
отамана, є втіленням волі різних станів українського народу, які зливаються в єдину
колективну силу. Відтак лад – це таке суспільство, що базується на заслуженому
авторитеті зверхників. На це вказує перелік вимог до кандидатур на різноманітні посади –
від гетьмана до сільського підскарбія, які виведені у тексті Конституції, «...гідного честі
гетьманського уряду і здатного з Божою допомогою при підтримці найяснішої
Королівської Величності Швеції, завдяки глибокому розумінню речей і видатному досвіду
взяти на себе важкий і небезпечний в оцих тривожних обставинах обов’язок гетьманату і
всім серцем сумлінно дбати про суспільні справи, раду радити, уряд рядити і провадити»;
а також «щоб був чоловіком розважливим і заслуженим, маєтним і порядним»1.
Пилип Орлик у цій «Конституції» закріпив основи демократизму та державотворення,
адже положення цього документа яскраво свідчать про обмеження гетьманського
самодержавства: «ясновельможний гетьман не має права не лише потурати спустошенню
посідлостей Війська Запорозького в будь-який час, будь-яким чином і з будь-якого приводу,
але повинен надавати всіляку допомогу Війську Запорозькому для їхнього захисту…»,
збільшення і розгортання козачого демократизму в керівництві та захист привілеїв козацького
стану, «якщо ж у діях ясновельможного гетьмана буде спостережено щось незгідного
справедливості, хибного щодо військових прав і вольностей чи зловорожого Вітчизні, то
генеральні старшини, полковники і генеральні радники владні використати свободу
голосу…», «…щоб простим козакам і посполитим не чинилось надмірних утисків,
спустошливих поборів і здирства»2, зменшення соціального гноблення міщан і селян, поділ
державної влади, закріплення прав і свобод особи, справедливість у розподілі суспільних благ,
підтримка соціально незахищених верств населення тощо.
Проте в науці існує думка, що цей документ не слід вважати першою
демократичною українською конституцією, оскільки вона не набула чинності, і
залишалася лише проектом політико-правового документа. Але дозволимо собі з цим не
погодитись, адже, як свідчить історія, Конституція Пилипа Орлика хоч і частково, але
діяла на Правобережній Україні до 1714 р. і стала унікальним історичним документом, що
творив на козацьких засадах основи демократичного устрою Гетьманщини.
Як кажуть, усе пізнається в порівнянні. Якщо порівняти ідеї, які знайшли
відображення в Конституції Пилипа Орлика, з тими ідеями, що панували в сусідніх
державах, лише тоді зможемо належно оцінити значення цього документа. На той час
лише Англія, Нідерланди та Швейцарія починали втілювати принципи
конституціоналізму в політико-правову практику. Отже, можна стверджувати, що
українські націєтворчі ідеали випередили принаймні на півстоліття загальний суспільнополітичний розвиток держав східноєвропейського регіону. Історики говорять про
Конституцію Пилипа Орлика як про «покажчик того рівня політичної думки, якого
досягнули українські діячі з кругів Мазепи й Орлика»3. Дійсно, поява цього документа
свідчить про інтелектуальну та духовну спроможність народу та його еліти. Просякнута
1

Трохимчик О. Літературний текст бароко як відображання світогляду доби // Ментальність та історія
ідей. – К.: Вища школа, 1989. – Т. 1. – С. 111.
2
Конституційний Акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом Гетьмана Пилипа Орлика. –
Львів: ТзОВ «Професійна ліга», 2010. – С. 25.
3
Дорошенко Д. Нарис історії України. – К.: Наукова думка, 1991. – Т. 2. – С. 56.
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ідеями народовладдя, поділу влад і договірного характеру відносин між владою та
суспільством, Конституція констатувала високі державно-правові ідеали, на які були
зорієнтовані українці. Ці ідеали, можливо, занадто випереджали історичний час, і Україна,
як би не намагалася, не змогла б у ті часи знайти для себе певною мірою вдалий напрямок
геополітичного вектора. Вона була приречена на тривалу добу бездержавності.
Ментальні настанови нації (серед яких і правові), – річ дуже вперта, і завжди
виявляються під час знаменних у долі нації подій, коли весь народ постає перед вибором.
Навіть після фактичної асиміляції українських земель Російською імперією, після
присвоєння нам ярлика малоросів, після тривалої радянської доби, що проголошувала
перетворення націй усіх «братніх» республік на «радянський народ», українці
спромоглися зберегти свої автентичні риси, що характеризують їх як народ з давньою
багатою культурою, демократичними традиціями та національною гідністю. Правова
традиція українців за своїми ціннісними орієнтирами схожа до традиції європейських
країн та Північної Америки. Наріжним її каменем є повага до природних прав людини,
відповідальність влади перед народом, верховенство права у суспільному житті.
Тому згідно з ментальними настановами нації, Конституція Пилипа Орлика – це
визначний український народнополітичний документ, у якому знайшли яскраве
відображення її тогочасні ідеали. У ній відбилися суперечності між європейською
традицією і новітніми на той час ідеалами; суперечності, які на початок XVIII ст.
роздирали Європу на непримиренні ворожі табори, і якими жила на той час Україна. Саме
через її територію проходила невидима межа між прагненням наших предків до свободи,
самостійності – і намаганням сусідів забрати в ясир і уярмити; пролягали кордони поміж
світом християнським та мусульманським. Автори Конституції П. Орлик та козацька
старшина прагнули зв’язати в єдине ціле уривки своєї минувшини та окреслити модель
такого суспільства, яке вмістило б головні здобутки нації.
Пройшли століття, і сучасна Українська держава вже має власний Основний Закон.
Конституція України – черговий вагомий доказ, що національна ідея, за словами вченогоукраїнознавця П. Кононенка, не лише жива і цілковито виправдала свою історієтворчу
місію, а й є безсмертною, з притаманною їй інтегративною категоріальністю. Бо вона
універсальна, як Космос, Земля, Україна. Бо вона найвищою мірою суголосна з ідеалами
суверенної, правової, демократичної, гуманістичної Держави у найглибинніших
філософських контекстах, Вітчизни спраглих щасливої долі людей1.
Отже, Конституція П. Орлика має для нас важливе значення як раритетний
документ козацької епохи, покажчик постулатів Івана Мазепи й усього освіченого
суспільного загалу Гетьманщини, важлива складова формування української нації, якій у
1991 році доля дала ще один шанс стати на ноги та йти своїм, вільним шляхом, яким би
важким і тернистим він не був. І щоб пройти цей шлях до кінця, нам насамперед треба
вивчати та пам’ятати історію, свою та чужу, бо легше вчитися на помилках попередників,
ніж на своїх.
Ми маємо знати все, що було в історії доброго та поганого, славетного та ганебного,
реального та нездійсненного, бо тільки тоді будемо точно знати, хто ми, куди ми йдемо та
чого прагнемо. І обов’язково в цій книзі долі українського народу однією із
найславетніших і найсумніших сторінок буде спроба гетьмана Орлика дати своєму народу
не світле майбутнє, а світле сьогодення, і зробити це не на крові, а цивілізованим шляхом
демократії та закону, загальної злагоди та добробуту.
The article examines the impact of constitution of Philip Orlik on the formation of Ukraine
as legal and democratic state, Ukrainian nation, Ukrainian national mentality.
1

Кононенко П.П. Свою Україну любіть. – К.: Твім інтер, 1996. – С. 25.
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Шестель О.Г., Скиба І.Г. (Луганськ)
ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ В СТУДІЯХ УКРАЇНСЬКИХ
І ЗАРУБІЖНИХ ЕТНОПСИХОЛОГІВ
У дослідженні здійснено спробу з’ясувати категоріально-термінологічний апарат,
визначити сутність поняття національного характеру за допомогою праць провідних
українських та зарубіжних науковців, спроектувати ці дослідження в площину
українознавства. Без урахування принципів характеротворення неможливо сформувати
цілісне уявлення про етнокультуру українського народу.
Запропоноване дослідження здійснене в межах сучасного розвитку гуманітарної
освіти в Україні та є спробою узагальнення критичної думки про осмислення одного з
наріжних понять національної культури – концепту «національний характер». Оскільки
наукова проблема українського національного характеру розроблена мало, спробуємо
систематизувати критичні джерела щодо поняття «національний характер».
Мета дослідження полягає в з’ясуванні стану вивчення проблеми національного
характеру в роботах українських і зарубіжних етнопсихологів; виявленні архетипів
колективного несвідомого; встановленні чинників, що впливали на етнопсихологічні
особливості українського народу.
Для аналізу зазначеної проблеми були використані праці О. Галустова,
О. Кульчицького, І. Лисяка-Рудницького, Г. Лозко, Є. Онацького, Ю. Платонова,
П. Понятенка, Б. Попова, Я. Радевича-Винницького, Б. Савчука, В. Янева, у яких
теоретично осмислено специфіку українського національного характеру.
Проблема осмислення та вивчення національної належності завжди цікавила
науковців. Представники кожного етносу прагнули дослідити й виявити ті особливі риси
характеру, які були найбільше притаманні певному народові. На сучасному етапі розвитку
науки ця проблема є все більш актуальною. Адже за радянських часів замовчувалося і
приховувалося все, що стосувалося питань національної ідентифікації в культурі1. Як
писав відомий український учений Смаль-Стоцький, у радянський час назва «Україна» за
інерцією від УНР була залишена, але вона поступово втрачала національний зміст,
перетворюючись на географічне найменування, будучи лише «фонетичною назвою»
батьківщини українців. Разом з назвою втрачалася національна специфіка українського
народу, його етнічна свідомість. Сьогодні дослідники активно звертаються до проблеми
вивчення національного характеру, ментальності, національної свідомості.
Одним із основних понять досліджуваної проблеми є, як відомо, поняття архетипу
(грец. аrche – початок, typos – образ) – структурного елементу колективного несвідомого.
Народознавець Б. Савчук, пов’язуючи архетипи з теорією колективного підсвідомого,
сформулював таке визначення: «Архетип – це первообраз, символічна формула, що
визначає особливості поведінки, мислення та розуміння світу певної етнічної спільноти, а
також внутрішню єдність її культури і взаєморозуміння»2. Виступаючи в різних
символічних образах, архетипи утворюють у різних народів свою міфологічну систему,
що виконує такі функції: психологічну, соціальну, структуральну, епістемологічну,
ціннісно-етичну, космогонічну, символічну. Як вважає філософ С. Кримський, вивчення
архетипів допомагає не лише окреслити особливості національних культур, а

1
2

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – 3-є вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 340 с.
Савчук Б. Українська етнологія: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – С. 424.
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«…послуговує й аналізу їх взаємодії, усвідомленню транснаціональних процесів»1, що й є
важливим чинником у визначенні загальнолюдських цінностей.
Дослідження проблеми національного характеру етносів тривалий час не знаходило
наукового пояснення, оскільки не існувало теорії колективного підсвідомого. Вважалося
загальноприйнятим, що окремі риси характеру належать тільки індивідам зокрема, а не
етносу загалом. При вивченні психології окремої людини ми не матимемо уявлення про
націю, а при вивченні характеру етносу ми в основному матимемо уявлення про окрему
людину. Хоча лише через частковий аналіз (психологія кожної окремої людини) можна
прийти до усвідомлення колективного. А з теорії колективного підсвідомого виникає
народний характер або душа народу, що передається на генетичному рівні від батьків
дітям і слугує основою національного темпераменту. Національний характер входить до
структури національної психології, до якої належать ще такі компоненти, як національне
почуття та національна самосвідомість. Однозначного визначення національного
характеру на сьогодні не існує. Майже всі науковці по-різному трактують як визначення,
так і складові компоненти національного характеру. Розглянемо окремі концептуальні
думки учених.
Так, Г. Лозко подає таке визначення національного характеру: «Поняття
національний характер охоплює типові якості і психічні особливості етнічної спільноти,
які сформувалися етносом впродовж багатьох віків проживання його на спільній
території, і відрізняють його від сусідніх народів»2. І. Лисяк-Рудницький розглядав
національний характер через психологічні особливості народу, зазначаючи, що
національний характер обумовлюється комплексом культурних вартостей, правилами
поведінки і системи звичаїв, притаманних кожній окремій країні. З одного боку, він є
поєднанням рис, властивих для конкретної етнонаціональної спільноти, а з другого –
поєднує риси, поширені серед багатьох народів. Особливості національного характеру,
таким чином, обумовлюються поєднанням та домінуванням тих чи інших характеристик.
У посібнику з етнопсихології «Основи етнічної психології» за редакцією Ю. Платонова
вміщено таке визначення поняття національного характеру: «Національний характер – це
сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної групи, яка
склалася історично, зумовлюючи звичайну манеру їхньої поведінки… проявляється у
їхньому ставленні до соціально-побутової сфери, до навколишнього світу, до праці, до
своєї й інших етнічних груп»3.
О. Кульчицький при аналізі проблеми національного характеру використовує т.зв.
«метод генетичного досліду». В основі цього методу лежить факт того, що на формування
української душі впродовж століть впливали різноманітні чинники. Учений виділяє
чинники, які виступали в основі досліджень різних науковців: 1) расові (біологічні;
В. Щербаківський); 2) геопсихічні (вплив природи на людину; частково М. Костомаров і
В. Липинський); 3) історичні (спільна історія народу, вплив цього на людей; частково
М. Костомаров і Я. Ярема, зокрема П. Феденко); 4) соціопсихічні (селянськість
українського суспільства; М. Костомаров, В. Липинський); 5) культуроморфічні
(українська культура належить більше до європейського типу; частково І. Левицький,
насамперед: Д. Чижевський, І. Мірчук, В. Щербаківський і Я. Ярема, потім Г. Ващенко);
6) доглибиннопсихологічні (певні архетипи в колективному підсвідомому народу).
Українські науковці на початку ХХ ст. звернули увагу на те, що, окрім
індивідуальних характеристик, кожна людина має у своїй свідомості щось те, що міцно
пов’язує її зі своїми співвітчизниками. Це щось передається в спадок з покоління в
1

Кримський С. Сприйнявши серцем, осягнувши розумом. Національні архетипи як втілення долі та
історичного досвіду народу // Віче. – 1993. – № 8. – С. 78.
2
Лозко Г.С. Етнологія України: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – 2-е вид.,
стер. – К.: АртЕк, 2004. – С. 66.
3
Платонов Ю.П. Основы этнической психологии: Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2003. – С. 199.
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покоління та є чимось на зразок історичної пам’яті народу. Дослідник-етнограф початку
ХХ ст. П. Понятенко у своїй праці «Культура, національність та асиміляція» зазначає: «Сі
відмінності повстали у нинішніх народів як наслідки давно минулого життя предків
ріжних народів. Далекі їх предки жили в ріжних обставинах – фізичних середовищах –
мали инших сусідів, инших ворогів, … скорійше чи повільнійше переходили від стану
дикунів… до стану кочовників…; від стану кочовників до стану осілості, від мисливства
до скотарства, хліборобства. Все се… впливало як на фізичну, так і на духовну вдачу
ріжних народів... не в однаковій мірі. Ся неоднаковість життя так впливала, впливає і буде
впливати, відбиваючись на души народа, виробляючи відмінні нахили, звичаї…»1
Усі ці чинники, наведені в нашому дослідженні, мали значний вплив на формування
українського національного характеру впродовж багатьох століть. Розмежовуючи поняття
народного характеру та менталітету, ми здійснили спробу аналізу та характеристики
джерел національного характеру й менталітету. У цьому дослідженні було розглянуто
основні складові дефініції поняття «національний характер», здійснено спробу
теоретичного осмислення одного з наріжних понять національної культури – концепту
«національний характер» у роботах українських і зарубіжних етнопсихологів, що є
основними джерелами вивчення українознавства в сучасному гуманітарному просторі.
The study makes an attempt to determine terminological apparatus on the basis of the use
of theoretical works of the leading Ukrainian and foreign scientists, gives categorical definition
of the notion «the national character». The problem of the study of national character belongs to
perspective aspects in Ukrainian studies.

1

Понятенко П. Культура, національність та асиміляція. – Вінніпег: Укр. вид. спілка, 1917. – С. 17.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Бойко С.М. (Київ)
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО
КОНКУРСУ З УКРАЇНОЗНАВСТВА
У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО
ПОКОЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
У статті розглянуті різні фактори, що можуть вплинути на формування і
збереження української ідентичності українців за кордоном. Стверджується, що
Міжнародний конкурс з українознавства допомагає учням з-за кордону осягнути і
зрозуміти власну українську ідентичність та місце України, українців і світового
українства у сучасних глобалізаційних процесах ХХІ ст.
Дослідженню української ідентичності присвячено значну кількість наукових праць
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Ця тема відображена у роботах філософів,
філологів, соціологів, психологів, істориків, політологів, культурознавців, українознавців
та багатьох інших науковців. Серед них можна виділити праці М. Степика,
С. Кримського, С. Курбатова, Ю. Павленка, М. Поповича, О. Семашка, М. Шульги,
Н. Пелагеша, Т. Воропаєвої, П. Кононенка, Т. Кононенка, О. Дякової та інших1.
У зарубіжній науці проблему ідентичності вивчали переважно в руслі соціальної і
культурної антропології та психології з різних теоретико-методологічних позицій
1

Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми. – К.:
Національна академія управління, 2008. – 250 с.; Степико М.Т. Загальноукраїнська ідентичність: проблеми
формування // Збірник наукових праць. Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. ХХІІ.
– С. 73-83; Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної
ідентичності в умовах глобалізації. – К.: НІСД, 2008. – 288 с.; Воропаєва Т. Вплив українознавства на
формування національної ідентичності особистості в сучасному освітньому просторі // Українознавство. –
2010. – № 4. – С. 174-177; Кононенко Т. Теорія світових ідентичностей. Формування глобалістичної
парадигми наук // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 27-34; Крисаченко В. Українська ідентичність //
Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 209-212; Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження
ідентичності української діаспори – концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2009. – Т. ХХVІ. – С. 445-457.
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(З. Фрейд, Е. Еріксон, К. Юнг, Е. Дюркгейм, С. Москвичі, Г. Теджфел, Дж. Тернер,
С. Страйкер, Г. Кон, В. Коннор, М. Мід, А. Сміт, М. Баррет тощо).
Теоретичний аналіз різних концептуальних підходів до вивчення цієї проблеми
показує, що ідентичність є результатом процесу ідентифікації, яка найчастіше
розглядається як процес уподібнення, ототожнення себе (або своєї групи) з кимось або
чимось. З другої половини 1980-х рр. підвищується інтерес учених з різних країн до
проблем етнічної та національної ідентичності. Але видані збірники й статті Є. Галкіної,
Н. Іванової, Н. Корж, Н. Лебедєвої, Л. Науменко, Т. Стефаненко, а також проведені
теоретико-емпіричні дослідження П. Гнатенка, В. Павленко, М. Рябчука, Я. Грицака та
багатьох інших не вичерпали проблеми української (національної, етнічної, етномовної,
регіональної, релігійної) ідентичності. Таким чином, вищевикладена інформація свідчить
про те, що обрана тема статті є досить актуальною і потребує подальших наукових
досліджень.
Загалом,
досліджуючи
проблему
формування
української
ідентичності
підростаючого покоління української діаспори маємо враховувати багато факторів, які
зумовлюють інтереси самої спільноти в процесі її пристосування і майбутнього існування
в певному середовищі. До таких факторів, як пише О. Кравченко, відносяться: родина,
церква, шкільництво, громадські організації, країна проживання, Україна1. С. Карпенко
виділяє такі фактори: релігія, освіта, мистецтво, громадсько-політична діяльність2. Кожен
із цих факторів, як зазначає І. Ключковська, може бути визначальним залежно від
міграційного законодавства країни проживання, чисельності та сформованості української
діаспори на території певної країни, компактності поселення, характеру еміграції
(політична, економічна, трудова)3 тощо.
Не дивлячись на вищезазначені фактори формування і збереження української
ідентичності, у країнах західного світу найпотужнішим серед них, як стверджують
О. Дякова4, І. Ключковська5, В. Боднар6 тощо, все ж таки вважається українська освіта.
Науковці Національного науково-дослідного інституту українознавства та
всесвітньої історії (ННДІУВІ) проводять значну роботу з приводу дослідження цього
фактора. Зокрема, були проведені різноманітні конференції та конгреси; розроблена
концепція науково-педагогічного проекту «Освітнє середовище закордонних українських
навчальних закладів»7 (2010), авторами якої є Т. Кононенко та А. Пономаренко;
надруковані монографії та статті в журналі «Українознавство» й у «Збірнику наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства»); підготовлені програми (з
українознавства, з дистанційного навчання; програми сертифікаційного рівня вивчення
української мови й українознавства); підготовлені електронні варіанти підручників і
посібників, концепція електронних підручників з української мови на українознавчій
основі; здійснені стаціонарна та дистанційна підготовка кадрів із врученням свідоцтв
державного зразка; розглядаються шляхи застосування сучасних Інтернет-технологій для
модернізації психологічної та методичної підтримки навчально-виховного процесу в
1

Кравченко О. Стан українського шкільництва за кордоном у контексті етнонаціональної
ідентичності // Українознавство. – 2011. – № 1 (38). – С. 220-224.
2
Карпенко С. Освіта в українській діаспорі. Результати моніторингу на 17 червня 2006 р. //
Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 111-113.
3
Ключковська І. Фактори збереження національної ідентичності українців Франції // Українознавство.
– 2007. – № 2. – С. 332-339.
4
Дякова О. Роль українських освітньо-наукових закладів Австралії у збереженні ідентичності
української діаспори // Українознавство. – 2011. – № 1 (38). – С. 224-228.
5
Ключковська І. Освіта українського зарубіжжя як фактор збереження етнонаціональної ідентичності
// Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 354-360.
6
Боднар В.В. Основні фактори формування тримовної освіти в Придністров’ї // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 478-486.
7
Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю. Концепція науково-педагогічного проекту «Освітнє середовище
закордонних українських навчальних закладів» // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 10-16.
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закордонних українських навчальних закладах (розроблений блок психологопедагогічного консультування учасників навчально-виховного процесу в українських
школах за кордоном за створеною інноваційною моделлю діяльності служби психологопедагогічних консультацій та з’явився Консультаційний психолого-педагогічний onlineцентр. Окрім цього, ННДІУВІ постійно укладає різні угоди з представниками зарубіжних
освітніх закладів.
Незважаючи на таку різнопланову діяльність ННДІУВІ, звернемо увагу ще й на
проведення ним Міжнародного конкурсу з українознавства (МКУ), який теж має неабияке
значення для формування української ідентичності підростаючого покоління української
діаспори.
Реалізацію проекту «Міжнародний конкурс з українознавства» було розпочато з
2002 р., тоді він ще мав назву «Всеукраїнський конкурс з українознавства» і проводився
лише для учнів 8-11 класів. У 2007 р. конкурс набув статусу Міжнародного. Окрім
учасників з України, в ньому почали брати участь і учні з-за кордону. А з 2009 р. у цьому
конкурсі могли вже брати участь студенти та молоді вчені. Метою проекту є залучення
молоді до пізнання України й українського світу через індивідуально-пошукові форми,
пропаганди сучасних досягнень про Україну та український народ; популяризації
української освіти в Україні та зарубіжжі, виховання підростаючого покоління в дусі
патріотизму. Підґрунтям конкурсу є плідна співпраця між науковцями-українознавцями та
учнівською молоддю, студентством і молодими вченими, вчителями з українознавства та
іншими педагогами.
Протягом 2007-2011 рр. у МКУ, окрім учасників з України, брали участь
представники з Австралії, Болгарії, Казахстану, Молдови, українці Придністров’я та Росії.
Зокрема, у 2011 р. у МКУ для учнів 8-11 класів із зарубіжжя брали участь 13 школярів, а
саме: 10 учасників із Придністров’я та 3 – із Росії. Із Придністров’я були представлені такі
науково-дослідні роботи: 1) «Історія розвитку української мови на теренах
Придністров’я» (автори роботи: Бурдужа Алла та Гаїна Анастасія – учениці 10 класу МОЗ
«Рибницька українська середня школа № 1 з ліцейними класами»), 2) «Українська мова в
інформаційно-культурному просторі Придністров’я» (Голбан Анастасія та Голбан Юлія –
учениці 10 класу МОЗ «Рибницька українська середня школа № 1 з ліцейними класами»),
3) «Рослини – символи в народній творчості та українській літературі» (Козаченко
Володимир – учень 8 класу МОЗ «Рибницька українська середня школа № 1 з ліцейними
класами»), 4) «Солом’яні обереги» (Ніколаєнко Надія – учениця 9 класу МОЗ «Рибницька
російська загальноосвітня школа № 8»), 5) «Ідентичність моральних цінностей
російського й українського народів, відображена в класичних літературах братніх
слов’янських країн» (Василюк Віра – учениця 10 класу МОЗ Бендерська гімназія № 3 імені
І.П. Котляревського), 6) «Конституція Пилипа Орлика» (Сташевський Владислав – учень
10 класу МОЗ Бендерська гімназія № 3 ім. І.П. Котляревського), 7) «Відродження
українства як основний фактор самоствердження та самоідентифікації спільноти
Придністровської Молдавської Республіки» (Чернецька Юлія – учениця 11 класу МОЗ
Бендерська гімназія № 3 ім. І.П. Котляревського), 8) «Українська придністровська
література» (Веліханов Денис – учень 11 класу МОЗ Бендерська гімназія № 3
ім. І.П. Котляревського).
Представники Росії надіслали наступні науково-дослідні роботи: 1) «Моя Україна в
Башкортостані» (автор роботи: Сіренко Софія – учениця 6-В класу Асоційованої школи
ЮНЕСКО з поглибленим вивченням гуманітарних предметів ЗОШ № 45 м. Уфи,
Башкортостан, Росія); 2) «Походження українських прізвищ» (Тесленко Юлія – учениця 10
класу Муніципального загальноосвітнього закладу СУШ с. Золотоношка, Башкортостан,
Росія); 3) «Терміни часу в українських жартівливих піснях» (Чанишева Ксенія – учениця 8
класу СУШ с. Троїцьке, Башкортостан, Росія).
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На матеріалі науково-дослідних робіт українських школярів Придністров’я та Росії
(Башкортостан) було з’ясовано, що стан шкільної освіти в цих регіонах дає певну змогу
українській спільноті не асимілюватися у чужорідному оточенні, допомагає краще
зрозуміти власну українську ідентичність.
Для прикладу наведемо деякі уривки з науково-дослідних робіт зарубіжних
конкурсантів. Спочатку дізнаємось про напрямки діяльності, які використовуються в
навчально-виховних закладах Придністров’я. Так, перегортаючи сторінки конкурсної
учнівської науково-дослідної роботи Юлії Чернецької, дізнаємося, що в МОЗ Бендерська
гімназія № 3 ім. І.П. Котляревського започатковано музей відродження українства в
Придністров’ї, для якого збирають матеріал по всьому Придністров’ю. Завдяки цьому учні
знають хто саме серед представників української діаспори в ПМР досліджує питання
розвитку української мови, освіти, науки, культури українців, що проживають на теренах
Придністров’я. До них відносяться: М. Чорна, В. Боднар, Т. Лоза, М. Сирбу, О. Грудко,
О. Нестеренко, Л. Томашевська, Л. Мурзичева тощо.
Надія Ніколаєнко у своїй науково-дослідній роботі «Солом’яні обереги» зазначає:
«творча атмосфера, яка панує у нашій школі, сприяє відродженню українських звичаїв та
оберегів, які несуть в собі часточку інформації з духовного життя наших попередників.
Саме зацікавлене вивчення історичних джерел надихнуло нас на незвичайний крок –
спробувати відродити забуті талісмани, створити нові оригінальні сувеніри та нові
солом’яні обереги, які є символом життя».
Анастасія та Юлія Голбан, учениці 10 класу МОЗ «Рибницька українська середня
школа №1 з ліцейними класами», у своїй науково-дослідній роботі «Українська мова в
інформаційно-культурному просторі Придністров’я» відзначили позитивні зрушення, які
відбулися за останнє десятиріччя в українській освіті Придністров’я, основними серед
яких є функціонування освітніх закладів з українською мовою навчання.
Алла Бурдужа та Анастасія Гаїна, учениці 10 класу МОЗ «Рибницька українська
середня школа № 1 з ліцейними класами», у своїй науково-дослідній роботі «Історія
розвитку української мови на теренах Придністров’я» зазначають, що мовлення є
необхідним компонентом, який забезпечує не лише функціонування мови в суспільстві, а
й виражає стан національної духовності, культури народу.
Тепер розглянемо як проходить навчально-виховний процес у деяких школах
Башкортостану, на що саме звертають увагу українські школярі з Росії, що їх цікавить.
Наприклад, Сіренко Софія в своїй роботі аргументовано доводить, що на «сучасному етапі
в Башкортостані є справжня часточка України, яку створили патріоти своєї справи, і яким
вдалося зробити так, щоб діти, народжені не в Україні, могли відчувати себе
представниками української нації там, де вони живуть». Конкурсантка детально розкриває
особливості навчально-виховного процесу в муніципальному навчальному закладі
додаткової освіти дітей, який має назву – Національна українська недільна школа
«Злагода». Навчаючись у цій школі, Софія з гордістю відзначає всі позитивні моменти
шкільного життя (що відбуваються як на уроках, так і в позаурочний час), які
допомагають учням усвідомлювати і відчувати себе українцями. «Щороку найкращі учні
«Злагоди» беруть участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра
Яцика – і стають його дипломантами. Цікавим виявився й той факт, що в 2010 р. на
Всеросійському конкурсі на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка серед
школярів та студентів, який проходив у Національному культурному центрі України в
Москві, Сіренко Софія отримала перше місце в середній віковій категорії за виконання
поезії «Плач Ярославни».
Тесленко Юлія в своїй науково-дослідній роботі вирішила дослідити походження
прізвищ мешканців своєї місцевості. Конкурсантці вдалося знайти перелік прізвищ людей,
які мешкали або мешкають в її селі. Причому, вона звернула увагу на той факт, що за
більше, ніж 100 років деякі прізвища односельців змінилися або зовсім зникли. Так, на
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основі пошукової роботи учениця з’ясувала, що у селі Золотоношка на сучасному етапі
мають прізвища на -енко – 42% мешканців, на -ук, (-юк) – 20%, а на -ак (-як), -еня, -а (-я), ат(-ят) – 38%. А це означає, як стверджує Юлія, що її предки прибули на землі
Башкортостану переважно із Східної України. Адже саме там ще у пам’ятках ХVІІ ст.
патроніми на «-енко» уже належали до найпоширенішого антропонімічного типу.
Чанишева Ксенія у своїй роботі зазначає, що вона живе в селі Новокостянтинівка
Благоварського району Республіки Башкортостан, а до середньої школи ходить у сусіднє
село Троїцьке. На сучасному етапі в цих селах проживає мало українців, що деякою мірою
пов’язано з тим, що на початку 1990 р. почалося переселення до цього регіону
представників з Вірменії та Середньої Азії. Українську мову чи українську пісню в цій
місцевості можна почути лише від людей похилого віку або ж у своїй школі, де з 1994 р.
викладають рідну українську мову. Із захватом розповідає конкурсантка про вчительку з
української мови, яка за допомогою українських приказок, прислів’їв, загадок та пісень
робить кожен урок дуже цікавим і захоплюючим. Саме на цих уроках Ксенію привабила
пісенна творчість українського народу, з якою вона вирішила пов’язати свою науководослідну роботу для участі в МКУ-2011. Досліджуючи певні питання своєї роботи,
учасниця змогла переконатися в тому, що українська народна пісня була й є «школою
мудрості і правди, живою історією батьківщини, незрадливою і щирою порадницею в
житті і творчості українського народу». Тепер у конкурсантки з’явилося велике бажання
продовжити свою роботу в цьому напрямку. В майбутньому вона планує знову навідувати
стареньких людей своєї місцевості для того, щоб поповнити список українських народних
пісень, дізнатися про різні історії, пов’язані з ними і взяти участь у МКУ в наступному
році.
Аналізуючи науково-дослідні роботи зарубіжних учасників МКУ-2011 слід
відзначити й важливу роль педагогів українського зарубіжжя у формуванні та збереженні
української ідентичності підростаючого покоління української діаспори. Адже перед ними
останнім часом усе гостріше постає проблема вдосконалення процесу виховання як
необхідної умови соціального прогресу. Тож перед педагогами в україномовному
навчальному закладі за кордоном постає нелегке завдання: вирішити, як зробити так, щоб
у полікультурному просторі зберегти українську ідентичність, виховати в молодого
покоління почуття гідності, розуміння національної культури, традицій, національного
характеру й світогляду, глибоких патріотичних почуттів, громадської позиції тощо.
Для прикладу, яким же чином розв’язуються ці завдання педагогами української
діаспори, можна навести праці Л. Божук1, М. Сирбу2, О. Грудко, В. Боднар3 тощо.
Наведемо цитату із наукової праці М. Сирбу та О. Грудко «Українознавчі аспекти
виховання підростаючого покоління Придністров’я». Мар’яна Федосіївна Сирбу
(заступник директора з науково-методичної роботи) та Ольга Іванівна Грудко (заступник
директора з навчально-виховної роботи), описуючи стан виховного процесу у
муніципальному освітньому закладі «Бендерська гімназія № 3 ім. І.П. Котляревського» з
українською мовою навчання, зазначають: «сьогодні сучасних молодих придністровців ми
виховуємо на основі трьох культур: молдавської, української і російської. Проте кожен
гімназист нашої української гімназії знає, що, вивчаючи «чужу мову», він не має забувати

1

Божук Л. Провідна роль педагогів українського зарубіжжя у збереженні національної ідентичності
українців // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз
тенденцій: Зб. наук. пр. за результатами міжнар. наук. конф. – К.: Вид.-полігр. центр «Київський
університет», 2007. – С. 362-368.
2
Сирбу М.Ф., Грудко О.І. Українознавчі аспекти виховання підростаючого покоління Придністров’я //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2009. – Т. ХХІV. – С. 473-478.
3
Боднар В.В. Основні фактори формування тримовної освіти в Придністров’ї // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 478-486.
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рідну, не має втрачати своє національне, кровне, українське»1. Педагоги вищеназваного
закладу 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. 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…»
Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що аналіз результатів проведення
Міжнародного конкурсу з українознавства-2011 засвідчує, що українські школярі, яких
доля закинула на різні континенти світу, усвідомлюють значущість української освіти для
майбутніх поколінь, її ролі для формування і збереження української ідентичності. В своїх
науково-дослідних роботах конкурсанти із зарубіжжя доводять, що кожна людина – це не
ізольована від суспільного середовища істота. Вона має родину, рід, країну, націю, через
які, зокрема, може самовизначатися. А беручи участь у МКУ учні з-за кордону через
написання науково-дослідних робіт мають змогу безпосередньо долучитися до свого
соціуму, до своєї історичної спільноти. Через історію свого роду, свого краю конкурсанти
із зарубіжжя мають змогу побачити історію і долю всієї України. Окрім цього, проводячи
індивідуально-пошукові розвідки, зарубіжні учасники МКУ пропонують і свої
нестандартні підходи до вирішення нагальних проблем сучасності. А це, безсумнівно,
свідчить про вагому роль МКУ у формуванні української ідентичності підростаючого
покоління української діаспори.
Different factors that can influence on the formation and preservation of Ukrainian
identity of Ukrainians abroad are viewed in the article. It is claimed that International contest of
Ukrainian studies helps students to understand their own Ukrainian identity and the place of
Ukraine, Ukrainians and world Ukrainians in the modern globalization processes of XXI
century.

1

Сирбу М.Ф., Грудко О.І. Українознавчі аспекти виховання підростаючого покоління Придністров’я //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2009. – Т. ХХІV. – С. 474.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
ЗДОБУТКИ УКРАЇНЦІВ
У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
(Великобританія, Німеччина, Франція)
У статті досліджено поступовий розвиток українських іммігрантів
Великобританії, Німеччини та Франції на економічній ниві. Здійснено спробу
проаналізувати економічний поступ від некваліфікованих робітників до стійкого
середнього класу, який займає поважні посади та володіє приватним бізнесом у країнах
проживання. Досліджено вплив законодавства Великобританії, Німеччини і Франції на
інтенсивність та характер української еміграції до цих країн, що дало змогу з’ясувати
умови, в яких опинилися українці, а також відношення до них владних структур та
громадян нових країн поселення.
Економічний аспект життєдіяльності українців у Великобританії, Німеччині та
Франції заслуговує на увагу насамперед тому, що він мав безпосередній вплив на
збереження ідентичності української діаспори у цих західноєвропейських країнах.
Мета статті – прослідкувати появу та життєдіяльність українських іммігрантів у
досліджуваних країнах з точки зору їхньої зайнятості (роботи, фаху) та освітнього рівня,
зважаючи на який вони могли претендувати на певну нішу у суспільствах нових країн
поселення; з’ясувати законодавчу базу Великобританії, Німеччини та Франції, її
відкритість для новоприбулих поселенців; проаналізувати економічні здобутки
української діаспори у країнах Західної Європи.
Для написання статті використано праці дослідників української діаспори Франції –
І. Винниченка, Ж. Дюпон-Мельниченка, І. Ключковської, А. Тараса, М. Тимошика,
В. Шалі; Німеччини – В. Жили, Є. Зеленецького, К. Кейданського, О. Косован,
В. Маруняка, І. Німчука, І. Павликовської, П. Романишина, М. Сулими, О. Терлецького,
В. Яріша; Великобританії – Р. Кравця, П. Рафалюка, Г. Сесь, Р. Томаса, В. Томківа,
Г. Щигельської тощо. Крім того, до економічних аспектів розвитку української діаспори у
західноєвропейських країнах зверталися наступні дослідники – Б. Винар, І. Витанович,
С. Качараба, М. Коржан, С. Наріжний, В. Піскун, О. Плешкевич, М. Семчишин,
В. Совінська, Г. Яценюк тощо. З’ясувати економічні обставини, у яких довелося жити й
працювати українцям, та законодавчу базу західноєвропейських країн більшою чи
меншою мірою намагалися як українські вчені з діаспори, так і науковці, які проживають
на території незалежної України – М. Бушин, Т. Вронська, Є. Донченко, С. Лазебник,
Б. Лановик, Р. Матейко, П. Орленко, В. Смолій, І. Срібляк, М. Траф’як, В. Трощинський,
Т. Чубіна, А. Шевченко.
Серед досліджуваних країн, українці раніше ніж в інших поселилися у Франції. Ще з
IX ст. французькі політики цікавилися українською державністю й українським народом1,
а в Х – ХІ ст. українсько-французькі відносини розвивалися вже в багатьох напрямах –
торговельному, політичному2 тощо. Першими українцями, які осіли у Франції, стали:

1

Дорошенко С.І. На шляху до громадянського суспільства // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 512.
2
Донченко Є. Історична спадщина українсько-французьких відносин // Українознавство. – 2005. –
№ 3.

403

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІ

донька Я. Мудрого – Анна, яка 1051 р. стала дружиною французького короля Генріха І1 та
її почет. Французькі науковці, мандрівники та письменники цікавилися українцями у ХVІІ
– ХVІІІ ст., присвячуючи території України та її історії науково-описові праці2, які
викликали інтерес Західної Європи насамперед до епохи Б. Хмельницького та І. Мазепи.
Доволі масовою українська імміграція до Франції стала у XVIII ст., коли в країну
прибули запорозькі козаки, найняті на військову службу Г. Орликом3, з яких згодом
сформовано окремий загін у французькій армії. За різними даними їх нараховувалося від
декількох десятків4 до кількох тисяч5. Невдовзі козаки завели родини та поступово
асимілювалися6.
Про перебування українців на території Великобританії упродовж XVII – XVIII ст.
трапляються лише поодинокі відомості, пов’язані насамперед зі здобуттям освіти7 або з
вирішенням певних політичних питань. Щодо Німеччини, то протягом XVI ст.8 – XVIII ст.
молодь з України приїздила до цієї країни на навчання9. Незважаючи на досить давні
контакти, основа української діаспори у досліджуваних західноєвропейських країнах
почала закладатися у ІІ пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст.
Починаючи з 1892 р. на території Великобританії опинилися українські заробітчани
насамперед через складні соціально-економічні умови проживання на Батьківщині10. Вони
прагнули потрапити до Північної Америки, однак, матеріальні труднощі завадили їм
продовжити подорож, тому вони вимушено оселилися у Манчестері. Перші значні групи
українців (загалом близько 500 осіб) становили селяни із Львівського воєводства, що
прибули до Великобританії у 1893 р. і в 1911 р. відповідно11. Через декілька років
більшість із них виїхала до США або повернулася до Галичини12. 1933 р. у Манчестері
нараховувалося близько 150 осіб, які працювали переважно в кравецьких робітничих
майстернях13. У цей період українська еміграція до Великобританії не набула масового
характеру.
Натомість ще до Першої світової війни масовою стала сезонна робітнича еміграція
західноукраїнських селян до Німеччини, що становила близько 75 тис. осіб на рік
протягом 1908 – 1909 рр.14 і постійно збільшувалася. Так, 1912 р. у Німеччині працювало
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Т. ІV. – С. 129.
2
Тарас А. Україна і Франція // Тризуб. – 1925. – Номер 7. – С. 14-15.
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Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – С. 170.
4
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5
Українська еміграція: від минувшини до сьогодення: Навч. посіб. / Б.Д. Лановик, М.В. Траф’як,
Р.М. Матейко та ін.; За ред. Б.Д. Лановика. – Тернопіль: Всеукр. незалеж. жін. газ. «Чарівниця», 1999. –
С. 209.
6
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7
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інтронізації першого екзарха Преосв. Кир Платона Корнилюка. – Мюнхен: Український християнський рух,
1989. – С. 25.
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Бушин М.І., Чубіна Т.Д. Українці в світі: Навч. посіб. – Черкаси: Черкас. держ. технол. ун-т, 2003. –
С. 77.
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(1945 – 1949 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. – Чернівці, 2006. – С. 41-53.
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Великій Британії (1948 – 1963) / Зібр. і ред. Г. Сесь та Н. Марченко. – Лондон, 1967. – С. 161-170.
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вже понад 91 тис. осіб (дані стосуються лише офіційно зареєстрованих робітників).
Українці працювали здебільшого у сільському господарстві та промисловості1.
У цей же період галицькі селяни почали емігрувати на заробітки до Франції, де
нараховувалося близько 1000 українських робітників, більшість з яких працювала у
вугільній промисловості на півночі та сході країни2. Спочатку вони отримували цілком
задовільну заробітну плату, однак, після Першої світової війни з фронту повернулися
місцеві робітники, а емігранти поступово почали отримувати тяжчу та гірше оплачувану
роботу3.
Невдовзі до сезонної заробітчанської еміграції долучилася політична. Внаслідок
революції в Росії 1905 р. почався потік українських іммігрантів у Францію, що складався з
політичних біженців із центральних та східних районів України4, які осіли переважно в
Парижі. Протягом 1914 – 1915 pp. українське населення Галичини, Буковини та
Наддніпрянщини почало масово емігрувати на захід через наступ російських військ5.
Під час Першої світової війни з’явилися т.зв. інтерновані особи – військові та
цивільні, які, перебуваючи на території противника, підлягали роззброєнню, примусовій
ізоляції й утриманню в багатонаціональних таборах лише через свою етнічну або
державну належність до ворогуючої країни. Напр. 1914 р. – на поч. 1915 рр. уряди
Центральних держав, завдяки Союзу визволення України, що на той час діяв на території
Австрії й Німеччини, вирішили виокремити українців в окремі національні табори, у яких
проводили політичні заходи, спрямовані на зміцнення національної самосвідомості
українського народу6. На території Німеччини їх діяло 3: у Зальцведелі, Вецлярі,
Раштадті. Населення кожного табору коливалося від 4 до 5 тис. осіб, ще понад 60 тис.
належали до таборів, але перебували поза їхніми межами у робітничих командах,
працюючи по селах, у шахтах та на різних промислових заводах7.
Зокрема, у Раштадті, де українських полонених почали розміщувати з травня 1915 р.,
виникли й діяли перші на території Німеччини українські кооперативні товариства:
Українська кооперативна кустарна спілка та торговельне товариство Кооперативна чайна
спілка, створені у вересні 1915 р. Вони виділяли певні суми на громадські цілі. Обидві
спілки мали відповідно оформлені статути й функціонували на кооперативних засада до
припинення існування табору в 1918 р.8
Після поразки українських визвольних змагань (1917 – 1920 рр.) до досліджуваних
західноєвропейських країн почали прибувати українці, які не прийняли радянської влади,
що утвердилася на Наддніпрянській Україні9, та польського окупаційного режиму,
встановленого в Західній Україні. Основу еміграції склали члени й радники
дипломатичних місій та колишній уряд Української народної республіки;
1

Романишин П. Студії до історії Української католицької церкви в Німеччини: Петро Вергун –
перший апостольський візитатор і адміністратор. – Вінніпег, 1988. – С. 12-15.
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4
Бушин М.І., Чубіна Т.Д. Українці в світі: Навч. посіб. – Черкаси, 2003. – С. 76-77.
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Німчук І. Українська політична еміграція у Відні в часи світової війни. Придніпрянська еміграція //
Визволення. – 1923. – Ч. 2. – С. 28.
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Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвітницька діяльність (1919-1924 рр.). – К.,
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життя і діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду (м. Торонто, 5 вересня 1981 р.) / За ред. В. Вериги. –
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військовополонені українці; колишні солдати російської армії; українські солдати
австрійської армії; арештовані та евакуйовані українці; солдати й офіцери армії УНР;
державно-адміністративні службовці; діячі науки, освіти, культури, мистецтва, кооперації
тощо1. До Німеччини, Великобританії та Франції перебралися тисячі українських
біженців, а Берлін, Мюнхен2 і Париж стали осередками української політичної еміграції.
Плинність еміграції була дуже інтенсивною, особливо в перші роки. Становище почало
стабілізувалося лише в серед 1920-х pp.3
Отже, після Першої світової війни кількість українців у Франції та Німеччині почала
активно збільшуватися, здебільшого завдяки політичним та військовим емігрантам.
Наймасовіше українська політична еміграція, що опинилася в Німеччині у 1920-х рр., була
представлена прибічниками гетьмана П. Скоропадського4. Частина української політичної
еміграції вирішила залишитися у країнах тимчасового поселення назавжди, однак
більшість, після звільнення з таборів, повернулася на батьківщину5. Українські політичні
емігранти підлягали юрисдикції країн перебування, відповідно до спеціальних
міжнародних угод 1922 р., 1924 р., 1928 р., вони мали статус бездержавних. Завдяки
Конвенції 1933 р. їх прирівняли до повноправних громадян країн перебування у питаннях
праці, податків, соціального забезпечення, навчання тощо6. Крім того, у Франції та
Німеччині, хоч і в незначній кількості, залишалися сезонні емігранти, які приїздили до
цих країн на заробітки.
Загалом західноукраїнським селянам протягом 1920-х рр. було доволі складно
потрапити на роботу до Франції та Німеччини, з одного боку, їм заважала польська влада,
що намагалася максимально обмежити виїзд українців на заробітки до цих країн,
сприяючи мешканцям регіонів, де переважало польське населення; з другого – українців
направляли на низькооплачувані роботи переважно в сільському господарстві7. Крім того,
українським селянам певною мірою заважало потрапити на заробітки до Франції та
Німеччини, місцеве законодавство цих країн.
У 1920-х рр. німецький уряд прийняв законодавчі акти, що стосувалися політичної
та економічної еміграції. Зокрема, щодо першої, то у квітні 1921 р. між УСРР і німецьким
урядом підписано угоду про повернення військовополонених і інтернованих громадян, на
підставі якої запроваджено репатріаційні комісії8. А щодо другої, то 22 липня 1922 р.
прийнято закон, згідно з яким іноземні робітники могли працювати лише у тих галузях
промисловості, де не вистачало місцевої робочої сили. 12 січня 1926 р. укладено польськонімецьку угоду, що надала сезонній еміграції правового підґрунтя, оскільки до цього вона
мала здебільшого недозволений характер9.
1
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Щоб потрапити до Франції, українцям необхідно було мати паспорт та візу, що
видавалася консульськими установами Франції за кордоном1. Після припинення
діяльності дипломатичної місії УНР у Парижі, згідно з французьким законодавством,
кожен іноземець мав отримати у влади право на проживання (обмежувалося терміном від
3 до 6 місяців) і дозвіл на тимчасову роботу на конкретному підприємстві.
Працевлаштуватися емігрантам було доволі складно, оскільки робота надавалася
насамперед громадянам Франції2.
Фактично в жодній західноєвропейській країні не було сталих законів, що б
забезпечували юридичне становище іммігрантів. Закони стосувалися виключно
обмеження їхніх прав. Зокрема, у Німеччині та інших країнах робітників-іммігрантів не
приймали на роботу без спеціального дозволу. Крім того, їм суворо заборонялося брати
участь у політичному житті держави, в якій вони мешкали. Відсутність твердо
встановлених прав і обов’язків іммігрантів стали особливо відчутними напр. 1920-х – поч.
1930-х рр., коли в боротьбі з безробіттям кожна країна намагалася позбутися зайвих
робочих рук3.
На поч. 1920-х pp. до Франції почали прибувати українські заробітчани з Галичини,
Волині та Полісся, це була переважно економічна еміграція, однак в її складі перебували й
політичні елементи, змушені тікати від переслідувань польської окупаційної влади4.
Заробітчани приїздили насамперед до місць великих покладів залізної руди й вугілля у
північно-східній частині країни, там же влаштувалася на роботу і велика кількість
колишніх вояків Армії УНР. Між ними доволі часто виникали непорозуміння, оскільки
політичні емігранти ставилися до економічних доволі негативно5.
Масова українська економічна еміграція до Франції почалася після 1923 р., коли
прибуло близько 30-40 тис. осіб, більшість із яких селилася у регіонах з розвиненим
аграрним сектором і жила ізольовано на хуторах, у селах6. 1924 р. до Франції почали
прибувати робітники з таборів інтернованих осіб у Польщі, чому сприяв Комісаріат Ліги
націй7, який оплачував дорогу емігрантам і видавав на кожного певну грошову суму, що
мала бути повернута протягом 3 років.
Працюючи в сільському господарстві, українці у Франції, як правило, були
найманими робітниками, укладали відповідні контракти переважно на 1-2 роки, однак,
вони мали й інші можливості. Зокрема, володіння фермою «навпіл»: гурт із 3-5 осіб
заключав контракт (на 1-3 роки, з правом продовження) із власником ферми і вів усі
господарські справи під його наглядом. Всі витрати і прибутки співвласники ділили
навпіл8. Загалом умови праці та її оплата у сільському господарстві були набагато
гіршими, ніж у промисловості, що призвело до масового відтоку заробітчан у міста, тому
французьке Міністерство внутрішніх справ 30 листопада 1926 р. видало декрет про
заборону іноземним сільськогосподарським робітникам змінювати місце роботи і
працевлаштовуватися у промисловості.
Українці емігрували до Франції переважно як сезонні робітники. На думку більшості
1

Українець у Франції: українсько-французький порадник / Ф. Петренко (упор.). – Париж: Українська
визвольна бібліотека, 1934. – С. 49-58.
2
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.: Дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2007. –
С. 215-227.
3
Українське робітництво за кордоном. – Берлін: Воля, 1931. – С. 5.
4
Трощинський В. Витоки та історична доля міжвоєнної української еміграції в Європі (закінчення) //
Українська діаспора. – 1994. – № 6. – С. 5-29.
5
Календар альманах на 1956 рік. – Авсбург; Мюнхен, 1955.
6
Дюпон-Мельниченко Ж.Б. Громадська діяльність міжвоєнної української еміграції у Франції //
Українська діаспора. – 1995. – № 7. – С. 96-102.
7
Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939: Матеріали
зібрані С. Наріжним до частини другої / Л. Яковлєва (упоряд.) – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – С. 14.
8
В.Н. До питання української колонізації у Франції // Тризуб. – 1928. – № 30. – С. 11-12.
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дослідників, лише 2% з них оселилися у Франції постійно1. Натомість В. Маруняк
стверджує, що галицькі та волинські селяни, які після 1923 р. прибули на заробітки до
Франції, переважно там і залишилися2. Найбільше українців у Франції було напр. 1920-х
рр., близько 40 тис. осіб3. У Німеччині в 1920-х – 1930-х рр. залишалося близько 15 тис.
осіб4. Більшість українських політичних емігрантів вже на поч. 1930-х рр. отримали
німецьке громадянство. М. Швагуляк стверджував, що станом на 1937 р. у Німеччині
перебувало близько 3 тис. українців5. О. Косован зазначає, що напр. 1930 –
поч. 1940-х рр. їх нараховувалося не більше 1,5 тис. осіб. Однак саме вони й склали
основу української діаспори в Німеччині з центрами у Берліні, Мюнхені та частково у
Дрездені й Марбурзі6.
Протягом 1927 – 1928 рр. масштаби української трудової еміграції до
західноєвропейських країн значно знизилися насамперед через швидке зростання
безробіття у промисловості. Зокрема, французький уряд почав вживати радикальних
заходів, спрямованих на обмеження імміграційного потоку, з цією метою 1932 р.
прийнято ряд нормативно-правових документів, спрямованих на ускладнення отримання
роботи для емігрантів. Того ж року німецький уряд взагалі повністю заборонив в’їзд
іноземних робітників, оскільки кількість безробітних у цій країні була найвищою в
Європі. Після прийняття 1934 р. «Закону про використання робочої сили», спрямованого
на протистояння відходу сільських робітників у міста, заробітчанська імміграція до
Німеччини була зведена до мінімуму, а 1939 р. взагалі припинилася. Політика
французького уряду щодо іммігрантів теж стала жорсткішою, зокрема в квітні 1939 р.
іноземцям заборонили створювати громадські організації, були закриті окремі газети,
розпочалася депортація страйкуючих робітників тощо7.
Загалом до початку економічної кризи українські робітники у Західній Європі, які
прибули раніше, вже не працювали виключно чорноробами. Вивчивши мову та
підвищивши кваліфікацію, вони отримали можливість кращого працевлаштування. Так,
до 1931 р. близько 60% з них становили машиністи, водії, електротехніки,
полірувальники, слюсарі, механіки і малярі; 20% – хлібороби, шахтарі, вантажники; 10% –
дрібні службовці й охоронці; 10% – особи вільних професій, учні і студенти8.
Перед кризою переважна більшість українських робітників у Франції працювала в
промисловості: на фабриках, заводах і копальнях промислових районів; трохи менше – у
текстильній промисловості, потім – будівельні роботи, металообробна промисловість і
сільське господарство, у якому українці працювали переважно відразу після прибуття до
Франції. Натомість у Німеччині 80% українських заробітчан працювало в сільському
господарстві – наймитами по фільварках та у заможних селян. Їхні умови праці були
надзвичайно складними, заробітки – мізерними. Українським робітникам, які працювали у
промисловості та на будівництві в Німеччині та Франції було не легше. 1930 р. переважна
більшість з них взагалі втратила роботу. Лише незначна частина отримувала мізерну
1

Качараба С.П. Еміграція з Західної України. 1919-1939: Дис. ... д-ра іст. наук. – Львів, 2003. –
С. 355-373.
2
Маруняк В. Олександер Бойків – організатор українського життя у Франції. – Париж, 1996. – С. 3643.
3
Дорошенко С.І. На шляху до громадянського суспільства // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 512.
4
Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 163.
5
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.: Дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2007. –
С. 227-239.
6
Косован Е. Особенности формирования и перспективы развития украинской диаспоры в Германии в
1990-е – начале 2000-х гг. (04.07.2008) // http://www.ia-centr.ru/expert/1530/.
7
Качараба С.П. Еміграція з Західної України. 1919-1939: Дис. ... д-ра іст. наук. – Львів, 2003. –
С. 355-373.
8
Трощинський В. Витоки та історична доля міжвоєнної української еміграції в Європі (закінчення) //
Українська діаспора. – 1994. – № 6. – С. 28.

408

Українці у світі

державну допомогу. Жінки, особливо в сільському господарстві, за виконання тієї ж
роботи, що й чоловіки, отримували значно меншу заробітну плату1.
Іноземці, які прибули до Франції після 1 січня 1930 р. без робітничих контрактів,
дозволу на працю не могли отримати взагалі2. У середині 1930-х рр. частина трудових
емігрантів з Франції повернулася на батьківщину, багатьох депортували3. Незважаючи на
те, що офіційно французький уряд зазначав, що всі робітники країни (французькі
громадяни та емігранти), мають рівні права (за винятком політичних), однак на практиці
іноземні робітники були позбавлені всіх прав, крім права працювати4. Процес
натуралізації, що поволі розпочався напр. 1920-х pp., поступово набув інтенсивного
характеру в Західній Європі насамперед тому, що становище емігранта на ринку праці,
особливо в періоди економічних криз, було значно гіршим, ніж громадянина даної
держави5.
Українців у Великій Британії, які емігрували з економічних обставин, до закінчення
Другої світової війни було дуже мало насамперед через дороге проживання, брак
можливостей заробити тощо. Переважно там вимушено селилися політичні емігранти6. З
початку війни у Великобританії постійно дислокувалися канадські військові, серед яких
було багато українців. Однак після її закінчення вони повернулися до Канади7. Загалом
найактивніше українці почали прибувати до Великобританії під час і після Другої світової
війни. Першу групу українців, більшість з яких зосталася у Великобританії, становили
члени польської військової частини8.
З початком Другої світової війни почала збільшуватися кількість українських
емігрантів у Німеччині. 1939 р. багато політичних емігрантів виїхало на роботу до цієї
країни. Деякі з них мали вищу або середню освіту. Люди, які не мали освіти, відробивши
контракти, починали навчання, заробляючи на нього некваліфікованою працею9.
Протягом 1941 – 1942 рр. німецька окупаційна влада арештовувала і вивозила до
концентраційних таборів у Німеччині багато національно-активних громадян насамперед
молоді10. Близько 30-40% мешканців таборів, створених військовою владою країнпереможниць, становили політичні біженці; решту – робітники, примусово вивезені до
Німеччини чи до контрольованих нею країн (остарбайтери), які вирішили не повертатися
на батьківщину11.
Тисячі молодих українців фашисти вивезли на примусову роботу до Франції, після
війни дехто з них залишився у цій країні. Останньою групою, яка поповнила українські
поселення у Франції, стали переміщені особи (3-5 тис. осіб) з таборів Німеччини та
Австрії12. 1944 р. до Німеччини прибули біженці. Багато з українських інтелігентів та
1

Українське робітництво за кордоном. – Берлін: Воля, 1931. – С. 48-52.
Українець у Франції: українсько-французький порадник. – Париж, 1934. – С. 49-58.
3
Лазебник С., Орленко П. Розсіяні по світах. – «Всесвіт» 1991 // http://ukrlife.org/main/evshan/
diaspora8.htm.
4
Українське робітництво за кордоном. – Берлін: Воля, 1931. – С. 52.
5
Трощинський В. Витоки та історична доля міжвоєнної української еміграції в Європі (закінчення) //
Українська діаспора. – 1994. – № 6. – С. 28.
6
Календар альманах на 1956 рік. – Авсбург; Мюнхен, 1955.
7
Українська еміграція: від минувшини до сьогодення: Навч. посіб. – Тернопіль, 1999. – С. 209.
8
Кравець Р. Українці у Великобританії // Українська діаспора. – 1994. – № 5. – С. 47.
9
Романишин П. Студії до історії Української католицької церкви в Німеччині: Петро Вергун –
перший апостольський візитатор і адміністратор. – Вінніпег, 1988. – С. 46-51.
10
Павликовська І. Об’єднання українських жінок у Німеччині. 35 років Об’єднання українських жінок
у Німеччині, 1945–1980 / Д. Ребет та ін. (ред. кол.). – Мюнхен: Об’єднання українських жінок, 1980. – С. 1328.
11
Кейданський К. Табори для переміщених осіб в Австрії та Німеччині // Українська діаспора. – 1994.
– № 6. – С. 118.
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diaspora8.htm.
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робітників у Німеччині влаштувалися на роботу за фахом1. Українські фахівці з вищою
освітою здебільшого почали прибувати до Франції лише після 1945 р.
У Франції утворилося два типи української еміграції: економічна із західних земель
України і політична, переважно з Наддніпрянщини. В. Трощинський зазначає, що
українська політична еміграція за своїм соціальним статусом у закордонних умовах мало
чим відрізнялася від заробітчанської2. Між політичною і заробітчанською еміграцією
існував тісний контакт.
Серед українців у Німеччині після Другої світової війни опинилися: остарбайтери;
політичні втікачі, які не бажали залишитися під режимом СРСР; політичні в’язні з
німецьких концтаборів; військовополонені та українські військові із організованих
німцями військово-національних формацій, а згодом вояки УПА3. За приблизними
підрахунками, у цей період там опинилося від 2 до 3 млн українців, 90% з них протягом
1945 – 1946 рр. повернулося на батьківщину4, а в західних зонах Німеччини й Австрії
залишилося близько 250 тис. українців5. За іншими даними на березень 1946 р. у Західній
Німеччині перебувало близько 178 тис. українців6. На поч. 1947 р. у трьох західних
окупаційних зонах Німеччини їхня кількість зменшилася до 150 тис.7
11 лютого 1945 р. на конференції у Ялті Сталін, Рузвельт і Черчіль уклали таємну
угоду, яка фактично дозволяла примусову репатріацію кожного радянського громадянина.
Українські політичні емігранти боролися з цим8, не бажаючи повертатися до СРСР через
національні, релігійні, політичні причини тощо. Зважаючи на це, й не вирішивши
проблеми опіки над переміщеними особами, уряд західних альянсів примусово вивезеним
на роботи та в’язням німецьких тюрем і концтаборів надав німецьке громадянство й
позбавив юридичної і матеріальної опіки Управління об’єднаних націй для допомоги і
відбудови (УНРРА)9. У різних місцевостях почали створюватися українські громадські
комітети з метою боротьби проти примусової репатріації. Ще до створення таборів
«депортованих осіб», при деяких українських комітетах існувала налагоджена суспільна
опіка, поставали перші об’єднання праці10. Щодо військовополонених, то, починаючи з 19
травня 1945 p., у різних осередках Баварії і в Мюнхені створюються табори, де до кінця
червня 1947 р. ними опікувалася УНРРА, а потім новостворена «Підготовча комісія
Міжнародної організації для біженців (ІРО)» й окупаційна влада поодиноких зон11. Після
цього розпочалася реорганізація таборів, об’єднання малих у великі. У зв’язку з цим в
американській зоні залишилося 75 таборів, у британській – 57 таборів, у французькій –
лише 1 український табір.
1

Романишин П. Студії до історії Української католицької церкви в Німеччині: Петро Вергун –
перший апостольський візитатор і адміністратор. – Вінніпег, 1988. – С. 56-57.
2
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Українська діаспора. – 1994. – № 6. – С. 5-29.
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6
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Мюнхен, 1948. – С. 176.
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– Мюнхен, 1972. – С. 8-11.
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НТШ. – Нью Йорк, 1964. – С. 529.
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З 30 жовтня до 1 листопада 1945 р. в Ашафенбурзі пройшов І з’їзд української
еміграції в Західній Німеччині, на якому створено Центральне представництво української
еміграції – Український центральний допомоговий комітет в Німеччині (ЦПУЕН)1, з
осідком в Авґсбурзі і в Франкфурті над Майном. Під цією назвою організація проіснувала
до 1994 р., після чого стала називатися Європейським конгресом українців (ЄКУ)2.
Більшість емігрантів селилася в Баварії – у таборах. Певна частина українців
мешкала приватно в Мюнхені, у т.ч. дехто з інтелігенції та багато студентів3. Особам, які
мешкали приватно, не допомагали міждержавні організації.
Протягом 1945 – 1946 рр. економічне життя українських емігрантів у Німеччині не
відрізнялося від загальної ситуації в економіці країни з чорним ринком, знеціненою
валютою, безгрошовими обмінами, браком виробничого устаткування і сировини та
відсутністю матеріальних стимулів для праці. Невдовзі в таборах і поза ними на
громадських засадах українці розвинули мережу приватних і кооперативних підприємств,
що мали переважно самодопомоговий характер4. Кожен табір у середньому вміщував 3000
і більше мешканців, являючи собою окрему господарську одиницю з власною фінансовою
політикою, доходними підприємствами, городами, садами тощо.
Завдяки ініціативним українським фахівцям у таборах постали різноманітні
майстерні: шевські, кравецькі, з вишивки, ляльок, шкіряних виробів, різьби по дереву,
килимів, трикотажних і мистецьких виробів, кераміки тощо5. У 1946 – 1947 рр. існувало
307 українських майстерень та виробництв. З них 220 розташовувалися безпосередньо в
таборах, а 87 – поза ними. Здебільшого вони були невеликі, мали 2-10 працюючих,
загалом на них працювало близько 3000 чол.6 Періодично українські майстерні
репрезентували національне ремісництво у таборах і поза ними. Кустарна та реміснича
промисловість успішно розвивалася до середини 1948 р., після чого почала занепадати,
так у лютому 1948 р. в американській зоні нараховувалося 356 майстерень і 2329
робітників, а у грудні 1949 р. – 65 і 299 відповідно7.
Загалом фаховий склад української еміграції в Західній Німеччині у 1946-1947 рр.
був дуже різноманітний: переважали сільськогосподарські працівники та некваліфіковані
робітники, проте, невдовзі, завдяки різним фаховим курсам багато людей здобуло
кваліфікацію. Серед українських емігрантів Західної Німеччини численними були також
інтелігенти: викладачі вищих, середніх і народних шкіл; лікарі (у т.ч. ветеринари та
стоматологи); юристи; митці, письменники, журналісти, священики тощо8.
Займалися українські іммігранти і підприємницькою діяльністю як у таборах, так і
поза ними. Зокрема у містах українським підприємцям доводилося складніше, оскільки
для виявлення господарської ініціативи вони мали одержати ліцензію. Проте і там вони
мали власні будівельні, торговельні, транспортні, друкарські та інші підприємства, подібні
1
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1990-е – начале 2000-х гг. (04.07.2008) // http://www.ia-centr.ru/expert/1530/.
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1965. – 120 с.
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Т. І: Роки 1945–1951. – С. 313-314.
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Мюнхен, 1948. – С. 184-185.
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майстерні і виробництва як і в таборах, що обслуговувалися українськими іммігрантами1.
Серед приватних підприємств переважали: гончарські, теслярські, скляних виробів,
годинникарські, радіоремонтні, виробництва щіток, валіз, пральні, галантерейні,
поліграфічні тощо.
Приватні українські фірми діяли переважно на території Баварії. Разом з
позатаборовими кооперативами у вересні 1948 р. їх нараховувалося близько 80. З метою
їхньої координації 1946 р. у Штутгарті засновано станову організацію купців,
промисловців і ремісників – Українську торговельно-промислову унію. Однак невдовзі
вона самоліквідувалася2.
Незважаючи на низку перешкод юридичного та економічного характеру, українцям
вдалося створити власні кооперативи в німецькій економічній системі, користуючись
досвідом, здобутим на батьківщині (після Другої світової війни у Німеччині опинилася
мінімум тисяча досвідчених кооператорів). Українська громада стала першою серед усіх
етнічних груп, яка заснувала свою кооперативну мережу насамперед завдяки приватній
ініціативі3.
З дозволу таборової адміністрації УННРА виникали таборові кооперативи –
крамниці продажу окремих товарів (дрібна галантерея, шкільне приладдя, продукти
харчування тощо) і промислові об’єднання. З допомогою таборової адміністрації стали
розвиватися об’єднання праці, що вели різнорідні майстерні, і часто при них освітні
практичні курси для фахової перепідготовки членів. Таборовим кооперативам належала
важлива функція – підготовка українців до незалежного життя в еміграції; розвиток їхньої
духовної культури; підтримка культурних і освітніх організації. Крім того, на
кооперативних засадах поставали шкільні товариства, видавництва, відбувалися
довготермінові кооперативні курси; поряд із загальноосвітніми середніми школами
працювали нижчі й середні торговельно-кооперативні школи тощо4.
Кооперативи вдало розвивалися і поза межами таборів. Загалом у німецькому суді
було зареєстровано 5 українських кооперативів, що постали протягом серпня-вересня
1945 р.: виробничі – «Лябор» (Мюнхен), «Унітас» (Ганновер), «Жіноча Праця» (Мюнхен);
споживчий – «КОС» (Мюнхен); видавничий – «Заграва» (Бльомберг). 1945 р. створено
Товариство українських кооператорів і об’єднання «Сільський господар» з метою
здійснення зовнішньої репрезентації, організаційно-інструкторського і фахового нагляду
за кооперативами. 9 червня 1946 р. на І з’їзді українських кооператорів у Мюнхені
засновано Центральний союз українських кооператорів в еміграції (Центросоюз), що став
ідейним осередком української кооперації, та станову спілку кооператорів – Об’єднання
українських кооператорів. У Німеччині 1945 р. нараховувалося 7 українських
кооперативів, 1946 р. – 25, 1947 р. – 35, 1948 р. – 43, 1950 р. – 215.
Діяльність українських майстерень та кооперативів не лише давала можливість
існувати певній частині працюючих і членам їхніх родин, а й підтримувала культурну та
наукову працю (усі вони мали відраховувати 1% своїх прибутків)6, щедро жертвувала на
національно-культурні потреби, культурно-освітні та добродійні акції.
1
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У зв’язку з масовим переселенням за океан почалася ліквідація емігрантських
кооперативів, їхні фонди передано Центральному представництву української еміграції,
українській установі Санітарно-харитативної служби, на допомогу інвалідам, Комісії
допомоги українському студентству та на інші добродійні й культурні справи1. Виробничі
кооперативи і всі приватні підприємства емігрантів протягом 1949 – 1951 рр. змушені
були припинити своє існування, позбавлені реальних передумов конкуренції з німцями.
Ліквідовувалися кооперативні, натомість розвивалися приватні крамниці по таборах2.
Напр. 1946 р. на території Західної Німеччини проживало 177 тис. українців, понад
80% з них – у таборах УНРРА (згодом ІРО). Починаючи з 1947 р. їхня кількість почала
зменшувалася у зв’язку з початком переселення частини емігрантів до Америки чи різних
західноєвропейських країн3. Для підготовки переселення з Німеччини до інших країн, при
ЦПУЕ створено Центральну переселенчу комісію. Окрему переселенчу акцію для
українців-католиків у Німеччині розпочали у серед. 1947 р. українські католицькі
чиновники4.
Щойно з’явилася можливість, українці (вже 1947 р.) почали виїжджати спочатку до
європейських країн (Англія, Бельгія, Франція), згодом до Південної Америки5. З березня
1948 р. з’явилася можливість масового переселення до Австралії. Невдовзі приєдналися
інші країни, у т.ч. США та Канада. Кожна країна мала свій підхід і свої специфічні умови,
на яких приймала переселенців, перевагу надавали здоровим і працездатним особам.
Тобто у таборах для депортованих осіб залишилися переважно люди, яким по декілька
разів відмовляли6. Переселенці прагнули потрапити переважно до північноамериканських
країн, де були найкращі умови праці й побуту.
У зв’язку з відновленням еміграції до Північної Америки та втратами
Великобританії після Другої світової війни, економіка цієї країни почала відчувати
потребу в робочій силі, тому Великобританія одна з перших прийняла переміщених осіб з
німецьких концентраційних таборів, які не бажали повертатися на батьківщину.
Британський уряд відповідно до потреб ринку праці встановив певні імміграційні квоти,
зокрема, значно обмежив в’їзд осіб із закінченою середньою або вищою освітою та
подружніх пар. Перевагу надавали молодим, здоровим і самотнім чоловікам і жінкам7.
Загалом уряд Великобританії охоче приймав людей східноєвропейського походження для
різних некваліфікованих робіт8.
Протягом 1945 – 1947 рр. до Великобританії прибули українські вояки польського
корпусу генерала Андерса9, де їх демобілізували й прирівняли в правах із британцями,
вони отримали змогу вільно вибирати місце проживання і роботу10.
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У травні-червні 1947 р. до Великобританії з британського табору для
військовополонених у Ріміні прибули українці – колишні військові Першої української
дивізії Української національної армії (Українська дивізія «Галичина»). Вони мали статус
військовополонених, перебували у таборах в Англії та Шотландії. Їх зобов’язали
працювати на різних роботах за призначенням уряду, переважно в сільському
господарстві. 1948 р. їх позбавили статусу військовополонених, однак вони й надалі мали
працювати за призначенням. До цієї ж групи належали залишки ще одного збройного
формування – Української повстанської армії1.
Проте найбільше українців прибуло до Великобританії протягом 1947 – 1949 рр. з
таборів перемішених осіб, розташованих у Німеччині та Австрії (за різними даними від 21
до 39 тис. осіб2. Більші їхні громади виникли в Лондоні, Манчестері, Брадфорді,
Нотінгемі, Галіфаксі, у графствах Ланкашир, Йоркшир тощо. Цих осіб визначили як
«європейських добровільних робітників» (ЄДР), які були зобов’язані за контрактом
упродовж трьох років виконувати роботу, визначену міністерством праці3.
Відповідно до зобов’язань, українські ЄДР на початковому етапі виконували
наступні роботи: чоловіки – 45% зайняті у сільському господарстві, 38% – у сталеливарній
промисловості, військових загонах, 17% – працювали гірниками; жінки – 40% працювали
обслуговуючим персоналом при домашньому господарстві та як допоміжний персонал у
шпиталях, 27% – у бавовняній промисловості, 15% – у вовняних, льняних і текстильних
фабриках, інші – у торгівлі тощо. Зокрема, робітники сільського господарства працювали
на тих же умовах, що й британські робітники.
Регламентація праці до поч. 1950-х рр. і труднощі пошуку роботи за фахом
спричинили до подальшої еміграції значної частини інтелігенції до США, Канади,
Південної Америки, Австралії та інших країн. На обліку Міністерства праці у 1950 р.
перебувало 20930 українців зі статусом ЄДР у Великобританії, тоді як загальна
чисельність українців у країні сягала близько 35 тис.4
Майже всі ЄДР жили в таборах або гуртожитках. 1950 р. вони отримали право
змінювати роботу та місце проживання, після чого робітники сільськогосподарської галузі
перейшли до більших промислових осередків, працювали переважно на текстильних та
інших заводах або на транспорті. Краще оплачувані професії були доступні поодиноким
українцям через брак фахової підготовки та труднощі з боку профспілок5.
Найскладніше доводилося емігрантам під час безробіття, що найбільше дошкуляло у
Північно-Західній Англії. Воно заважало налагоджувати нормальне громадське життя,
оскільки українці в такі моменти були зайняті пошуками роботи, переїздами з місця на
місце тощо6.
Перші кооперативні організації новоприбулих поселенців поставали там, де серед
них були досвідчені кооператори, які ініціювали їхнє створення, ділилися своїм досвідом
та безкоштовною працею. При «Союзі українців Великобританії» 1948 р. виник
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Томків В. Історія діяльності ОбВУ // Альманах Об’єднання бувших вояків українців у Великій
Британії: 1949 – 1964. – Лондон: УВС, 1964. – Т. 1. – С. 19.
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«Тимчасовий кооперативний комітет», щоб інформувати українців та готувати
організацію кооперативів.
Група переселенців, колишніх кооператорів, що опинилася у Великобританії, 1954 р.
у Лондоні обрала Організаційний комітет кооперативів, а 8 серпня 1955 р. заснувала
Кооперативну спілку з обмеженою порукою «Нова фортуна» з метою оптової і роздрібної
торгівлі, імпортно-експортних операцій, посередництва в купівлі й продажі нерухомості,
продукції тощо. На поч. 1964 р. вона викупила фірму «ФраГата» у Лондоні – одного з
найбільших імпортерів континентальних товарів у Великобританії. Нині «Нова фортуна»
сама імпортує потрібні їй товари та продає їх через свої великі гуртівні в Олдгаймі й
Лондоні, що обслуговують споживчі приватні крамниці, об’єднані в ній та розміщені на
території Середньої та Південної Великобританії1.
На поч. 1950-х р. українці, залишивши працю в сільському господарстві, поселилися
в 60 містах Англії, найбільше осіло в Манчестері, Брадфорді, Ноттінгамі, Лондоні. У
містах українці не могли знайти високооплачувану роботу, оскільки не мали освіти і
відповідної кваліфікації2. Відсутність власних помешкань, незнання англійської мови,
брак знайомств серед місцевого населення, а також майже мінімальна в повоєнних роках
заробітна плата, якої ледве вистачало на прожиття, дуже пригнічували українців3. Проте
незважаючи на це, вони змогли досягти значних успіхів. У серед. 1950-х рр. лише близько
2% українців мали середню освіту і 0,5% – вищу, тому в цей період близько 90% з них
були робітниками, решта – службовцями на підприємствах і в адміністрації робітничих
гуртожитків; близько сотні стали лікарями, інженерами, викладачами, юристами тощо;
кілька десятків заснували власні торговельні й ремісничі підприємства. Рівень освіти в
другому поколінні значно вищий4. Загалом розподіл українців другого покоління за
професійним статусом не відрізняється від загального по Великобританії.
На серед. 1950-х рр. чисельність українців у Франції становила близько 40 тис. осіб.
Згодом унаслідок переселення частини українців за океан їхня кількість зменшилася до
25-30 тис. осіб5.
Щодо Німеччини, то протягом 1952 – 1975 рр. значно зменшилася українська
громада та кількість працездатних осіб. Загалом процес переходу з таборів під німецьку
адміністрацію завершився лише в 1960-х рр. Українці селилися зазвичай на околицях міст,
їм було дуже складно знайти роботу, а німці спочатку ставилися до них негативно. Проте
цей період тривав недовго, з розвитком німецької повоєнної промисловості знадобилися
українські робітники, а німецьке середовище прийняло їх як складник свого суспільства.
Близько 80% українців працювало в промисловості переважно як некваліфіковані
робітники, 5% – в американській або англійській арміях (вартовими, шоферами,
цивільними робітниками).
Українські інтелігенти й кваліфіковані робітники здебільшого погано володіли
німецькою мовою, тому їм було складно знайти роботу за фахом. Українські науковці
рідко влаштовувалися у німецькі вищі навчальні заклади або наукові установи. Частина з
них влаштувалася в Інститут для вивчення СССР (1950 – 1959 рр.), журналісти – в
українській редакції радіо «Свобода» (обидві інституції американські – з осідком у
Мюнхені). Інша частина працевлаштувалася в українських інституціях, переважно в
Мюнхені: в Домі української науки, в редакціях і адміністраціях газет та журналів, у
друкарнях і видавництвах.
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Завдяки українській господарській ініціативі, вдалося розбудувати торговельні й
виробничі підприємства та лікарські ординації. За приблизними підрахунками, станом на
1960 р. їх нараховувалося близько 50. Це були торговельні підприємства, ресторани,
друкарні, видавництва і лікарські ординації. Крамниці і ресторани знаходилися переважно
в таборах, лікарські ординації і торговельні підприємства – по більших містах. З ліквідацією таборів у 1962 р. значна частина цих підприємств самоліквідувалася1.
Масовий виїзд українців з Німеччини припинився лише в 1960-х рр., до цього часу
українська діаспора у цій країні майже розпалася і фактично не поповнювалася аж до
здобуття Україною незалежності, залишаючись однією з нечисленних, невпливових і
незначних українських діаспор у світі2.
Тяжкий економічний стан, непевність правового становища, незнання мови, законів і
звичаїв чужої країни, потреба допомоги, вказівки та поради спонукали українських
емігрантів до створення власних робітничих організацій, оскільки лише у такий спосіб
вони могли задовольнити та захистити свої інтереси.
Українське робітниче товариство «Поступ» в Дельменгорсті засновано 1908 р., таке
ж – у Бремені 1909 р. та Кружок земляків в Гемелінку 1912 р. Однак їхня робота не
виходила за межі робітників, що мешкали в околицях Бремену. Лише напр. 1927 р.
виникло Культурно-освітнє об’єднання українських робітників у Німеччині «Воля», що
мало 24 філії у найвіддаленіших закутках Німеччини, близько 80% її членів були
сільськогосподарськими робітниками. «Воля» опікувалася не лише постійним
українським робітництвом у Німеччині, а й охопила 80% сезонних українських
робітників3. Українці в Німеччині мали свою організацію під назвою Українське
національне об’єднання, що дбало про українських робітників, зокрема вело освітньоінформаційну роботу, сприяючи піднесенню національної свідомості українського
робітництва. Матеріальні засоби УНО в Лейпцигу були великі. Tут працювало багато
українських робітників з Галичини, які щедро жертвували на свою організацію4.
Починаючи з 1911 р. з метою моральної та матеріальної підтримки польських і
українських робітників, що проживали на території Франції, виникла Асоціація польських
і рутенських робітників Франції5. Згодом однією з найбільших організацій українських
робітників у Європі став Союз українських громадян у Франції, заснований 1925 р. До
нього належали шахтарі, будівельники, сталевари, робітники текстильних фабрик тощо,
на сільськогосподарських робітників у Франції організація не мала значного впливу6,
1932 р. СУГуФ самоліквідувався. На поч. 1930-х рр. українські сільськогосподарські
робітники, не маючи власної організації, опинялися в польських релігійних і робітничих
товариствах7. Після Другої світової війни українці у Франції створили нову громадську
організацію – Об’єднання українських робітників у Франції8.
Український християнський робітничий рух заснований у Ессені 1962 р. як
робітнича організація християнсько-профспілкового профілю. З самого початку свого
існування він був пов’язаний з німецьким католицьким робітничим рухом і виник завдяки
соціально-політичній активності українських католицьких кіл. УХРХ поширювався на 7
1
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Косован Е. Особенности формирования и перспективы развития украинской диаспоры в Германии в
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Українська діаспора. – 1995. – № 7. – С. 96-102.
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більших осередків – Ессен, Дуісбурґ, Дортмунд, Дорстен, Дюссельдорф, Гамбург і
Мюнхен. Він виник з метою пошуку роботи в промислових осередках Рурщини. Однак
після перенесення осередку до Мюнхену, основну увагу скеровано на пожвавлення
зв’язків з німецьким католицьким робітничим рухом1.
Українські профспілки за кордоном, разом із іншими народами, змагалися за
соціальний лад, побудований на принципах християнської моралі й соціальної доктрини.
Їхнє основне завдання на чужині: професійно обороняти українських робітників у країнах
поселення і захищати їхні інтереси перед працедавцями; активно підтримувати і
допомагати українському робітництву в Україні, співпрацюючи з християнськими
профспілками Західної Європи й іншими національними профспілками в Європі, Азії,
Африці, Америці, Австралії, інформуючи їх про ситуацію в Україні2.
У 1980-х рр. близько 20% осіб українського походження у Франції становили
робітники промислових підприємств, 15% – фермери, 15% – дипломовані спеціалісти,
10% – висококваліфіковані робітники, 10% – студенти, 5% – шахтарі, решту – особи, не
зайняті у виробництві, включно з домогосподарками та дітьми. Серед фахівців із вищою
освітою українського походження є представники всіх професій3. Отже, особи
українського походження здебільшого працюють простими робітниками в різних галузях
промисловості. Частина – дрібні підприємці, інженери, науковці, викладачі вишів та
ліцеїв, перекладачі, художники, співаки, музиканти тощо.
Нині у Франції, за різними даними, проживає від 25 до 40 тис. українців та їхніх
нащадків4. Народжені у третьому та четвертому поколіннях діти українських емігрантів
переважно асимілювалися. Громадяни українського походження розселені по всій
території Франції, але вони сконцентровані переважно в Парижі, його околицях та інших
великих містах (Страсбург, Орлеан, Тулуза, Марсель, Бордо тощо). Більшість з них мають
французьке громадянство, але їхній життєвий рівень переважно нижчий, ніж у середньому
по країні5. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на грудень 2002 р., 4502
осіб – вихідців з України (29% – чоловіки та 71% – жінки) – отримали право на офіційне
проживання у Франції6.
Після здобуття Україною незалежності, до Франції почали прибувати нові українські
емігранти з метою заробітків – здебільшого молодь у віці 20-35 років. Саме на цю
категорію емігрантів сподіваються «старі» українські емігранти7. Хоча нова економічна
еміграція з України переважно не бере активну участь в житті української громади.
У 1980 – 1990 рр. загальна кількість українців та їхніх нащадків у ФРН коливалася в
межах 208 – 25 тис. осіб, понад 40% з яких проживали в Баварії. Більше 80% зайнято в
індустрії та на будівництві9. Інша частина – особи, які володіють власними
підприємствами й інтелігенція. Більшість українців Німеччини асимілювалися і мають
німецьке громадянство10. Ці дані стосуються насамперед Західної Німеччини, у Східній їх
1
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Мюнхен, 1968-1969. – Т. XVIII. – С. 114, 124-128.
3
Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 173.
4
Винниченко І. Українці у Франції // Заграница. – № 7 (164); Бушин М.І., Чубіна Т.Д. Українці в світі:
Навч. посіб. – Черкаси, 2003. – С. 76-77.
5
Лазебник С., Орленко П. Розсіяні по світах. – «Всесвіт» 1991 // http://ukrlife.org/main/evshan/
diaspora8.htm.
6
Ключковська І. Фактори збереження національної ідентичності українців Франції //
http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=955.
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Тимошик М.С. Українознавство у Франції // Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 173.
8
Історія України: нове бачення. – К., 2000. – С. 440.
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дуже мало. Поза Мюнхеном та Баварією – найбільших осередках українства,
найактивнішою є діаспора в Нижній Саксонії та Баден-Вюртемберзі.
Протягом 1990-х – 2000-х рр. до Німеччини почала прибувати нова економічна
українська еміграція1. Хоча з України виїхало доволі багато представників інтелігенції,
кваліфікованих фахівців промисловості, однак більшість складають погано або
недостатньо освічені молоді люди, які перебувають у Німеччині нелегально, погано
адаптувалися до умов життя в країні, проте прагнуть інтегруватися в німецьке
суспільство2 та не беруть активної участі в громадському житті, організованому давнішою
українською спільнотою, нерідко вони мають низький рівень національної свідомості, не
володіють українською мовою. У зв’язку з чим виникають труднощі між ними і
«старими» іммігрантами. Однак багатьох із них через знання української та російської мов
залучають до роботи в різних державних структурах і фірмах ФРН3.
Починаючи з 1993 р. Німеччина почала проводити доволі жорстку політику щодо
іноземців, проте у 1990-ті рр. українцям вдалося знайти свою нішу на німецькому ринку
праці. Вони поповнили попередні центри еміграції (Берлін і Мюнхен) і створили нові
(Вестфалія, Гессен, Саксонія, Гамбург і Бремен). Натомість у 2000-ні рр. почалося
скорочення стихійної еміграції українців у Німеччину та збільшення частки представників
бажаних професій та студентів внаслідок реформи імміграційного, трудового та
соціального законодавства в Німеччині та виникнення системи вибіркового прийому
іноземців – переважно висококваліфікованих фахівців. Старі центри громади на сході
країни стали все більше втрачати своє значення, а нові в Вестфалії, Гессені та Бремені
зайняли їх місце. Українці там посіли місця у сфері IT, обслуговування і деяких
наукомістких галузях промисловості4.
На поч. 1990-х рр. кількість осіб повністю або частково українського походження у
Великобританії становила за різними даними 20 тис.5 – 35 тис. осіб6, 99% з них живе в
Англії, решта в Шотландії та Уельсі. Більшість (75 %) не має британського підданства,
однак, незважаючи на це, життєвий рівень українського населення такий самий, а то й
вищий, ніж у середньому по країні7. Близько 80% українців зайнято фізичною і
некваліфікованою працею майже в усіх галузях економіки Великобританії; решта –
службовці різних комерційних бюро та підприємств; незначна частина – власники дрібних
фабрик, магазинів. В останні роки дедалі більше українців стають інженерами, техніками,
архітекторами. Нова інтелігенція народжується з представників молодого покоління –
дітей та онуків іммігрантів8. Завдяки ощадливості та наполегливій праці більшість
українців в Англії доволі заможні9.
У 1990-х – 2000-х рр. працювати до Великобританії, як і до інших
західноєвропейських країн, прибуло чимало українців. За різними оцінками, у
Великобританії на роботі може перебувати від 40 до 100 тис. українських громадян.
Багато українців працюють обслуговуючим персоналом у готелях та в різних галузях
промисловості, які уряд Великобританії визнав як сфери економіки з недостатньою
робочою силою. У Лондоні, де сконцентрована основна маса українців, вони зазвичай
1
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працюють на будівельних майданчиках, заводах тощо. Життя українських іммігрантів, які
мають легальний і нелегальний статус – різне. В останніх нижчі зарплати й умови життя,
крім того, нелегально працевлаштуватися у Великобританії доволі складно1.
При веденні бізнесу українські підприємці орієнтуються насамперед на завоювання
широкого кола клієнтів, яке виходить далеко за межі своєї національної ідентичності.
Хоча більша їхня частина осідає в Лондоні, тисячі українців зайняті на сезонних
сільгоспроботах у Східній Англії. Присутність українців у Великобританії стає дедалі
відчутнішою, зокрема у найпрестижніших британських університетах Кембриджа,
Оксфорда і Лондона зростає кількість українських студентів2.
Для українців Великобританії характерний досить високий рівень національної
ідентичності у поколіннях, народжених в Англії, навіть у змішаних шлюбах, особливо тих
із них, де матерями є українки3.
У той же час потребує активізації економічне співробітництво, залучення до нього
комерційних структур України та країн проживання українців. Стримане ставлення
більшості зарубіжних бізнесменів українського походження до виходу на ринок нашої
держави зумовлено насамперед «невигідністю» вкладання капіталу в Україну,
несприятливою ситуацією в економіці України, відсутністю належної законодавчої бази,
юридичних гарантій недоторканності капіталу, корумпованість економічних структур,
численні бюрократичні бар’єри на шляху зарубіжних інвестицій тощо4.
Отже, діяльність українців на економічній ниві у Великобританії, Німеччині та
Франції була і залишається досить суттєвою. Вона сприяла поліпшенню матеріального
становища українських робітників та їхніх родин на батьківщині (насамперед стосується
сезонних емігрантів), підвищенню соціального статусу, здобуттю поваги місцевого
населення, внеску у розвиток економіки нових країн поселення тощо.
Проте незважаючи на певні індивідуальні економічні успіхи українців на території
Західної Європи, їхні економічні організації не набули такого розвитку, як у Північній
Америці та Австралії. Насамперед це пов’язано з недостатньою організацією робітничого
руху; невеликою кількістю українських робітників у І пол. ХХ ст., які приїздили до нових
країн з метою постійного проживання, їхня еміграція мала сезонний характер; масовим
переселенням українців за океан після Другої світової війни; байдужим ставленням до
подібних організацій сучасних переселенців із України тощо.
На території Західної Європи серед українських емігрантів розвинувся
кооперативний рух, що, на відміну від свого північноамериканського аналога, мав
виробничо-збутовий, а не кредитний характер. Це пов’язано з невеликою кількістю
української економічної (робітничої) еміграції на території Західної Європи на початку
ХХ ст., тому вони не спромоглися утворити власних сильних економічних організацій.
Звичайно, якби на той час існували вже створені товариства взаємодопомоги, асекураційні
організації, подібні до тих, що існували у Північній Америці, то, швидше за все,
новоприбулі освічені українські емігранти прийняли б активну участь в їхній розбудові,
однак у західноєвропейських країнах українці не створили належної економічної бази.
Український кооперативний рух відродився у Західній Європі в середині ХХ ст., на
території Німеччини та Великобританії як у таборах для переміщених осіб, так і поза
їхніми межами, однак він не мав господарської самодіяльності, що було спричинено
особливостями формування української діаспори у західноєвропейських країнах та їхнім
способом життя. Після масового переселення українських емігрантів до Північної
1
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Америки та Австралії після Другої світової війни, кооперативний рух фактично повністю
припинився на території Західної Європи, за винятком єдиного вцілілого кооперативу у
Великобританії «Нова фортуна».
У країнах Західної Європи політична українська еміграція не спромоглася створити
життєздатних економічних організацій, по-перше, через мале зацікавлення цією справою
й спрямування своїх зусиль в інше русло – створення громадських, політичних,
націоналістичних та культурно-освітніх організацій; по-друге – через масове переселення
за океан після Другої світової війни.
Українські економічні організації, створені українськими емігрантами на території
нових країн поселення завжди брали активну участь у релігійному, громадському,
політичному, культурно-освітньому житті країни. Вони виділяли кошти на будівництво
церков, народних домів, культурно-освітні цілі, громадські заходи тощо, сприяючи тим
самим збереженню національної ідентичності української діаспори.
Gradual development of Ukrainian immigrants in the Great Britain, Germany and France
on the economical field is researched in the article. The attempt is made to analyze economical
step from nonqualified workers to stable middle class, which take reputable positions and owns
private business in the countries they live. Influence of Britain, Germany and France legislation
onto the intensity and character of Ukrainian immigration to these countries is researched. This
gave the opportunity to identify the conditions in which the Ukrainians found themselves in and
the attitude of empowered structures citizens of new settlement countries to them.
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Українці у світі

Кравченко О.В. (Київ)
МОВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ОЗНАКА
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ДІАСПОРИ
У статті проаналізовано проблеми формування етнонаціональної ідентичності
молодого покоління закордонних українців ы окреслено шляхи їх вирішення. Особливу увагу
приділено розкриттю визначальної ролі української мови і рідномовної освіти у процесі
ідентифікації сучасної діаспорної молоді.
В аспекті українознавчих досліджень актуальним на сучасному етапі постає питання
етнонаціональної ідентичності молодого покоління закордонних українців, оскільки поза
межами України процес українського самовизначення має свою специфіку насамперед
пов’язану з проживанням в іноетнічному та іншомовному середовищі, й ускладнюється
наявністю подвійної самоідентифікації, її маргінальністю, накладанням соціальної
ідентичності на етнічну та національну.
Термінологічно ідентичність визначається як зв’язок особистості зі спільністю,
ототожнення людиною себе з певною суспільною групою, укоріненою в духовному світі
особистості система цінностей, ідеалів, норм, вимог відповідної спільності1. Українську
ідентичність за межами України визначають насамперед такі поняття як етнічна і
національна ідентичність. Етнічна ідентичність – відчуття належності до певної етнічної
спільноти, однаковості з іншими її членами внаслідок спільності історичної пам’яті,
спогадів про єдиних предків та емоціональних зв’язків з батьківщиною, а також спільності
основних компонентів культури, що, звичайно, виявляється у солідарності з членами цієї
спільноти2. Як стверджує дослідниця Т. Бердій, етнічна ідентичність виражає внутрішній,
онтологічний пласт національного буття. Вона формується за допомогою своєї
спрямованості в минуле, на повернення до витоків (спільність історичної долі свого
народу, історичні корені тощо)3. Натомість національна ідентичність визначається як
процес ототожнення, уподібнення себе з певною нацією. В особистості з’являється
суб’єктивне відчуття належності до національної спільноти, прийняття її системи норм і
цінностей. Відповідно, багатьом українцям, які проживають не на теренах України,
притаманний такий структурно складний феномен як етнонаціональна ідентичність – вони
усвідомлюють себе представниками української нації (національний чинник), протистоять
етнічній асиміляції в країнах поселення, тобто зберігають свою мову, традиційну
культуру, етнічну самосвідомість (етнічний чинник), підтримують розбудову України й
розвиток україністики у світі (державотворчий чинник).
Вивченню проблем ідентичності українців, зокрема й українців закордоння,
присвячені праці багатьох сучасних українських учених: В. Євтуха, В. Іванишина,
В. Ігнатова, В.Трощинського, А. Шевченка, В. Сергійчука, В. Крисаченка, М. Степико,
Т. Бердій, В. Піскун, М. Обушного, І. Ключковської, Л. Божук, Б. Ажнюка, Я. РадевичаВинницького тощо.
Досліджуючи етнонаціональну ідентичність українців, науковці особливу увагу
приділяють мові, адже, за словами відомого вченого-українознавця В. Крисаченка, мова –
це «образно-символічне втілення світовідношення етносу, спосіб буття його думки,
1

Шульга М. // Етнічний довідник. Поняття та терміни // http://etno.uaweb.org/glossary/i.html.
Рудницька Т. // Етнічний довідник. Поняття та терміни // http://etno.uaweb.org/glossary/i.html.
3
Бердій Т. Співвідношення етнічної та національної ідентичностей: Автореф. дис. … канд. філос.
наук. – Донецьк, 2007. – С. 17.
2
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збереження історичного досвіду, не кажучи вже про функції комунікативні та
інформативні»1. Дослідники проблем мовної ідентифікації Н. Потелло й Н. Нерух також
зазначають, що для захисту власної ідентичності створюється мова, яка відрізняється від
інших мов і яка стає перепоною порушення основ ідентичності. Руйнація цього захисту
поступово веде до втрати певного типу мислення, певного типу дійсності, суспільних
стосунків, людини2.
Визначальним чинником етнонаціональної ідентичності українців як на теренах
України, так і за її межами постає українська мова. На першочергове значення української
мови у національній самоідентифікації звертається увага в концепції державної мовної
політики України, зокрема стверджується, що українська мова є мовою найбільшого
корінного етносу України й невід’ємною базовою ознакою його ідентичності протягом
багатьох століть. У витворених протягом віків різноманітних формах буття української
мови зберігаються історична пам’ять і досвід нації, глибинні витоки її світоглядних і
моральних цінностей, віддзеркалюються національні традиції й узвичаєння, звичаї і
навички, тобто ознаки, притаманні саме цій спільноті і тому є унікальними цеглинами
будівлі національної ідентичності3.
Для закордонних українців визначальним критерієм як етнічного, так і
національного самоусвідомлення постає саме українська мова. На відміну від
етнонаціонального розвитку українців на батьківщині, де формування національної і
мовної свідомості відбувається у своєму власному середовищі й на своїй спадковій
території, у діаспорі ці процеси набувають цілком специфічного характеру, зумовленого
самим емігрантським статусом українців і двозначним етносоціальним статусом
народжених поза Україною нових поколінь. Разом з тим мовна ідентичність за межами
етнічної батьківщини є поняттям не абстрактним і не символічним, а живою реальністю.
Для переважної частини сучасного молодого покоління етнічних українців, які
проживають за кордоном, і навіть для тих, що народилися в іншій країні, українська мова
є рідною, тобто мовою батьків, родини. Знання і вживання цієї мови визначає їхню
етнічну й національну належність, впливає на моральний комфорт у сім’ї, на
взаєморозуміння з родичами. Втрата рідної мови дітьми сприймається як непоправна
шкода своєму єству, адже позбавляє їх можливості етнічно ототожнювати себе зі своїми
предками. З іншого боку, у країні поселення характер родинно-родових відносин
змінюється. Суспільна ідеологія, щоденна взаємодія з іншомовним середовищем,
міжетнічні шлюби впливають на успадкування родових і етнічних цінностей, зокрема й
мови. У цьому контексті варто зазначити, що розуміння самого поняття «рідна мова»
дітьми, які народилися і живуть на терені України й українськими дітьми закордоння –
нетотожне. Зокрема, як зауважує мовознавець Б. Ажнюк, «відмінності починаються уже з
того, що український термін рідна мова і його англійські відповідники native language,
mother tongue суттєво відрізняються за своїм змістом. Загалом поняття «рідного» в
англійській мові і американській культурі немає»4. Відповідно для багатьох українських
дітей у діаспорі зміст поняття «рідна мова» так і залишається до кінця нез’ясованим.
Українським дітям на батьківщині це поняття передається по лінії роду, рідна мова
сприймається не просто як засіб комунікації, не тільки як знаряддя формування думок, а
значно інтимніше – як одне з головних джерел патріотизму, як рецептор духовноемоційної сфери людини5.
1

Крисаченко В.С. Україна в цивілізованому світі // Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. –
К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 14.
2
Потелло Н., Нерух Н. Про мовну ідентифікацію у суспільному середовищі України //
Українознавство. – 2005. – Число 4. – С. 288.
3
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161%2F2010.
4
Ажнюк Б. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К.: Рідна мова, 1999. – С. 121.
5
Українська мова. Енциклопедія. – 2004. – С. 533.
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За межами етнічної батьківщини змінюється сам підхід до навчання країнської мови
як рідної. Ставиться питання про те, чи діти мають опанувати її як засіб повсякденного
спілкування, чи тільки як символ своєї етнічної належності, оскільки саме користування
рідною мовою стає принагідним і необов’язковим. Окрім того, потрапляючи в іншу країну
й опинившись в інакших умовах, дитина багато слів рідної мови, як писав свого часу
О. Мицюк, «не має до чого прикласти», а водночас «у розговірну мову втискується сила
чужих доти назв, виразів, не принатурених до рідної мови»1. Проте слушним є й
твердження відомого педагога В. Луціва, що використовуючи у своєму активному
мовленні винятково мову країни поселення, діти «доходять до цілковитої атрофії
національних почувань, що веде до духовного дуалізму, а то й національного ренегатства.
Таке ренегатство дитини проявляється в тому, що вона захоплюється чужими божками,
відчуває свою і нації своєї меншовартість»2, а отже втрачаються національні цінності,
ідеали й мова. Насправді ж, як можна спостерігати у мовленні сучасних закордонних
українців, українська мова за межами свого ареалу помітно звужується, консервується,
частково деформується під впливом активно використовуваної другої мови.
Разом з тим українці, які постійно або тимчасово проживають за межами України, не
можуть не володіти мовами суспільства, де їм доводиться жити, навчатися, спілкуватися.
З часом неминуче постає питання двомовності: володіння мовою країни проживання та
мовою країни походження – України. Як стверджує дослідник українського білінгвізму
Я. Радевич-Винницький, українці закордоння мають бути двомовними, оскільки без мови
країни проживання вони не будуть нормальними членами відповідного суспільства, а без
української перестануть бути українцями. Це буде втратою для українського етнічного
організму загалом, а також утратою для української політичної нації. А нині ситуація
складається не на користь такої гармонійної двомовності3. Абсолютна більшість
зарубіжних соціолінгвістів сприймає явище масової двомовності, що переживає певна
національна спільнота, як перехідний етап у асиміляційному процесі витіснення однієї
мови іншою. Зокрема, у США і Канаді, де сформувалася одна з найдавніших і
найстійкіших українських діаспор, білінгвізм побутує в середовищі іммігрантів протягом
життя не більше одного-двох, рідко коли – трьох-чотирьох поколінь і є перехідною
стадією у процесі повноцінного засвоєння англійської як мови загальнонаціональної
комунікації в цих країнах.
Аналізуючи особливості функціонування української мови в іншомовному соціумі,
Б. Ажнюк зазначає, що у більшості випадків українська мова на чужині має
ретроспективну проекцію як у плані екзистенційному (це насамперед мова країни, в якій
самі українці чи їхні предки жили колись, а не живуть тепер), так і в плані
функціональному: діти з дідами й батьками говорять переважно по-українськи, а між
собою, зі своїми дружинами та представниками молодшого покоління дедалі більше поанглійськи4. Теоретичним підтвердження цієї думки постає дослідження феномену
іншомовності, здійснене Л. Гамаль. Дослідниця стверджує, що актом вибору мови і
мовлення людина визначає, конституює свою етнічність. У цьому сенсі самоідентифікація
особистості з рідною, набутою з народженням, етнічністю, але іншою, чужою, мовою
виявляє нерозв’язну суперечність, яку називаємо феноменом іншомовності.
1

Мицюк О. Винародовлення селянства на еміграції // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1928. –
Кн. Х. – С. 155
2
Луців В. Двомовність у школі і вдома // Антологія педагогічної думки Східної Галичини та
українського зарубіжжя ХХ століття / Т.К. Завгородня, З.І. Нагачевська, Н.М. Салига та ін. – ІваноФранківськ: Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
2008. – С. 305.
3
Радевич-Винницький Я. Двомовність в Україні: теорія, історія, мововживання. – К.; Дрогобич:
Посвіт, 2011. – С. 442.
4
Ажнюк Б. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К.: Рідна мова, 1999. – С. 278
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«Іншомовність, фактично, є інобуттям, у якому присутня суперечливість поєднання
збереженої (на рівні самосвідомості) етнічності індивіда та обраної ним (для
повсякденного життя, професійної діяльності, творчості тощо) мови (мовлення) іншого
етносу»1.
Наукові дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-українознавців
переконливо доводять, що збереження і розвиток української мови в українській діаспорі
безпосередньо залежить від становлення та розвитку українського шкільництва на всіх
освітніх рівнях: від школи-родини, середньої загальноосвітньої школи до вищих
навчальних закладів. Важливо, що етнонаціональна позиція батьків, як правило, визначає
етнонаціональну позицію їхніх дітей, за ними стоїть вибір – якнайшвидше інтегруватися в
суспільне життя країн свого поселення, зберегти при цьому свою українську
самоідентифікацію чи повністю асимілюватися. Позиція батьків, родини зумовлює й вибір
відповідної школи.
Загалом освітнє середовище українського закордоння становлять різні типи
навчальних закладів:
загальноосвітні школи, навчання в яких здійснюється українською мовою, навчальні
заклади, в яких вивчається цикл українознавчих предметів, загальноосвітні школи, в яких
викладається тільки українська мова як предмет;
суботні та недільні школи;
приватні навчальні заклади;
державні двомовні школи;
пункти вивчення української мови;
українські дошкільні заклади2.
Окрім того, в системі україномовної освіти країн поселення українських громад
діють курси українознавства, позашкільні інституції (літні оселі, гуртки самоосвіти,
табори, гуртки плекання рідної мови), бібліотеки-читальні тощо. Передбачена також
система безперервної україномовної освіти – навчання у вишах зарубіжних країн та
України, кафедрах українознавства, студіях вивчення української мови. Відповідно
створення розвиненого українського освітнього середовища за межами України надає
можливість дітям українського походження формувати свою етнонаціональну
ідентичність шляхом вивчення української мови. Адже українська мова тут виконує не
лише навчальну, а, передусім, пізнавальну і виховну функції: стає засобом формування
української самосвідомості, плекання любові й поваги до історії, культури, звичаїв і
традицій українців, їхнього духовного життя.
Слід зазначити, що процес українського самовизначення молодого покоління
діаспорних українців і розвиток україномовного навчання безпосередньо залежать як від
країни поселення та сформованості української діаспори в ній, так і від типу українського
закордонного навчального закладу. Зокрема, як констатує дослідник В. Трощинський,
західна українська діаспора має широкі можливості для збереження своєї національної
ідентичності, власне, як діаспори, незважаючи на майже суцільну інтеграцію тамтешніх
українців у суспільне життя нових країн. Що ж до українських етнічних меншин у
республіках колишнього СРСР, то після його розпаду й утворення нових незалежних
держав ці меншини перейшли на становище зарубіжних практично зовсім не
структурованими. Це зумовлює великі труднощі для їхньої етнічної та національної
самоідентифікації3.
1

Гамаль Л. Особистий вимір мовної політики в Україні // http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lstud
/fil/2010_22/HamalLyubov.pdf.
2
Українська освіта за кордоном: Довідник / Упор.: М. Глоба, С. Зіневич // http://www.mon.gov.ua/
index.php/ua/diyalnist/osvita/zakordonnim-ukrajintsyam.
3
Трощинський В. Українська діаспора як об’єкт державної етнополітики України // Етнонаціональний
розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктості, проблеми та
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Так, з метою збереження української ідентичності, задоволення національнокультурних потреб і уникнення асиміляції, українці у західному світі створили розвинену
систему української освіти: приватні навчальні заклади – «школи українознавства», «рідні
школи» в США, Австралії, Аргентині, Бразилії, Великобританії; «доповняльні школи» у
Німеччині; державні двомовні загальноосвітні школи в Канаді тощо. Функціонують також
українознавчі студії та кафедри української мови у низці університетів (Гарвардський,
Пенсильванський, Каліфорнійський, Колумбійський, Іллінойський, Оттавський тощо),
створено власну систему підготовки та удосконалення вчителів. Водночас українська
мова, література та історія викладаються у багатьох коледжах США та Канади.
Натомість на пострадянському просторі українське шкільництво як спосіб
етнонаціонального самозбереження не набуло поширення і до сьогодні. У державах, які
виникли на теренах колишнього СРСР, й до цього часу не сформувалася система
української освітньої роботи, існують переважно суботні або недільні школи,
зорганізовані й підтримувані самими представниками українських громад, як правило, в
умовах незацікавленості чи навіть протидії з боку місцевої влади. Відповідно, вивчення
української мови в таких школах набуває безсистемного, епізодичного характеру, а
найбільше часу в них відводиться на вивчення українських пісень і танців. За таких умов
значно знижується вплив української освіти загалом, і української мови зокрема на
формування етнонаціональної ідентичності молоді.
В останні десятиліття мовна політика країн поселення, зміна концепцій навчання й
активні асиміляційні процеси в середовищі української спільноти спонукали зарубіжних
педагогів-україністів удосконалити систему навчання рідної мови і знайти шляхи
вивчення української і як другої в системі рідномовного шкільництва, і як мови навчання
та окремої навчальної дисципліни. Провідні методисти дійшли висновку, що двомовність
більшості українських дітей у діаспорі – незаперечний факт, відповідно, діти краще
розуміють англійську мову (чи іншу мову певної країни проживання), ніж свою рідну,
оскільки вони вчаться англійською мовою в державних школах п’ять днів на тиждень, а в
українській суботній (недільній) школі – лише один чи два дні. Якісні перетворення
відбуваються й у мовній свідомості. На зміну палким переконанням не піддаватися мовній
асиміляції приходить компромісний погляд. Як наслідок, постає потреба переглянути
методику викладання рідної мови в українських закордонних навчальних закладах,
орієнтуючись на різний рівень володіння українською мовою як дітей діаспорних
українців, так і новоприбулих емігрантських. Тому особливе значення для мовного
самовизначення має ступінь володіння тією чи іншою мовою. Від мовної компетенції
залежить настільки вільно й органічно почуває себе людина у тому чи іншому мовному
середовищі. Найвищий ступінь володіння українською мовою мають діти представників
четвертої хвилі еміграції, які народилися в Україні і певний час навчалися у
загальноосвітній українській школі, найнижчий – діти українських мігрантів, народжених
поза межами України чи від змішаних шлюбів, для яких українська мова вже стала
другою мовою, нерідною. Для таких учнів необхідно розробляти методику вивчення
української мови як іноземної.
Прагнення й надалі зберігати свою українськість та передавати її наступним
поколінням закордонних українців спонукала певну частину української діаспорної
молоді до вибору професії вчителя української мови та українознавства. Свідомо обравши
таку професію, українці в країнах свого поселення не просто залишаються носіями
української етнонаціональної ідентичності, а й забезпечують її тяглість, передаючи
набутий досвід і знання наступним поколінням. Варто також зазначити, що серед молодих
закордонних українців дедалі більше зростає зацікавлення професійним опануванням
прогнози на ХХІ століття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.; Чернівці: Київ.
військ. гуманіст. ін-т, 1997. – Ч. 1 / За ред. М.І. Пірен. – С. 585.
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мови саме з прагматичних мотивів: працевлаштування в державних та комерційних
структурах, що мають відношення до України, університетська кар’єра (славістика,
історія, економіка, політологія) тощо. У зв’язку з цим, імовірно, зазнаватиме змін і сама
мова, з якою ідентифікує себе закордонне українство. Перевага все більше надаватиметься
елементам літературної мови материкової України, адже насамперед з нею
пов’язуватимуться як символьні, так і прагматичні її аспекти. Поступово відходитиме в
історію протиставлення діаспорної мовної практики з літературною мовою етнічної
батьківщини.
Отже, у питанні формування і збереження української етнонаціональної
ідентичності молодого покоління закордонних українців визначальна роль належить
українській мові. Дослідження специфіки визначення української мовної ідентичності в
сучасному освітньому середовищі закордоння переконує в існуванні багатьох проблем,
зумовлених насамперед: звуженою функціональністю української мови у діаспорі;
двомовністю і подвійною ідентичністю; низьким ступенем етнічного чи національного
усвідомлення (ступінь мотивації до вивчення рідної мови); умовами україномовного
навчання (залежно від типу школи); рівнем володіння українською мовою; відсутністю
належної урядової підтримки й активного взаємозв’язку з українськими освітніми і
громадськими інституціями. Вирішення цих проблем залежить від того, як себе
ідентифікують українці за межами України, як представники українських громад, батьки і
педагоги прищеплюють любов до української мови, культурних традицій і всього
українського, як Українська держава дбає про практичне вирішення першочергових
освітніх завдань, про підтримку ефективного вивчення української мови й українознавчих
предметів та сприяє успішній реалізації найважливіших проектів у співпраці з українцями
закордоння.
The problems of forming of etnonacional’noy identity of the young generation of oversea
Ukrainians and outlined ways of their decision are analysed in the article. The special attention
is spared opening of determining role of Ukrainian and ridnomovnoy education in the process of
authentication of modern diaspore youth.
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Романюк С.З. (Чернівці)
ВПЛИВ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН
ПРОЖИВАННЯ НА РІДНОМОВНУ ОСВІТУ
ДІАСПОРНИХ УКРАЇНЦІВ
,
У статті розкривається сутність поняття «мовна політика», аналізуються
особливості мовної політики держав з різним етнічним складом. На основі аналізу мовної
політики уряду населення Канади й Російської Федерації показано її роль у
етнокультурному розвитку української діаспор в цих країнах.
Особливої актуальності у сфері міждержавних відносин сьогодні набуває проблема
мовної політики щодо національних меншин урядів тих країн, де компактно проживає
українська діаспора. Адже впродовж тривалого часу – понад століття проживання на
чужій землі, українці зуміли не лише утвердити себе в країнах як далекого, так і
ближнього зарубіжжя, а й зберегти традиції, культуру, національну самобутність, мову
рідного краю. Однак слід зазначити, що й закордонне українство нерідко потребує захисту
своїх прав з боку історичної батьківщини. Адже як свідчить практика, українці вміють
значно краще створювати блага, ніж відстоювати власні етнокультурні права та потреби,
особливо у пострадянських країнах. Крім того, є об’єктивний процес асиміляції. І для
того, щоб йому протистояти, українці, відірвані від рідної землі, мають докладати значних
зусиль. Історичний досвід показав – для забезпечення прав та життєдіяльності
національних меншин потрібні три складові: організованість та активність самої громади,
готовність до відстоювання власних потреб; відповідна законодавча база країни
поселення; підтримка з боку історичної батьківщини.
Останніми роками в Україні помітно зріс інтерес до української діаспори, оскільки
донедавна зарубіжна гілка українського етносу була маловідомою на історичній
батьківщині. Однак, ставши незалежною державою, Україна покликана знати про тих
майже 20 млн розкиданих долею по світах людей українського роду, підтримувати їхні
намагання зберегти й примножити свої етнокультурні цінності і насамперед мову1. Як
засвідчує досвід, мовна політика країн поселення українців щодо етнічних меншин не
завжди сприяє розбудові цієї сфери національно-духовного життя мешканців діаспори.
Багатоаспектнність життєдіяльності зарубіжних українців, зокрема й проблеми
національного шкільництва та рідномовної освіти, в останні десятиліття привернула увагу
багатьох відомих україністів. Питання збереження й вивчення української мови, її ролі в
1

Див.: Про функціонування української мови в Україні: Матеріали парламентських слухань 12 берез.
2003 р. // Поточний архів Верховної Ради України за 2003 рік. – 66 с.; Про Державну програму розвитку
української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року: Постанова Ради
Міністрів Української РСР від 12 лютого 1991 р., зі змінами від 17 жовтня 1996 р. // Мовні питання в
Україні. 1917-2000. Документи і матеріали / Укл. Ю.Ф. Прадід. – Сімферополь: Доля, 2003. – 288 с.; Про
затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови.
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 черв. 1992 р., зі змінами і доповненнями від 21 червня 2000 р.
// Мовні питання в Україні. 1917-2000 Документи і матеріали / Укл. Ю.Ф. Прадід. – Сімферополь: Доля,
2003. – 288 с.; Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови:
Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 верес. 1997р. № 998. – К., 1997; Національна
програма «Закордонне українство» на період до 2005 року. Затверджена Указом Президента України від 24
верес. 2001 р. № 892/2001. – К., 2001; Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К.: Рідна мова,
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збереженні генетичного, мовно-культурного генофонду як важливого чинника розвитку
етнічної спільноти розглядали в своїх працях Б. Ажнюк, Ю. Жлуктенко, В. Іванишин,
Л. Масенко, Я. Радевич-Винницький, І. Руснак, Г. Філіпчук та ін. Проте в їхніх
дослідженнях не знайшла належного висвітлення окреслена нами проблема.
Мета статті – проаналізувати вплив мовної політики держав проживання українців
на розвиток їхнього рідномовного шкільництва та вивчення української мови. Наше
завдання полягало в тому, щоб на основі аналізу законодавчих актів, наукових джерел
розкрити мовотворчі процеси, що відбуваються в українському зарубіжжі, висвітлити
перспективи цього архіважливого аспекту життєдіяльності західної і східної діаспори.
Поняття «мовна політика» здебільшого зводять до кількох питань, як-от: офіційної
чи державної мови (для світової практики ці два поняття цілком тотожні), мови
шкільництва, мовних прав національних меншин. Останні десятиліття додали до названих
ще цілу низку проблем – мова засобів масової інформації та реклами, мовні стандарти не
тільки офіційної, а й науково-технічної інформації тощо.
І все ж у найбільш загальному тлумаченні мовна політика – це комплекс цілей та
принципів, що визначають регулювання мовних практик у різних сферах життя держави й
суспільства, а також сукупність правових, адміністративних та господарських механізмів,
через які здійснюється згадане регулювання.
Історично найранішим було, вочевидь, прагнення влади до забезпечення суспільної
однорідності. За таких обставин мовна політика виступала як інструмент централізації,
боротьби з «місцевим сепаратизмом», наприклад, у Франції, починаючи з кінця ХVІІІ
сторіччя, у бісмарківській Німеччині та й у царській, а згодом і радянській Росії,
починаючи ще з перших заборон Петра І на друк української книги і закінчуючи
жорсткою кампанією за «покращання вивчення російської мови» наприкінці 70-х – 80-х
років минулого століття.
Натомість у багатонаціональних демократичних державах мовна політика стала
засобом правового забезпечення безконфліктного існування різномовних спільнот (у
сучасних Швейцарії, Канаді, Бельгії), а в державах із значними етнічними меншинами –
засобом забезпечення культурних прав цих меншин (політика «багатокультурності» в тій
же Канаді, чи політика, скерована на емансипацію іспаномовного населення в більшості
штатів півдня США).
Останнім часом у деяких країнах, у тому числі й таких мовнооднорідних та від
незапам’ятних часів незалежних, як Франція, мовну політику стали використовувати як
інструмент захисту від впливів глобалізації, конкретно – для боротьби з «американським
культурним імперіалізмом». Відомо, що чинний французький закон про мову передбачає
низку заходів проти англіцизмів (американізмів) у рекламі, в ефірі, проти засилля
англомовної естради тощо. Аналогічна політика здійснюється в окремих балканських
державах. Скажімо, маленька Словенія ухвалила нещодавно «Закон про мову» з огляду не
лише на загрозу «американізації», а й «германізації».
У XX ст. мовна політика вийшла і на міжнародну арену. Скажімо, існує статус
«світових мов» ООН (англійська, французька, іспанська, арабська, китайська, російська).
Останнім часом до мовної політики долучилася й Рада Європи, яка 5 листопада 1992 року
ухвалила «Європейську Хартію про місцеві мови та мовні меншини». Основною ідеєю
хартії є «необхідність рішучих дій у захисті місцевих мов і мови меншин». Хартію було
ратифіковано Верховною Радою України 24 грудня 1999 року, на жаль, у вигляді, який у
майбутньому дасть змогу говорити не так про порятунок реліктових мов на кшталт
караїмської чи кримчацької, як висувати чергові аргументи про «утиски» в Україні мови
російської.
Змінився статус української мови на історичній батьківщині, відтак і в діаспорі –
тепер українська є мовою державної нації. Ці зміни надто повільно долають шлях від
проголошення до реального втілення, але загальний прогноз щодо розвитку мовної
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ситуації в Україні став значно оптимістичнішим. Водночас розвиток української мови в
діаспорі – це не просто частина історії національної мови. Це важливий
соціолінгвістичний і етнокультурний ресурс, школа виживання і самоусвідомлення. Як
відчуття Батьківщини часто загострюється на чужині, так особливості мовної свідомості
рельєфніше постають у двомовному соціумі.
Українська західна діаспора – це сьогодні 12 млн людей. З них у США проживає
2 млн українців. За даними демографічних досліджень, українською мовою спілкується
близько 25% американських українців. У Канаді проживає майже 1,2 млн українців.
Східна діаспора – це приблизно 7 млн українців, із яких 4 млн проживає в Росії.
Отже, якщо враховувати офіційні дані перепису населення 1989 р. у колишньому
Радянському Союзі, загальна кількість українців світу становить близько 50 млн осіб. З
них 37,5 млн проживає в Україні. Але є й інші дані – неофіційні. У 1992 р. на
Всесвітньому форумі українців у Києві Ю. Шимко назвав таку вражаючу цифру: за
секретними даними МВС колишнього Союзу, українців у світі нараховується більше 86
млн осіб. За неофіційними даними різних українських організацій Росії, українців у РФ –
майже 10 млн людей. Незважаючи на типовість проблем, що поставали перед
представниками української діаспори в різних країнах, вирішення їхніх проблем
відбувалося по-різному. Особливо разючий контраст являє собою діаспора Канади й Росії.
Українці Канади зробили вагомий внесок у культурно-історичне та суспільно-політичне
життя цієї країни. Українську діаспору можна розглядати як каталізатор т.зв. політики
мультикультуризму. Офіційно проголошена прем’єр-міністром Канади Жаном Кретьєном
на Конгресі українців Канади в 1981 р., ця політика гарантувала вільний розвиток мов і
культур усіх етнічних груп країни. Державні установи й організації Канади охоче
запрошують до себе українців – випускників університетів, бо вони здавна мають
репутацію працелюбів, добре володіють обома державними мовами (англійською і
французькою), не забуваючи при цьому і своєї. Звичайно, так було не завжди.
Українська мова в Канаді постійно циркулює між членами діаспори, які знаходяться
в різних провінціях. Це здійснюється завдяки пресі, радіо, телебаченню, освітнім
закладам. З повоєнною хвилею еміграції пов’язане виникнення Об’єднання українських
письменників «Слово», яке видає власні збірки українською мовою, доробки й публікації
представників діаспор з інших країн, твори класиків української літератури, історії,
культури. З 70-х років у деяких містах Канади розпочато показ телевізійних програм
українською мовою. У багатьох містах транслюються регулярні україномовні
радіопередачі. Як правило, це випуски новин і оголошення, які чергуються з музикою, а
також програми «за інтересами» та передачі для дітей. Питанням вивчення української
мови, історії та традицій у Канаді опікується уряд країни, керівництво провінцій,
Український навчальний комітет, Союз українських студентів Канади і ще ціла низка
державних та громадських організацій. Вивчення в школах і університетах
українознавства, української мови і літератури фінансується урядом Канади у рамках
реалізації програми «Мови спадщини». У 1979 р. Альберта стала першою з провінцій, у
якій було узаконено іншу, ніж англійська чи французька, мову навчання. Услід за
Альбертою українську мову було запроваджено в Саскачевані та Манітобі. Українські
програми в Альберті і Манітобі отримали дуже високі оцінки завдяки тому, що діти
набували хороших навичок володіння рідною мовою, і це зовсім не позначалося на
розвитку їхньої англійської мови чи на успішності з інших предметів.
У провінціях Альберта, Саскачеван і Манітоба розвинена система двомовних шкіл,
де навчання проводиться половину дня українською мовою, половину дня – англійською.
У провінції Онтаріо поширені цілоденні українські школи. Одночасно у всіх провінціях
Канади, де живуть українці, діє розгалужена система рідних шкіл, заснованих на кошти
громадських і церковних організацій.
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Викладання українською мовою у вищих навчальних закладах Канади розпочалося в
1945 р. Сьогодні спеціальні курси з українознавства вивчають студенти й аспіранти у 28
університетах цієї держави.
Мова – це одна з найважливіших ознак, за якими відбувається ідентифікація,
ототожнення і самоототожнення людей, що належать до певних етнічних спільнот. Вона є
інструментом соціальної влади, а іноді й ключовим важелем впливу.
У Росії більш-менш серйозно почали говорити про українську діаспору в останні 10
років. Безперечно, формування української міграції у РФ не було таким виразним, як у
країнах Західної Європи й Америки, і в основному зумовлене історичними подіями, які
відбувалися на території колишнього Радянського Союзу. Переселення етносів проходило
в межах однієї «великої Батьківщини». Основними чинниками переселення українців до
Росії виступали соціально-економічні умови життя. Це і розподіл фахівців після
закінчення навчання, постійні ротації військовослужбовців, і велика кількість
різнонаціональних («змішаних») шлюбів, що неофіційно заохочувалося владою тощо. За
умови проведення загальнодержавної політики зросійщення та утвердження тези про
необхідність існування однієї мови на радянському просторі сама наявність потягу до
національних традицій, мови та культури розглядалася як прояв «крайнього
націоналізму».
На жаль, ситуація з українською діаспорою в Росії і сьогодні продовжує залишатися
вкрай складною. Для задоволення культурно-мовних потреб мільйонів українців у
Російській Федерації не створено жодного державного дошкільного чи навчального
закладу, жодного театру, бібліотеки, газети, часопису, теле- чи радіопрограми. Єдиним
надбанням став Український культурний центр у Москві на Старому Арбаті та декілька
відділів української літератури в російських бібліотеках.
Цілком протилежною є ситуація з російськомовними громадянами України. Для
задоволення культурно-мовних потреб цієї категорії населення в Україні, за даними
Н. Карпачової, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, діє більше 3000 дитячих
дошкільних закладів, майже 5000 державних загальноосвітніх шкіл. Фахівців з російської
мови та літератури в Україні готують 11 університетів, 20 педінститутів. Російською
мовою в країні навчаються більше 0,5 млн студентів, або 57 відсотків від загальної
кількості. До послуг громадян майже 25 тис масових і універсальних бібліотек, у яких 62
відсотки складає російськомовна література, діє 14 українських державних театрів зі
спектаклями російською мовою. На книжковому ринку російськомовна література складає
близько 90 відсотків. Російською і двома мовами транслюється і видається більшість
засобів масової інформації.
Отже, розвиток рідномовної освіти національних меншин великою мірою залежить
від політики в цій галузі урядових кіл. У демократичних державах є належні умови для
створення мовного середовища діаспори, розвитку їхнього національного шкільництва.
Завдання Української держави полягає в тому, щоб усіма засобами сприяти розбудові
духовного життя етнічних українців у країнах поселення і, відповідно, національним
меншинам в Україні.
In this article the edifice of the notion «language policy» is determined the pekularities of
the language policy of thestates with various ethnic groups are analysed. Due to the given
analysis of Canada and Russian Federation governments language policies, is defined their role
in the etnocultural development of Ukrainian diaspora in these countries.
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БІБЛІОГРАФІЯ
УКРАЇНОЗНАВСТВА

Ярошинський О.Б. (Київ)
«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
УКРАЇНОЗНАВСТВА» У 2003 – 2009 рр.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
У статті йдеться про особливості функціонування періодичного наукового видання
«Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства» у 2003 –
2009 рр. Подається покажчик публікацій збірника за 7 років роботи (2003 – 2009 рр.,
томи І – ХХVІ).
Періодичне видання «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства» було засноване 2003 р. у м. Києві. Засновником його був Науководослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. Свідоцтво про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України 23 грудня 2003 року (серія КВ № 8263).
Щойно після отримання документа про реєстрацію 25 грудня 2003 р. було прийнято
рішення про друк перших випусків збірника, які стали називатися томами. Звісно, що
матеріали, вміщені в перших двох томах, були підготовлені заздалегідь до офіційної
реєстрації видання. Підготовча робота велася від початку 2002 року. Ідея створення
фахового періодичного українознавчого видання прийшла до автора цих рядків ще під час
роботи над укладанням матеріалів Х щорічної Міжнародної науково-практичної
конференції (18-20 жовтня 2001 р.)1. Тоді було здобуто певний досвід від спілкування з
авторами статей, налагоджено контакти, отримано певні навички редагування та
комп’ютерної обробки текстів, поліграфічної роботи тощо. Стимулом для такої
«навколонаукової» роботи було прагнення не розгубити довір’я учасників щорічної
1

Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали X щорічної Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 18-20 жовтня 2001 р.) / Заг. ред. П. Кононенко; наук. ред.-упорядн.
О. Ярошинський. – К.: НДІУ, 2001. – 322 с.
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конференції українознавців, які приїздили в Київ звідусіль ще й тому, що сподівалися
побачити свої напрацювання опублікованими1. Але головним здобутком першого року
праці в щойно утвореному в м. Києві НДІ українознавства на базі Інституту
українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, було переконання, що в ньому є люди,
сповнені ентузіазму й безкорисного служіння людям. Мені пощастило зустріти тут
Ю. Фігурного, переповненого молодечою енергією, якою він міг полонити будь-кого до
натхненної праці, О. Твердохліб – досвідченого знавця української та інших мов,
О. Мельниченко – невтомну робітницю поліграфічної ниви тощо.
Уже на звороті опублікованої за матеріалами конференції 2001 р. збірки було
вміщено закличний текст про заплановане видання «Вісника Науково-дослідного
інституту українознавства». Після того деякі автори названої книжки почали надсилати
свої статті до анонсованого видання. Однак тільки після довгих двох років з’явився на світ
реальний випуск збірки статей під назвою «Збірник наукових праць Науково-дослідного
інституту українознавства». Як виявилося, від ідеї до її реалізації у видавничій справі не
один крок, особливо для тих, хто й у спеціальних навчальних закладах не навчався. Отже,
зібрані на жовтневій конференції 2002 р. статті мали пройти горнило редакторськовидавничого випробування. Спочатку я сам мав зрозуміти хід думок авторів поданих
статей (в уявному тоді ще проекті я сам себе призначив «відповідальним»), згодом мені на
допомогу приходила О. Твердохліб (літературна правка, коректура), після чого я ж знову
пізнавав каторжну працю коректора на комп’ютері. Це тривало майже рік, адже справа
ускладнювалася наявністю в Інституті всього лише одного (!) більш-менш «притомного»
на початок ХХІ століття комп’ютера (до якого доступ відкривався лише після закінчення
офіційного робочого дня). Тут на допомогу приходила О. Мельниченко – завідувач
редакційно-видавничого відділу Інституту, яка під свою відповідальність довіряла мені
цю на той час рідкісну в НДІУ спецтехніку.
Ось так мав народитися перший тематичний випуск періодичного видання на тему
«Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та
перспективи розвитку» (відповідно до назви конференції 2002 р.). Коли сторінок у
майбутній книжині стало більше п’ятисот, я наважився представити цей т.зв. «пілотний
номер» на розгляд високоповажного керівництва. По дорозі до начальства доля
подарувала мені підмогу в особі кандидата історичних наук Ю. Фігурного, який миттєво
перейнявся важливістю моменту і додав до нашого руху властивої йому пасіонарної
енергії. Вирішальне й авторитетне слово в долі видання, що розтягнулося у 2003-2009 рр.
на 26 томів, мав сказати директор НДІУ, доктор філологічних наук, професор, лауреат
Міжнародної премії ім. Й.Г. Гердера П. Кононенко. Взявши до рук верстку названої вище
книжки Петро Петрович поглянув на нас проникливим поглядом. Що міг думати в той час
досвідчений засновник Інституту українознавства: чи про те, навіщо нам в Інституті ще
1

Не можна сказати, що подані авторами під час роботи конференцій тексти не друкувалися. За
результатами попередніх конференцій (з 1992 р.) видавалися такі праці: Українознавство: стан, проблеми,
перспективи розвитку: Матеріали першої міжнародної конференції «Роль вищих навчальних закладів
(інституцій) у розвитку українознавства» [м. Київ, 15-17 жовтня 1992 р.] / Ред. кол.: П. Кононенко (відп.
ред.) та ін. – К., 1993. – 130 с.; Українознавство в розбудові держави: Матеріали щорічної міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ, 14-16 жовтня 1993 р.): У трьох книгах / За ред. П. Кононенка. – К.,
1994. – Книга перша. – 401 с.; Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Українознавство /
Редкол.: П. Кононенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид.-полігр. центр «Київський університет», 1994. – Вип. 1. –
208 с.; Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Українознавство. – К., 1997. – Вип. ІІ. –
222 с.; Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Збірник наукових праць: У
2-х ч. / Редкол.: П. Кононенко (голова) та ін. – К.: НВЦ «Наша культура і наука», 1999. – Ч. 1. – 300 с.; Ч. 2. –
280 с.; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Українознавство. – К., 2000. –
Вип. 3, 4; Від 2001 р. у НДІ українознавства видавався журнал-квартальник «Українознавство» (2001. –
Число1; 2002. – Число 1-2, 3, 4; 2003. – Число 1 (6), 2-3 (7-8), 4 (9)). Проте як мені в той час здавалося,
справу з опублікуванням статей учасників міжнародних конференцій, що проводилися зусиллями НДІУ,
можна було покращити.

432

Бібліографія українознавства

одне (поряд з журналом «Українознавство») Всеукраїнське періодичне видання, чи про те,
чи справляться ці молодики з тим завданням, яке вони тут пропонують (таких чимало
приходило до нього зі своїми прожектами, що потім не доводились до пуття)? Та, мабуть,
наш підхід, що спочатку «стільці», а потім «гроші», справив враження і ми отримали
схвалення проекту «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства». Порада проф. П. Кононенка про те, що бажано було б розпочати випуск
збірників наукових статей з українознавства певним концептуальним випуском
виконувалась уже з підвищеним натхненням. Досить швидко були зібрані статті на тему
«Українознавство: теорія, методологія, практика», які й стали основою для І-го тому
майбутнього збірника.
«Добро» керівництва насправді мало неабияке значення: це і фінансова сторона
питання, і певна інституалізація досі уявного проекту, і як певна позитивна оцінка
копіткої і непримітної роботи нашої «редакції».
Визнання збірника офіційним засобом масової інформації відбулось у формі його
державної реєстрації Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (цьому
передувало також немало хвилювань – було ж це за режиму президента Л. Кучми та й
розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва не здавався для нас малим).
Редакції як чіткого об’єкта за весь час діяльності офіційного періодичного видання,
на мою думку, не існувало. Проте була в інституті певна творча група, що, крім своїх
посадових обов’язків, виконувала певну (хочеться думати, що важливу) роботу на
громадських засадах. Якось сам собою усталився в цій групі «розподіл праці»:
П. Кононенко – загальна редакція, О. Ярошинський – упорядник, комп’ютерна верстка,
О. Твердохліб – літературний редактор, Ю. Фігурний – організаційне забезпечення (тт. ІХХІ), О. Чирков (тт. ІІІ-ХІІ), О. Мельниченко – технічне забезпечення. Надважливою була
допомога колег, які виправляли виявлені помилки на комп’ютері. У різний час до нас у
такий спосіб приєднувалися: А. Пономаренко (т. ІІІ), О. Данилюк-Кульчицька (тт. ІІІ-VІ,
Х-ХІІ, ХV, ХVІІІ), О. Лєбєдєва (тт. VІІ-Х, ХІІІ-ХХІ), Я. Мосійчук (т. VІІ), М. Шостак
(тт. VІІІ-Х, ХІІІ-ХХІ), Н. Безсмертна, Л. Касян, О. Копкова, О. Кравченко (т. ХVІІ),
М. Єщенко (т. ХХІ), О. Дякова (тт. ХХІІ-ХХVІ). Вважаю внесок в реалізацію намічених
планів усіх названих людей надзвичайно важливим і потрібним ще й тому, що їхня праця
була здебільшого добровільною, а тому і більш продуктивною, спрямованою на спільний
творчий результат.
Інтелектуальну підтримку збірнику надавала високоповажна редакційна колегія, яку
складали авторитетні українські вчені.
Щодо фінансів, то на видання хоча б «підпільним» способом потрібні були кошти.
Маю на увазі придбання паперу, фарби, майстер-плівки для розмноження підготовлених
нами макетів (величезним і визначальним ресурсом був на той час такий винахід техніки
як різограф, що його мав у себе НДІУ). Також певні кошти потрібні були на оплату праці
справжніх друкарів, які мали виготовити для наших збірників «справжні» обкладинки.
Фінансові можливості Інституту в ті часи були вкрай скромними, тому ми раділи будьяким коштам з інститутської бухгалтерії (про графу «на видання праць» на той час і годі
було мріяти). Доводилося просити допомоги в добрих людей. Із вдячністю пригадую як
сприяли випуску перших томів збірника громадська діячка Л. Забарило, відповідальний
секретар Всеукраїнського товариства «Просвіта» М. Нестерчук тощо. Без допомоги
авторів збірника ми не змогли б надрукувати жодного тому. У підготовці збірника ННДІ
українознавства співпрацював з такими видавничо-поліграфічними підприємствами, як
видавництво «Міленіум», поліграфічний центр «Фоліант», Українське агентство
інформації та друку «Рада». У 2007 р. настало покращення у цьому наболілому питанні –
у кошторисі НДІУ з’явилася графа «на видання праць», а з нею – певні кошти на
поліграфічну підготовку видання «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства». Збірник набув твердої палітурки, професійного книжкового друку,
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позбувся виснажливого аматорського поліграфічного процесу. Однак уже в 2010 р. коштів
на видання праць для ННДІУ в урядових фінансистів не стало (настав час економії на
всьому, крім гвинтокрилів, резиденцій, санаторіїв…). У такій ситуації (ускладненій ще й
реорганізаційними процесами в ННДІУ) підготовлені до друку випуски «Збірника
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства» не змогли побачити світу.
Усього за сім років нашої роботи вийшло 26 томів «Збірника наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства». Деякі томи мали тематичне спрямування:
2003. – Т. І: Українознавство: теорія, методологія, практика. – 435 с.
2004. – Т. ІІ: Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття:
проблеми та перспективи розвитку. – 529 с.
Т. ІІІ: Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні. –
541 с.
2005. – Т. ІV. – 443 с.
Т. V. – 435 с.
Т. VІ. – 439 с.
Т. VІІ. – 490 с.
2006. – Т. VІІІ: Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 442 с.
Т. ІХ: Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 450 с.
Т. Х: Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 428 с.
Т. ХІ: На пошану 75-річчя професора П. П. Кононенка. – 578 с.
Т. ХІІ. – 526 с.
2007. – Т. ХІІІ: Українська освіта у світовому просторі. – 572 с.
Т. ХІV: До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – 562 с.
Т. ХV: На пошану професора, чл.-кор. НАН України В. Д. Барана. – 512 с.
Т. ХVІ: На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – 512 с.
Т. ХVІІ: На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – 512 с.
Т. ХVІІІ. – 628 с.
2008. – Т. ХІХ. – 512 с.
Т. ХХ. – 512 с.
Т. ХХІ. – 512 с.
Т. ХХІІ: На пошану професора Валентина Семеновича Крисаченка. – 512 с.
2009. – Т. ХХІІІ. – 512 с.
Т. ХХІV. – 512 с.
Т. ХХV. – 512 с.
Т. ХХVІ. – 512 с.
Як правило, кожний том мав традиційні рубрики (розділи): «Україна – поступ»,
«Українознавство: теорія, методологія, практика», «Україна – нація», «Україна – етнос»,
«Україна – держава», «Україна – суспільство», «Україна – людина», «Україна – освіта»,
«Україна – наука», «Україна – мова», «Україна – художня словесність, література»,
«Україна – культура, матеріальна і духовна», «Україна – історія», «Україна – філософія»,
«Україна – природа, екологія, валеологія», «Україна – ментальність, доля, історична
місія», «Україна – військо», «Україна – релігія», «Україна – право», «Україна –
економіка», «Україна в міжнародних відносинах», «Українці у світі», «Українознавчі
центри», «Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини», «Бібліографія
українознавства», «Рецензії».
26-томна підбірка збірника налічує 13.130 сторінок. Нижче ми подаємо покажчик
усіх публікацій «Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства»
за 2003–2009 рр. Покажчик містить 1349 друкованих позицій і допоможе читачам краще
зорієнтуватися в тематиці часопису та дізнатися про його авторів1.
1

Докладніше про тематичну спрямованість збірника див.: Фігурний Ю. «Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства» – дієвий і конструктивний засіб фахового осягнення
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795 авторів наукових статей збірника – це науковці й педагоги з усієї України
(Алчевськ, Берегово, Біла Церква, Болград, Броди, Васильків, Верховина, Вінниця, Глухів,
Горлівка, Гусятин, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Дрогобич, Житомир,
Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Кіровоград, Кобижча, КорсуньШевченківський, Краматорськ, Кременець, Кременчук, Кривий Ріг, Лебедин, Луганськ,
Луцьк, Львів, Макіївка, Маріуполь, Миколаїв, Мукачево, Ніжин, Новомиргород. Одеса,
Острог, Первомайськ, Переяслав-Хмельницький, Полтава, Рівне, Самбір, Севастополь,
с. Середнє Водяне Рахівського р-ну, Сімферополь, Сквира, Слов’янськ, Сміла,
Старокостянтинів, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький,
Цюрупінськ, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Ялта) й закордону (Бендери (ПМР), Бельці
(Молдова), Курітіба (Бразилія), Люблін (Польща), Москва, Петропавловськ-Камчатський,
Саратов (РФ), Мюнхен (Німеччина), Пряшів (Словаччина)). Слід зауважити, що збірник
завжди був відкритий до співпраці з різними віковими групами авторів, якщо їхні праці
відповідали концепції видання. Миттєвості знайомства й спілкування з усіма авторами
наукових робіт назавжди залишаться для мене безцінним духовним багатством, дарунком
Всевишнього.
Неодноразово
«Збірник
наукових
праць
Науково-дослідного
інституту
українознавства» визнавався Вищою атестаційною комісією України фаховим. Так,
відповідно до постанови президії ВАК від 30 червня 2005 р. наукові статті, опубліковані в
збірнику, зараховувались як фахові в галузі історичних наук. Постановою президії ВАК
від 19 січня 2006 р. він став фаховим з філософських наук. Постанова президії ВАК
України від 26 травня 2010 р. знову підтвердила цей високий статус. А постановою
президії від 14 квітня 2010 р. було визнано «ваківськими» статті збірника з філологічних
наук (мовознавства). На наше переконання, в такий спосіб було високо оцінено й якість
друкованих наукових матеріалів, і видання загалом.
Хочеться вірити, що й набуття НДІ українознавства високого статусу
«Національного», згідно з указом Президента України В. Ющенка в 2009 р., відбулось у
т.ч. й завдяки позитивним наслідкам праці всього авторського колективу «Збірника
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства».
Наше періодичне видання відоме у різних куточках України та за її межами,
оскільки прагне якомога масштабніше висвітлювати актуальні проблеми українознавства,
суспільного й політичного життя, української культури, науки й освіти, залучати до
співпраці авторитетних дописувачів, зокрема і з зарубіжжя. Тому можна тільки радіти
спробі продовження видання «Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства» у реорганізованому 2011 р. Національному науково-дослідному
інституті українознавства та всесвітньої історії.
The article describes the peculiarities of periodical scientific publication «Scientific
Papers of National research institute of Ukrainoznavstvo» in 2003-2009. Index of volume
publications in 7 years are given (2003-2009, volumes I – XXVI).

професійних знань про Україну, українців і світове українство у цивілізаційному часопросторовому
розвитку (до 5-річчя виходу в світ першого тому) // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 306-311; № 3. –
С. 321-328.
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«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
УКРАЇНОЗНАВСТВА»:
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
(2003 – 2009 рр., томи І – ХХVІ)
Слово до читача
1. Кононенко П. П. Слово до читача // 2003. – Т. І. – С. 6-14.

Україна – поступ
2. Кононенко П. П. Національна ідея, нація, націоналізм // 2005. – Т. ІV. – С. 7-23; Т. V. –
С. 7-33; Т. VІ. – С. 7-26; Т. VІІ. – С. 7-12.
3. Кононенко П. П. Українознавство в розбудові громадянського суспільства // 2004. –
Т. ІІІ. – С. 8-21.
4. Кононенко П. П. Українознавство третього тисячоліття // 2003. – Т. І. – С. 15-24.
5. Кононенко П. П. Українська національна ідея. Проблема методології // 2008. – Т. ХІХ.
– С. 7-24; Т. ХХ. – С. 7-41; 2008. – Т. ХХІ. – С. 7-23.
6. Кононенко П. П. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі //
2006. – Т. ХІІ. – С. 7-30.
7. Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Концепційні основи програми національнодержавницького виховання // 2007. – Т. ХVІІІ. – С. 8-34.
8. Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Україна // 2006. – Т. ХІ. – С. 7-35.
9. Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Українська освіта і наука на сучасному етапі:
проблеми і перспективи // 2004. – Т. ІІ. – С. 7-24.
10. Кремень В. Г. Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у ХХІ ст.
// 2003. – Т. І. – С. 24-44.
11. Курас І. Ф. Інноваційна культура української гуманістики // 2003. – Т. І. – С. 44-49.
12. Сазоненко Г. С. Управління розвитком ліцею // 2003. – Т. І. – С. 64-71.
13. Толстоухов А. В. З чим ідемо у третє тисячоліття // 2003. – Т. І. – С. 49-59.
14. Філіпчук Г. Г. Українознавство в гуманітарній політиці України // 2003. – Т. І. –
С. 59-63.

Українознавство:
теорія, методологія, практика
15. Баранівський В. Ф. Філософсько-методологічні засади українознавства // 2004. –
Т. ІІ. – С. 25-31.
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16. Гомотюк О. Є. Методологічні аспекти дослідження становлення наукових засад
українознавства (90-ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) // 2007. – Т. ХVІ. –
С. 53-66.
17. Гомотюк О. Є. Українознавство як світоглядий чинник утвердження соборності
України // 2007. – Т. ХІV. – С. 135-150.
18. Гомотюк О. Є. Українознавство як чинник легітимізації українства у світовому
просторі // 2008. – Т. ХІХ. – С. 25-32.
19. Даренська В. М. Українознавство як інтеґративна культурологічна дисципліна //
2008. – Т. ХХ. – С. 42-50.
20. Калакура Я. С. Започаткування наукових основ українознавства (на зламі ХVІІІ–
ХІХ ст.) // 2007. – Т. ХVІ. – С. 41-52.
21. Калакура Я. С. Історичний антропологізм як методологічний принцип
українознавства // 2006. – Т. ХІ. – С. 52-60.
22. Калакура Я. С. Методологічний інструментарій українознавця // 2003. – Т. І. –
С. 174-181.
23. Калакура Я. С. Студії з теоретичних засад науки самопізнання українського народу
(до 75-річчя Л.К. Токаря) // 2009. – Т. ХХV. – С. 48-57.
24. Кононенко П. П. Слово про Україну і світове українство в системі наукового
українознавства // 2009. – Т. ХХVІ. – С. 7-70.
25. Кононенко П. П. Українознавство – наука самопізнання українського народу // 2003.
– Т. І. – С. 96-109.
26. Кононенко П. П. Українознавство: проблеми методології // 2003. – Т. І. – С. 109-114.
27. Кононенко П. П. Ще раз про українознавство – науку про Україну й українство, їх
пізнання, самопізнання, самотворення // 2009. – Т. ХХV. – С. 7-47.
28. Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Українознавство – наука любові, етики,
життєтворчості // 2003. – Т. І. – С. 72-96.
29. Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Українознавство в системі освіти України // 2009.
– Т. ХХІV. – С. 6-30.
30. Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Українознавство ХХІ століття: проблеми
методології і шляхи їх розв’язання // 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 6-32.
31. Кононенко Т. П. Парадигмальні виміри змісту понять «теорія» та «концепція» в
українознавчій науці // 2008. – Т. ХХІІ. – С. 34-45.
32. Кучеренко С. В. З досвіду викладання історії України та українознавства в Одеській
державній академії будівництва та архітектури // 2009. – Т. ХХVІ. – С. 71-80.
33. Кучеренко С. В. Методологічні і методичні проблеми становлення українознавства
як навчальної дисципліни // 2004. – Т. ІІ. – С. 32-37.
34. Кучеренко С. В. Питання методології українознавства // 2009. – Т. ХХV. – С. 58-67.
35. Кучеренко С. В. Поняття і проблеми становлення громадянського суспільства в курсі
«Українознавство» // 2004. – Т. ІІІ. – С. 27-31.
36. Мартинюк А. Г. Українознавство в дію // 2003. – Т. І. – С. 190-199.
37. Мишанич О. В. Українознавство як світова наукова дисципліна // 2003. – Т. І. –
С. 114-120.
38. Мостяєв О. І. Концепт «геополітична реальність» та його застосування в
українознавстві // 2008. – Т. ХХІ. – С. 24-32.
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39. Мостяєв О. І. Чотири наукові підходи в українознавстві: загальна характеристика //
2007. – Т. ХVІ. – С. 86-96.
40. Недюха М. П. Українознавство як наука і навчальна дисципліна // 2005. – Т. VІІ. –
С. 13-19.
41. Обушний М. І., Воропаєва Т. С., Мостяєв О. І. Теоретико-методологічні засади
сучасного українознавства // 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 43-54.
42. Печеранський І. П. До питання про методологію українознавчих досліджень // 2006.
– Т. ХІ. – С. 61-66.
43. Проскурова С. В. Проблеми викладання українознавства у вищих навчальних
закладах (з досвіду роботи КДПУ ім. В. Винниченка) // 2004. – Т. ІІ. – С. 37-41.
44. Радевич-Винницький Я. К. Про методологію українознавства і методологічний
статус української мови // 2005. – Т. V. – С. 34-42.
45. Семенюченко О. В. Методологія любові // 2007. – Т. ХІV. – С. 151-156.
46. Сидоренко М. М., Троянський В. А., Шутак Л. Б., Гнатчук О. С. Українознавство
в системі вищої медичної освіти: альтернативи та пошуки // 2004. – Т. ІІІ. – С. 38-43.
47. Токар Л. К. Актуальні питання теорії та методології українознавства // 2003. – Т. І. –
С. 146-161.
48. Токар Л. К. Деякі особливості розвитку українознавства в кінці ХХ – на початку
ХХІ ст. // 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 33-42.
49. Токар Л. К. Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до
структурування знань // 2005. – Т. ІV. – С. 24-32.
50. Токар Л. К. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації, складова
українознавства // 2003. – Т. І. – С. 161-173.
51. Токар Л. К. Об’єкт і предмет українознавства // 2003. – Т. І. – С. 121-135.
52. Токар Л. К. Українознавство в період побудови незалежної Української держави //
2007. – Т. ХVІ. – С. 67-85.
53. Токар Л. К. Українознавство в системі наукових і навчальних дисциплін // 2003. –
Т. І. – С. 135-146.
54. Токар Л. К. Українознавство і проблеми консолідації українського народу // 2007. –
Т. ХVІІ. – С. 35-47.
55. Усатенко Т. П. Архетипно-символічні виміри українознавства // 2004. – Т. ІІІ. – С. 3238.
56. Усатенко Т. П. Українознавство: міфологічний аспект // 2005. – Т. ІV. – С. 32-39.
57. Фігурний Ю. С., Ярошинський О. Б. Науковий доробок професора П.П. Кононенка
на ниві українознавства (2000–2006 рр.) // 2006. – Т. ХІ. – С. 36-51.
58. Чирков О. А. Сутність зв’язку між антропологією (фізичною антропологією) та
українознавством // 2008. – Т. ХХІІ. – С. 46-50.
59. Шевченко В. І. Українознавство у структурі наук в Україні // 2006. – Т. ХІІ. – С. 3151.
60. Шевченко В. І. Українознавство як методологія національного самопізнання // 2005.
– Т. VІ. – С. 27-38.
61. Шевченко В. І. Філософсько-світоглядні складники методології українознавства //
2004. – Т. ІІІ. – С. 22-27.
62. Шкрібляк П. В. Українознавство як науково-практична основа розбудови української
незалежної держави // 2003. – Т. І. – С. 182-189.
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63. Ярошинський О. Б. Історія українознавства в творчій спадщині Володимира
Шевченка // 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 55-66.
64. Ярошинський О. Б. Основні напрями розвитку і методологізації сучасного
українознавства в концепції В.І. Шевченка // 2009. – Т. ХХІV. – С. 31-38.

Україна – нація
65. Горбань Т. Ю. Національно-етнічна самоідентифікація українців: історична
ретроспектива, сучасне бачення // 2009. – Т. ХХV. – С. 91-100.
66. Гринів О. І. Права людини і права нації в процесі суверенізації України // 2004. –
Т. ІІІ. – С. 407-413.
67. Гринів О. І. Українська нація в історичному вимірі: постановка проблеми з погляду
націології // 2005. – Т. ІV. – С. 40-59.
68. Крисаченко В. С. Феномен толерантності і консолідація української політичної нації
// 2008. – Т. ХХІІ. – С. 51-72.
69. Мельник І. А. Національне відродження в процесі утвердження суверенітету України
// 2005. – Т. ІV. – С. 59-73.
70. Мельник І. А. Українська політична нація: особливості формування на засадах
національної державності // 2004. – Т. ІІІ. – С. 414-420.
71. Москалець В. П., Сворак С. Д. Лад – українська національна ідея // 2008. – Т. ХІХ. –
С. 33-43.
72. Онищук В. М. Етнонаціональна політика як чинник формування української
політичної нації // 2005. – Т. ІV. – С. 74-77.
73. Петрук Н. К. Українська інтелігенція XVI – XVII ст. як носій національної
ідентичності // 2009. – Т. ХХV. – С. 84-90.
74. Степико М. Т. Загальноукраїнська ідентичність: проблеми формування // 2008. –
Т. ХХІІ. – С. 73-83.

Україна – етнос
75. Галько О. Ю. Етнічна ідентичність українців як фактор психологічного збереження
етнічності // 2007. – Т. ХVІ. – С. 97-108.
76. Сніжко В. В. Минуле і сучасне: дослідження психоетнічної екології для
українознавства // 2003. – Т. І. – С. 366-380.
77. Федоренко О. А. Україна і український світ як об’єкт геополітичних досліджень //
2005. – Т. VІІ. – С. 43-52.
78. Фігурний Ю. С. Український етнос як один із важливих концентрів українознавства
// 2003. – Т. І. – С. 341-366.
79. Чирков О. А. Досягнення порівнянності переписних даних про стани етнічної будови
людності України для вивчення її розвитку впродовж ХХ ст. // 2009. – Т. ХХV. –
С. 68-83.
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80. Чирков О. А. Сучасні та можливі майбутні зміни етнічної будови людності
Кримського півострова // 2005. – Т. VІІ. – С. 20-42.
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