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УКРАЇНА – ПОСТУП

Кононенко П. П. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджується роль і місце українознавства в розбудові
громадянського суспільства. Автор наголошує, що громадянське суспільство
започатковується з колиски; його ядром є сім`я, рід, нація, держава;
найповнішим, універсальним виразом – мова, культура, філософія і політика
українознавства як синтез самопізнання, любові і самотворення.
Почнемо з нагадування, що Міжнародна конференція з українознавства
1993 року була присвячена найактуальнішій тоді проблемі – розбудові
Української держави.
По-своєму символічно, що через десять років ми актуалізуємо проблему
українознавства в розбудові громадянського суспільства.
Зрозуміла гострота проблеми в 1992 р.: тоді йшлося не тільки про
необхідність будувати Українську державу, а й про змістовне наповнення
самого поняття "Українська держава", оскільки дискусії точилися не лише
щодо наявності держави в Україні до прийняття Декларації про незалежність,
а й щодо змісту поняття "Українська держава" як парадигми щодо
найпосутнішого: чи є тотожними поняття "державність в Україні" і
"Українська держава".
На жаль, і досі ті поняття для декого вкладаються хіба що в територіальноадміністративні рамки і не фіксують найголовнішого: чим же нова
державність відрізняється від тієї, що існувала (а вона за всіма формальними
ознаками таки існувала!) до 1991 року. А це є наслідком того, що ми досі
маємо ідею національної держави як орієнтир і мету і не маємо визнаної
суспільством наукової ідеології її трактування та розвитку. Однією з причин
є й те, що ми аналогічно ототожнюємо ідеологію держави з національнодержавницькою ідеологією.
Знову доводиться жалкувати, що аналогічною є ситуація й з проблемою
громадянського суспільства. Як приваблива ідея, воно мало не в усіх на слуху.
Одначе…
Пригадаймо відоме: "є ті, що слухають і не чують, а дивляться – і не
бачать…" В усіх радянських святцях говорилося про права кожного народу на
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самостійність аж до відокремлення, – але хто бачив хоч якийсь документ (не
кажемо вже – про факт) реального відокремлення? Чехи, поляки, угорці
умилися кров’ю лише за стократ декларовані права та спробу впровадити хоч
елементи свободи, але які не спиралися на правові документи та реальні
механізми реалізації дійсно існуючого природного права кожного народу. І
все ж на всіх велелюддях, і особливо в Україні, ідеологи неоімперії
вірнопіддано вітійствували про здійснений ідеал суверенізації націй… Не
соромлячись і не печалячись, що й самі стають могильниками навіть ідеалу
суверенітету.
Історія повторюється з ухилом від героїзації існуючого стану до фарсу.
Характерним прикладом у цьому плані є стаття у газеті "День" з попарубоцькому кокетливою назвою "Україна, яку ми не знайшли" з
підзаголовком, котрий ще уточнює маніакальний негативізм оцінки стану і
перспектив нашого життя: "Незавершений проект – одночасно надія і її крах".
Зауважимо: загалом стаття і з важливими та корисними спостереженнями.
Одначе – неконструктивна, бо однозначно негативістська.
Зрозумілий пафос її уже із заглавних акцентів: лише 23% опитаних
(свідомо акцентуємо на цьому факті!) зазначили, що відчувають гордість з
приводу незалежності України, зате 25,4% відчувають розчарування у зв’язку
з розпадом СРСР; і 25% "байдужі до цього дня". А це, мовбито, означає, що
Схід цілком, Захід цілком (як і Південь та Північ) України є абсолютно
протилежними (?!), і – також в усьому: в ставленні до незалежності,
демократії і тоталітаризму, до національної ідеї, її носіїв та політичних партій,
до будь-якого змісту політичних реформ. Як твердить автор, навіть "на Заході
кількість прихильників незалежності не складає навіть половини опитаних
(47%)". Є безкінечні приклади, коли "громадяни, згуртовані навколо великої
національної ідеї, ладні були йти на величезні жертви заради розбудови
національної держави", – зазначає автор. І цілком правильно. Але то – щодо
іноземців. А от українці – всупереч самому собі, резюмує автор – не такі, не
здатні на жертви заради свободи. (?! – П.К.) Це, мовбито, і тому, що "жодна
(?! – П.К.) ідея неспроможна створити саму націю…й згуртувати те, що
об’єктивно позбавлене внутрішньої цілісності" (таким бачить дописувач
"Дня" наше суспільство); а також тому (далі необхідно набратися мужності,
щоб сприйняти знову-таки парубоцькі жарти), що "здобуття Україною
незалежності відбулося внаслідок випадкових зовнішніх обставин" (і стало
несподіванкою для мільйонів…). А як причина і наслідок подається те, що "за
географічними … й національно-культурними характеристиками Україна є
випадковою реальністю(?! – П.К.)", а "в її нинішньому вигляді є продуктом не
творення, а розпаду". Далі логічно нікуди, та автор налаштований на довгу
дистанцію, тому резюмує: "ставлення до суверенітету України… свідчить і
про очевидне фіаско, якого зазнали представники так званих (?!)
"національно-демократичних сил" (небачена спроба поєднати націоналізм з
демократією); і що "Україна вже вкотре пережила "розстріляне відродження",
з тією лише різницею, що цього разу провину за "антиукраїнські сили" не
покладеш", а "вся діяльність, спрямована на забезпечення державного
суверенітету, походила від державної влади". Отже, в країні можна робити,
що заманеться; суспільство (а не його специфічні верстви) стоїть за Брежнєва
і диктатуру сильніше, ніж за національну демократію. І, як підсумок: "жодна
політична ідея сьогодні не може сконсолідувати націю", українське
суспільство не становить і не тяжіє до ідейно політичного цілого. І, отже,
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спочатку не було всенародного руху, а тільки влада, і народ не виборов, а
"одержав" незалежність. Та аналогічно: в Україні громадянського суспільства
не існує навіть в зародку.
Історія повторюється. Мало не всі ратують за громадянське суспільство:
як за ідеальний стан, як за панацею від кризи, як за основу прогресу; зрештою,
як за підвалину розвитку української держави.
Однак знову – але…
А що то є – громадянське суспільство?
Здавалося б, дивно, але на практиці для одних воно тільки абстрактний
ідеал, до втілення в життя якого українці ще навіть не тільки не приступали, а
й не думали; отже, що в Україні необхідно тільки розпочинати творення
громадянського суспільства.
Для інших Г.с. – це щось, що має протистояти державі, оскільки держава –
це тільки система управління, влада. Ще для інших Г.с. – ідеологічний фетиш,
трансплантований нам із зовні і не відповідний, а то й неприйнятний
українській ментальності. А тому для багатьох Г.с. – домовик, про існування
якого знають усі, однак досі ніхто його не бачив.
Якщо так уявляє стан і проблеми сучасна соціологічна служба, то чи
випадково, що ми не маємо наукової історії, теорії та концепції розвитку як
української держави, так і громадянського суспільства; і чи випадково й те,
що і в цьому випадку ми є як спадкоємцями, так і жертвами тривалого періоду
розвитку певного типу і суспільної теорії, і соціальної практики?!
Щоправда, говорячи від імені "ми", автор "Дня" не уточнює, хто ж то є, бо
за тим бачаться ріжки і акад.М.Погодіна, що в ХІХ ст. відкидав навіть
приналежність українців до суспільно-державних джерел України, зокрема –
до Київської держави VІІІ-ХІІ ст.ст.; і Леніна та філософа Г.Федотова, котрі
не бачили суверенного не тільки минулого, а й, тим більше, майбутнього
України; і Солженіцина та його сучасних однодумців, які відкидали саму ідею
українства й марять Україною лише як територією, в масі суспільства тепер
уже "маленької імперії" – в складі Росії, Білорусі та Казахстану. Зрозуміло –
для початку, бо далі запанує традиційне: все твоє – наше, а все моє,- то моє;
де я – там і Росія…
Не дивно, що "ми"-автор не бачить дійсно об’єктивних наслідків перепису
населення, який підтверджує: українське суспільство вважає себе
українським, втілює в життя ідею суверенітету і демократії, відстоює
пріоритет рідної мови, а відтак і національно-державницької ідеї. Інша справа,
що воно розчароване політикою влади та наслідками національнодемократичного розвитку.
Тому щодо настроїв: вони мінливі в усі віки, а погляди мають глибоке
різнорідне коріння в минулому. Зрозуміло й інше: і не могло бути наукової
історії та теорії Г.с., за умов тоталітарного імперського режиму їх і не
актуалізували.
На жаль, докази відшуковувати не важко. Ось окремі із красномовніших.
Якщо в багатьох країнах положення про сутність і роль громадянського
суспільства зафіксовані в Конституціях, існують поважні дослідження про
нього, то ми маємо протилежну картину. Зокрема: Г.с. – це і реальний стан
технології реалізації ідеї. Один з доказів, що це можливо – ідея й практика
самоврчдування. Вони є! У дійсності. А на рівні державних актів і ЗМІ?.. І
паралельно: до сьогодні ми не маємо жодного авторитетного видання,
присвяченого спеціально цій темі-проблемі. Більше того, хоча ми маємо
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національну й галузеві академії наук, потужні аналітично-ідеологічні
інституції численних партій та організацій, у той же час не маємо навіть
спроб визначити науковий зміст поняття Г.с. не тільки в офіційних доктринах,
а й у тлумачних (крім словника іноземних термінів) та енциклопедичних
словниках…
Насправді: окремого гасла "Г.с." немає не лише в УРЕ, а й в "Енциклопедії
українознавства", хоча в УРЕ знаходимо розшифрування понять "громада" як
сільська община, поземельне об’єднання хліборобів; "громада" як український
громадський політичний збірник (що його видавав ще М.Драгоманов у
Женеві); "громади" як "організації". Далі йдеться про "громадське
харчування", але не мовиться про "Г.с."…"Енциклопедія українознавства"
могла не писати про Г.с., бо його тоді в Україні не існувало.
Про причини скажемо далі.
Подібне бачимо і в енциклопедіях СРСР. Ось МСЭ: після Градшгейна –
польського композитора, у ній розповідається про "Гражданскую войну в
СССР 1918-20" рр і про "Гражданскую войну в США (1861-65)", про
"Гражданский брак" і "Гражданский воздушний флот" та "иск в уголовном
процессе", навіть про "Гражданский кодекс" та "Гражданский шрифт",
уведений після реформ Петра І; зрештою, про "гражданство" і "Гражданское
право", – але й тут навіть натяку не міститься про "Г.с."
А між тим є надзвичайно важливий акцент про суспільство у "Толковом
словаре" В.Даля: "Общество, какъ нечто отдђльное и цђльное, приходъ,
волость или население, состоящее под общим управлениемъ".
І ще значущіші акценти в "Словарі української мови" Б.Грінченка:
1)"Громада, ди. Общество равноправиемъ лицъ, міръ, собрание, мірськая
сходка. Громада – великий чоловік… Дай, Боже, щоб ти тихенько гомонів, а
громада б тебе слухала. Добре речеш, а в громаду не беруть. Не хотілось в
снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчуками збірать на пораду.
Шевч. Слухайте ж, панове громадо! Шевч. 2) Громадський, а, е;
принадлежащий, относящийся к міру, общественный, мирской. Громадських
людей кликали цінувати. Громадська земля. Громадська справа. Громадський
суд. О. 1861.Х.55. Муж громадський. Член общества, представитель
иззвестной его части, участвующий в его решениях. Г.Барв. 351. Кулішъ
повести. 1.185. Тоді ж то, не могли знати ні сотники, ні полковники, ні джури
козацькії, ні мужі громадськії, що наш пан гетьман Хмельницький… у городі
Чигирині задумав… Мет.
Громадянин, на, м.Член громади, член общества. Оце зібралися ми,
панове-громадо, про от що розсудить. Гліб. Хай буде промадянином тієї
землі, де уродився й виріс. О.1861.Х.
Громадянство, в а, с. Общество, ощественное тело, культурное общество.
Не сумуймо про мизерну долю нашого українського народу; не журімося про
те сирітство, у якому зостався і зостається він без первоцвіту свого
громадянства. К.ХІІ.
Громадянський, а, е. Общестенный. Рудъ, Ск. 1., 26. Громадське життя.
К. Кр. 35. К. ХІІ. 135. Мусиш з пана чоловіком громадським статись. К. ХІІ.
69. Не тільки що народної, а нема в нас і громадянської гордощі. О. 1862. ХІ.
28. Наші пани, що постали на Вкраїні з нових народних дуків, дбали про те, як
би рідну мову піднять до …громадянської поваги. К. ХІІ. 121.
Громадянщина, ни. Ж. Общество, общестенность. См. Громадянство.
Закинене серед чужої нам громадянщини, серед чужоплемінного і

11

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

чужорядного натовпу, слово наше ховалось тільки по невмирущих піснях.
Шух. К., ХІІ. 135" (т. 1, с. 329-330)"... Як бачимо, Г.с. обіймало і становище та
права людини, і всі ланки цілісного суспільства з його соціальними
інституціями, і мовою, свідомістю та етикою, патріотизмом, правами і
обов’язками.
І так бачив суть громадо-громадянського не лише Б.Грінченко, а –
найперше – народ і його духовні світочі.
А погляд той, наголошуємо й ми, відбивав цілу низку непроминущих
реалій.
Найперше: що проблема громадо-громадянського має в Україні
щонайдавнішу, принаймні з національно-визвольної доби історію, і
пов’язували її з справою всенародного життя (яку, нагадаємо, "гетьман
Хмельницький … у городі Чигирині задумав").
А разом з тим: 1. що навіть поняття Г.с. появилося з реального життя і не
пізніше як у ХІХ ст., – але відомо: спочатку появляється дитина, а потім їй
дають ім’я. Сутність передує формі (найменню) і в усіх інших речах та
явищах. 2. Отже, основи громадянства в Україні сягають в глибінь історії. І не
випадково Словник Б.Грінченка адресується до Хмельниччини: ще тоді
внаслідок грандіозного вибуху суспільно-громадянської свідомості та злиття
її з однодумною соціальною, етнонаціональною та релігійною волею і
діяльністю етнічної інтелігенції (освітньо-наукової, козацької та конфесійної)
та витвореної нею влади було створено національно-демократичну
республіку.
Нагадаємо: одну із трьох перших в Європі – водночас з Англією і
Нідерландами.
Нагадаємо авторові "Дня" та його однодумцям (коли вони є) і те, що: поперше, ідеологічною об’єднуючою всі шари суспільства силою того
історичного руху та звершення була таки ідея; тоді це – національнодержавницька визвольна ідея; а генеруючою волю нації суспільною силою –
козацтво. Козацтво, що обіймало всі верстви народу. А по-друге, що та ідея
гніздилася в першоклітині суспільства – українській сім’ї та вірі, а випливала
з досвіду раніше квітучої Київської Русі, у якій правили: народні збори (віче),
боярська рада та великий князь на основі спочатку народного звичаєвого
права, а згодом – упродовж століть – правової конституції "Руська правда",
якою до ХVІ ст. послуговувалася й Русько-Литовсько-Польська держава.
Саме історична реальність, втілювана і в філософію – ідею, коли
українська прадержава поряд з наймогутнішою Візантійською імперією була
провідним суб’єктом історичного цивілізаційного та культурного процесу,
відродила самосвідомість, об’єднала суспільство, створила етнонацію, яка у
свою чергу створила не тільки демократичну державу, а й Конституцію
(П.Орлика), ядром якої було визнання верховенства закону, в якому понад
усе ставився пріоритет прав людини, усіх соціальних верств та гармонії
взаємовідносин нації й етноменшин і в якій за основу проголошувалася
правова угода між гетьманами (владою) і суспільством, між громадою й
індивідами, світською й церковною владами.
Саме в Козацькій державі запанував дух громад – як освітньо-культурних,
так і соціально-політичних, а на тій основі – і дух громадянства, що
забезпечив як панування демократизму, так і розквіт єдності суспільства та
влади ("чорних", тобто – народних рад, старшинської еліти, гетьмана і
церковних ієрархів), "гордощі громадянські" як синтез індивідуальної,
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соціальної й національної самосвідомості, совісті й честі, а також бурхливий
розквіт освіти (Україна визнавалася найосвіченішою країною Європи), науки,
мистецтва (бароко), армії, зрештою – універсальної системи культури, – що й
зумовило щонайвищий авторитет української держави. Ще тоді, маючи
розвинену мережу міст, котрі мали магдебурзьке право, Україна реально
належала до європейського світу.
Природно, що великий німецький філософ-просвітитель Й.Г.Гердер
пророкував Україні долю нової Еллади.
Експансія сусідів – Польщі, Угорщини, Туреччини, татарського Криму та
ін., а особливо імперський тоталітаризм Московської держави перервали
природний генезис України. Як писав М.Костомаров, декому здавалося –
назавжди. Україна, мовляв, лежить у домовині і лишається лише виконати над
нею реквієм.
Та Україну вберегла й відродила національно-демократична, гуманістична
громадівсько-громадянська ідея, ядром якої знову постали: філософія синтезу
соціальної й національної революції як здійснення заповіту: "…вставайте!
Кайдани порвіте", "і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і
буде мати, і будуть люде на землі." Верховенство закону як гаранта
справедливості та свободи; примат прав людини і гуманізму, рівності всіх
людей і народів, мов та культур, ідей громадянства як філософії і політики
держави, концентрованим вираженням якої, нагадаємо, стало наукове
українознавство – як синтез досвіду минулого, аналізу сучасного, прогнозу та
планування майбутнього, розгорнутих у єдності часо-простору; закону й
свободи, етики і естетики, буття і свідомості, осмисленого життєвого вибору
українознавства як самопізнання, українолюбства і українотворення.
Рівноправних, гідних відносин з іншими.
Достатньо взяти до рук тритомне (1984 р.) видання "Українська суспільнополітична думка ХХ ст." (упорядники Т.Гунчак і Р.Сольчаник), як
переконаємось: козацька ідея-філософія зумовила "Історію русів" і породила
Т.Шевченка; Поет відродив націю, сказавши: людина, народ – це їхні
характери; "возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло них
поставлю Слово". Отже, універсальна роль Слова й повернення рабам
свободи. Мета – вся нація; шлях – боротьба, зокрема за історичне "Я", бо
нація це свобода і воля, а "нація без характера – це кисіль і дуже несмачний".
Відроджуймо нашу славу, дбаймо про визначену Природою історичну місію,
прагнімо висот людяності, рівності та свободи; шануймо всіх, але "на
москалів (чи турків, німців або французів) не вважаймо: у них народ і слово і
у нас народ і слово". Творімо, а в кого краще виходитиме – хай судить Світ.
Отож: цитуючи "полюби ближнього свого, як себе самого", навчімося
шанувати себе: своїх матір і батька, село і місто, традиції і культуру, Землю і
Небо, славних прадідів великих, адже
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра!
Пам’ятаймо великого Володимира Мономаха:" що знаєте, того не
забувайте, а чого не знаєте – вчіться"; вчіться, як заповідав Г.Сковорода,
самопізнання, бо це – магістральний шлях до творення себе і світу у світлі
найвищих ідеалів.
Т.Шевченко на олтар грядущого народу поклав увесь свій геній, навіть
життя, а розбудивши націю, найбільше боявся, що "Україну злії люди
присплять лукаві і в огні її окраденую збудять".
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Читаєш розумувания не лише російських імпер-патріотів, а й автора "Дня"
про те, що українцям є незнаною національно-державницька ідея та що їм
легко дісталася незалежність, і думаєш: що за цим, окрім історичної
неосвіченості?
Адже відомо: на грунті козацької ідеології Хмельниччина, метою й
наслідком якої стала національно-демократична держава, етно-психологія
"громадянських гордощів", самоповаги (московити не можуть диктувати нам
свою волю, адже "той народ не є кращими за нас"); а в ім’я незалежності
лилися ріки крові не лише в час Хмельниччини: в ім’я свободи поклали
голови лицарі І.Мазепи; в ім’я будучини "карались, мучились, але не каялись"
Т.Шевченко й П.Куліш, М.Драгоманов, Леся Українка і П.Грабовський та
П.Чубинський, І.Франко, М.Грушевський, В.Винниченко й С.Петлюра,
С.Єфремов і В.Вернадський; мільйони голодних в 1921 і 1933 та 1947 роках;
понад 10 мільйонів загиблих у Другій світовій війні; сотні тисяч в Гулагах і
Сандормохах, у Вінниці і Биківні, Бабиному Яру. Ще й на межі 80-90-х років
ХХ ст. з концтаборів привозили трупи правозахисників та "дисидентів" –
борців з імперським ордизмом.
Коли президент США Б.Клінтон говорив, що шанує українців за героїзм і
за 4,5 млн. жертв у Другій світовій війні, то він не назвав ще понад 4496 тис.
загиблих на окупованій території; і так само: відзначаючи, що українці –
давній народ, але є молодою демократією, він випустив з уваги, що
конституція П.Орлика не молодша, а старша за американську "всього" лиш на
70 років! Але не маємо підстав сильно докоряти лідерові іншої держави: ті
"факти" дали йому… ми. Ми зневажили перед світом майже… 20 мільйонів
убієнних за незалежність!
І хай не знав того Б.Клінтон, але як може поставати поряд з невігласами,
фарисеями і циніками сучасний український "соціолог"?!
Якого гатунку "громадянське суспільство" він виплекає?
Так, у свідомості сучасних українських громадян багато хаосу. Але
головне – розкрити причини та вказати шлях виходу на магістралі світового
поступу. Похмурі ж "реформатори" трансплантують у душі лукаво
змайстровані чужі піар-ідеї та сіють зневір’я і відчай. І не доводиться
дивуватись, що вони мовбито дбають про "Україну, якої не знайшли". Не там
і не так панове шукають!
Бо так, рівень громадянської свідомості й волі в Україні ще не задовольняє
виклики часу. Але ж відомо: навіть місячне немовля уже несе в собі сутність
людини. Ми маємо могутній фундамент громадянського буття та свідомості.
Його не бачать, а то й руйнують не лише чужі, а й деякі "свої". Руйнують і
тим, що "по-революційному" пропонують лише починати творення не тільки
основ громадянського суспільства, а й нації, а в ім’я стратегічного
партнерства та багатовекторності орієнтацій – відмовлятися від пріоритетів
своїх інтересів, мови й культури, своїх правдивих уроків історії. Забуваючи:
людина (народ) без пам’яті – об’єкти чужої волі, храми без Бога.
Ті, що бачать та пропонують лише бруд, недосконалість нашої дійсності,
тим самим говорять: ми ще чи й вийшли з печер та лісів. Почнімо робити
кам’яні знаряддя…
І це – ті, що зараховують себе до речників реформ і прогресу. Хто
відносить себе до інтелігенції.
Але "забувають": і людина, й народ – універсально цілісні
самовідтворювальні системи, в яких інтелігенція – це синтез енергії серця та
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інтелекту. Голова, що звернута поглядом не тільки до землі, а й до Неба. Та
голова має бачити широко, глибоко й високо і обирати найжиттєтворніший
шлях руху, знаючи: сутність людини – з небесно-земної матерії.
Тоді інтелігенція – світська і конфесійна – почне осмислювати рух
цивілізації та культури, людини й суспільства до ідеалу та усвідомлювати:
1. Громадянське суспільство починається з колиски, охоплює всі сфери
буття і свідомості, традицій роду, народу, ідеології, етики і моралі.
Століттями руйнувалися засади української сім’ї. Ще І.Мазепу змусили
підписати вердикт про обов’язковість змішаних шлюбів в Україні. І ми не
випадково поклали в основу українознавства філософію родинності та
завершуємо низку досліджень і видань з орієнтацією на цілісність: "Дитинародина-Україна-Світ". Фундаментом Г.с. має стати родина.
Звідси проблема батьків і дітей з усвідомленням: все починається з
батьків. Свого часу Т.Шевченко бачив її через парадигму "славних прадідів
великих і правнуків поганих", виплодом яких на певний час став "народ без
пуття, без честі, без поваги" (П.Куліш). Не можемо тиражувати помилки
історії. Маємо зосередити всю систему виховання передусім батьків, а тим
самим – усіх живих і ненарожденних до соціально-національної творчості.
2. Щоб виховувати, має бути вихованим сам вихователь.
Отже: освітня, наукова, культуротворча, правова, політична, конфесійна,
військова інтелігенція має сконцентруватися на самопізнанні та самотворенні
– як інтелігенції Української суверенної держави, а на цій основі – і розбудові
фундамента Г.с.
Розуміння ролі інтелігенції засвідчили ще Володимир Великий і Ярослав
Мудрий, Володимир Мономах і митрополит Іларіон, гетьман Сагайдачний і
Мазепа, К.Розумовський і поет-пророк Т.Шевченко, президенти – УНР
М.Грушевський та НАН В.Вернадський.
Закономірно, що ще в Київській Русі були школи тривіуму і квадріуму,
великий митрополит Іларіон писав "Слово про закон, благодать і істину", а
великий князь Володимир Мономах – "Поучення дітям", в якому розкривав
свій досвід і як людини, і як полководця та державця, педагога й мислителя,
діяча міжнародного рівня, котрий, підтримуючи прагнення літописця
відкрити собі і світові "Звідки пішла Руська земля, хто в ній почав першим
княжити", отже, як формувалася своя держава, настійливо радив: пізнати, як
створено Світ – Небо і Землю, живу й неживу природу, а найперше – Людину
та те, задля чого вона приходить у світ.
Природно, що Г.Сковорода також вимагав від кожного пізнати себе
самого, а бо тільки завдяки цьому можна і повністю самореалізуватися, й бути
корисним людям (громаді), підносив ідеї "отця вольності Богдана", а
дошукування відповіді: Т.Шевченко – Нащо нас мати привела:
Чи для добра, чи то для зла?
Нащо живем? Чого жадаєм?..
В ім’я і благодаті кожної людини, соціальної верстви, всієї нації та її
філософії-віри наші прапредки організовували освітні, наукові, конфесійні та
культурологічні і громадянські братства, боролися за суверенну державу
ідейно і збройно. А задля досягнення мети плекали високий культ своїх героїв
та покоління борців-патріотів. Закономірно, що те суспільство породило
найславетніший феномен міжлюдського братства – козацтво, а козацтво –
найвищу на той час форму Громадянського суспільства як всенародного,
національно-демократичного, правового. При цьому козацька ідея та
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педагогіка стали основою життєдіяльності молоді на віки. А її носії були і
воїнами-полководцями, захисниками мови, віри, культури, лицарями честі й
моралі. Будівничими і будівниками, суверенами як у внутрішній, так і в
зовнішній політиці.
Тож так само закономірно, що тоді сформувалася філософія та
Конституція того суспільства – закон про Буття національно-демократичного
суспільства.
Нині не маємо зафіксованої в документах відповідної міжнародним
нормам української національно-державної ідеології. Тому не маємо й
науково вираженої в документах ідеології Г.с. Або навпаки.
І тому не можемо не думати: а чи маємо систему виховання (від родинного
до позашкільного) та освіти (від середньої до вищої), спроможної розвивати
засади й структури громадянського суспільства? А в цьому зв’язку: чи маємо
програму підготовки та волю інтелігенції й влади створити державницькогромадянську ідеологію?
Нагадаємо: за Хмельниччини в органічній єдності працювали козацькі,
братські й церковні школи та академії. Пізніше місію реформаторів
суспільства взяли на себе ліцеї й університети. У ХІХ ст. справу розвитку
громадянської самосвідомості взяла на себе "Просвіта" та наукове товариство
ім.Т.Шевченка. У всіх зазначених інституціях синтезом інтелекту, серця і
національно-державницької волі була інтелігенція – корифеї освіти, науки,
культури, мистецтва, української церкви – Г.Сковорода й І.Котляревський,
В.Каразін, О.Потебня і М.Максимович, І.Нечуй-Левицький, Б.Грінченко,
М.Драгоманов, М.Коцюбинський, Леся Українка, І.Франко і М.Лисенко,
О.Огоновський і О.Кониський, М.Грушевський і С.Петлюра, генії "театру
корифеїв", ідеологи НТШ, "Української хати", центральної Ради і НАН.
І цілком закономірно, що ще в ХІХ ст. в Україні формуються національнодержавницькі партії, ядром ідеології яких стає національна ідея як фермент
Г.с.
Достатньо ознайомитися з програмами Русько–Української Радикальної
Партії, "молодих" радикалів, Народної Ради, з програмовими засадами
Братства Тарасівців (яких чомусь мало уводять або й не вводять зовсім у обіг
суспільно-політичної української думки сучасні "радикали"), з дискусіями
М.Драгоманова й Б.Грінченка, М.Драгоманова, І.Франка і Лесі Українки, як
переконаємося: головним орієнтиром їхніх роздумів та полемік було якраз
Г.с., а розглядали вони його в усіх аспектах буття людини й народу: родинносоціальному, національному, політичному, мовно-культурному, моральноетичному, релігійному та військовому.
Природно, що появляється "Україна irredenta" Юліяна Бачинського, в якій
на чільну позицію поступу виноситься суверенітет особи та нації, а це
зумовлює вимогу єдності інтересів та дій класів, суспільства й держави,
громадських і владних інституцій.
Зауважимо: століттями паралельно розглядалися проблеми становища
індивіда в сім’ї й суспільстві та взаємозалежність соціального і національного
розвитку, що й вивершилися в "Самостійній Україні" Миколи Міхновського,
в теорії та злитті соціальної й національної революції на практиці.
Появляються
праці
історичної
школи
В.Антоновича,
П.Куліша,
М.Костомарова, Д.Яворницького, Ф.Вовка, В.Хвойки П.Чубинського,
зрештою "Історія України Руси" М.Грушевського та твори І.Франка, що
з’єднують віки й покоління, відроджують пам’ять, а з тим і національно-
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державницьку самосвідомість та волю суспільства, ставлять питання: "Що
таке поступ" (І.Франко). Найповнішою мірою виявляють себе не лише
суспільно-політичні "Громади", а й громадянський рух по з’єднанню
суспільних і владних структур. І саме завдяки цьому Україна знову вийшла
на всеєвропейську арену як суб’єкт історичного процесу цивілізаційного й
культурного розвитку, дала світові оригінальний шлях до здійснення ідеалів
ХХ ст.
Не можемо не відзначити: через сплановану фальсифікацію української
історії й ХХ-го століття світ досі слабо, а то й хибно орієнтується в реаліях
розвою української і суспільно – політичної думки, і соціальної практики.
Особлива заслуга у цьому й ідеологів більшовицької імперії. Але гріх буде
не сказати й про тих, що "гірше ката" розпинали Україну, труїли й
деформували свідомість.
Візьмімо навіть підручники з історії, географії, літератури, мови, і то не
лише до 90-х років ХХ ст., а й за часом теперішніх, і в душу вдарить сморід
імперської псевдонауки.
Зокрема: національно-визвольна революція
українського народу ХVІІ ст. буде подана лише як рух до "возз’єднання" з
Росією, а революція початку ХХ ст. оголошується контрреволюцією (хоча
вона розгорнулася ще з початку 1917 р.), а її могильник – жовтневий
петроградський переворот – справжньою революцією; вождів української
революції – зрадниками, і не когось, а ... українського народу; його ж катів –
героями-визволителями. До речі, імена й мармурові постави тих псевдогероїв
досі "прикрашають" не тільки вулиці чи площі, а й цілі міста, чим грубо
порушується Конституційний закон про символіку суверенної держави,
вноситься психічна дисгармонія в душі людей особливо молоді.
Антипатріотичний, заквашений на антиісторизмі нігілізм чорною хмарою
падає й на картину суспільства: з часу всенародної революції воно
оголошується несправжнім, анархо-безідейним, а з часу більшовицького
терору – втіленням демократії і свободи, правди і права та справедливості. Та
й що дивуватися, коли кормчі компартії досі пишаються правонаступництвом
КПРС та глумляться навіть над мільйонами знищених, геноцидом,
соціальним, національним, духовним терором і пишаються вірністю ідеології
брехні, зведеній в ранг офіційної політики?! Світ канібалізм відкинув, наші
борці за громадянську "справедливість" культивують і досі.
Не повернувши історичної правди, Г.с. сучасного типу не розвинути.
Бо та правда засвідчить: соціальний, протестний рух мас розбудили
інтелігенцію. Вона пішла в народ. Ми той рух засудили як недостатньо
класовий і революційно-партійний. Бо він був не більшовицьким, не
репресивно – догматичним. І тим самим заплямували не лише революціонерів
– інтелігентів, а й народ, бо він той рух сприйняв.
Сприйняв і тому, що українській ментальності притаманна філософія
еволюціонізму. Вона не відкидає революційного начала. "Поховайте та
вставайте! Кайдани порвіте. І вражою золою кров’ю волю окропіте!" – ось
кредо козацького народу. Але, як зазначав І.Франко, історію творять "не
револьверники і бомбісти", а маси і їхні вожді наснажені контруктивнотворчими ідеями.
А звідси – абсолютна необхідність внесення в суспільство наукововиважених, перевірених історичним досвідом ідей, наснажених не тільки
пафосом вируючих площ, а й інтелектуально-гуманістичним, філософськоморальним змістом, єдністю аналізу й синтезу тенденцій розвитку в
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минулому і сучасному та прогнозу, конструювання програм розвитку у
майбутньому. А водночас – схильних та спроможних до конструктивної
діяльності.
Щоб створити Храм Буття, Г.с. необхідні: велична архітектурна ідея;
реальний план його конструкції; зодчі, майстри і підмайстри, відповідний ідеї
Храму матеріал.
Імперіалістичні держави, розпочинаючи І світову війну, керувалися ідеями
месіанізму та переділу світу в своїх інтересах. Мільйони поклали голови під
уламками апокаліпсичного божевілля.
Лідери українського національно-державного відродження висунули
філософію миру, рівності, справедливості і свободи. Демократії й
верховенства права для всіх: окремих людей, соціальних верств і народів,
націй і етноменшин, мов і культур, суверенізації внутрішнього і зовнішнього
життя.
Прекрасну ідею Центральна рада розпочала втілювати у життя: були
прийняті універсали, міністерства розгорнули діяльність по реформуванню
аграрного й промислового секторів, освіти, науки й культури в світлі
реалізації основ національно-державницької ідеї, синтезованої в еволюції її
сутності упродовж століть. В селах і містах стали відроджуватися вікові
традиції громадського народовладдя. Знову відчула себе "головою" і "серцем"
дійсно прогресивна – високопрофесійна й високопатріотична інтелігенція.
Нація й етноменшини розгорнули взаємини на грунті законів.
Закономірно, що не лише голова УНР М.Грушевський, прем’єр-міністр
В.Винниченко, міністр освіти І.Стешенко, а й президент УВАН
В.Вернадський та віцепрезидент С.Єфремов в основу розбудови не лише
освіти, науки, культури, а й соціально-політичної структури суспільства
поклали українознавство – як політику й філософію держави. Майстрами та
підмайстрами, будівничими Г.с. стали народ і влада.
Природно, що коли більшовицько-імперські варвари рушили ордою задля
зруйнування того Храму – Центральна рада 1918 р. прийняла ІV Універсал,
яким здискредитованій ідеї федерації з Росією протиставила політику
повного суверенітету. І то був справжній фундамент Г.с.
Високі ідеали потрібно захищати. У тому числі і збройно. Хто не плекає
свою владу і армію, той матиме чужі.
Псевдо-інтернаціоналістські ілюзії окремих українських лідерів, розбрат
серед керманичів призвели до зруйнування фундамента Храму. Конструкція
правового демократичного Г.с. впала під натиском імперського абсолютизму,
суспільство для якого завжди було тільки матеріалом, знаряддям,
розцяцькованою іграшкою.
Зате повною мірою виправдала себе "політика і філософія держави" –
українознавство: воно зумовило не тільки могутню хвилю духовнокультурного Відродження 20-х років ХХ ст., а й сформувало ідеологію та
психіку тих поколінь, що в наступні десятиліття склали основу легіонів
правозахисників, борців, котрі знову гинули мільйонами, але ще раз довели:
Г.с. – це єдина ідея і воля великих патріотів, що зрідні Феніксам. Піднявшись
до Неба загальнонародних ідеалів, вони буває й падають, підстрелені
ворожими зайдами, на Землю, однак саме в лоні Матері-Вітчизни
відроджуються; мов журавлі, повертаються з Ірію, щоб далі творити життя.
Зробити б з усього того правдиві висновки і на межі ХХ-ХХІ століть!
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Та знову історичний парадокс: ініціатори суверенного розвитку 80-90-х
рр. ХХ ст. здійснили незаперечно великий подвиг: висунули привабливі
конструктивні ідеї. Та коли настала пора втілювати їх у життя, виявилися не
зовсім готовими, а то й зовсім не готовими до ролі будівничих. І не тільки на
рівні загальноукраїнських структур, а й коли зайшлося про нового змісту
концепції, структури та закони. На рівні широких верств суспільства, коли ті
концепції і закони настала потреба реалізувати.
Один з прикладів – принцип верховенства прав людини. Без реального
втілення цього принципу в життя говорити про Г.с. – це не що інше, як
лицемірити.
Право людини починається з колиски. Не всі люди від природи наділені
однаковими можливостями, але всі люди мають природне право рівних
можливостей для самореалізації.
Чи може дитина реалізувати своє право, розпочинаючи життєву дорогу в
бідній, безправній родині, а тим більше – полишена на саму себе навіть
батьками?
А водночас: чи можуть батьки сучасного села забезпечити дітям належну
освіту, а тим самим – відповідну їхнім здібностям кар’єру?
Чи можуть учителі за умов існуючого фінансування та технологічного й
матеріально-технічного забезпечення реалізувати своє покликання? Це ж – і
щодо діячів науки, культури, мистецтва? А всі вони – без прийнятих
належних законів?
Отже, без координованого вирішення всіх аспектів проблеми: людина і
суспільство.
І не лише в теоретичному плані. Не менш вагомо – в практичному. Адже
ми маємо Конституцію, масу "правильних" постанов Рад усіх рівнів. Однак:
хто їх виконує?! Або: як могло статися в дійсно громадянському суспільстві,
щоб існувала 10 стаття Конституції (про статус української мови), а ми
керувалися "Законом про мови в Українській РСР", тобто в державі, якої не
існує?..
Виходить: ми маємо загалом привабливу форму – Конституцію, але чим
(яким змістом) її наповнили? І так само маємо ідею Храму – демократичної,
суверенної, соборної, правової держави, – але не маємо механізмів волі,
важелід для втілення ідеї в реальну конструкцію Храму?
"Мертві бджоли не гудуть"… Не поставлені на рівень технологій,
впроваджуваних у життя силою Законів, конструкції цілісної системи
всенародного організму ідеї лишаються романтичними міфологемами.
Громадянське суспільство не матеріалізується.
"Україна, якої ми не знайшли…" І авторові баламутної заяви, й пресі
потрібно хотіти і вміти шукати, до того ж – там, де певна сутність може
знаходитись: у Небі – Небо, на Землі – Землю, в Україні – Україну, що
означає: в серцях й інших, але обов’язково – і у власному Серці та Слові, бо ж
"коли ти похитнувсь у Слові – вважай, що похитнувся у собі"
(Б.Олійник).Слово в Законі повинне стати Ділом. А їх гарантами – всі
інституції і широких верств суспільства, і всіх гілок влади. А Генеральним
конструктором мислення та діяння мала б стати "четверта влада" – ЗМІ. Чи
можуть сприяти розвиткові Г.с. засоби масової інформації, телебачення, котрі
служать інтересам олігархів і навіть мовою відгородилися від свого народу,
порушуючи, до речі, не лише мораль та етику, а й Конституцію?
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Риторичне питання, коли зважити, що численні ЗМІ "не помітили" навіть
Дня Незалежності нашої держави…
Ти знаєш, що є Людина?! – питали Володимир Мономах, Григорій
Сковорода, Тарас Шевченко.
Чи знаємо, що Г.с. складається з людей, починається і вивершується в
Людях? Отже, тих, що органічно поєднують в собі права й обов’язки,
індивідуальне й національне, право й мораль.
Давши світові "Руську правду", філософію Г.Сковороди, Конституцію
П.Орлика, "Книгу буття українського народу" М.Костомарова та кириломифодіївців, "Кобзаря" Т.Шевченка, ІV універсал УНР, – Україна явила
світові велику правду: ми були добре структурованим суспільством ще за
великого князя Аскольда; органічний синтез звичаєво-народного і державного
права засвідчили в "Руській правді"; Хмельниччина породила не лише одну з
перших в Європі національно-демократичних держав, а й воістину народнодемократичну Конституцію; ХІХ ст. стало епохою витворення народнополітичного руху за народовладдя, суверенітет, гуманізм, свободу і
демократію, забезпечені верховенством права, совісті, честі та вольності
кожної людини, соціальної верстви, нації, мови, культури, долі, історичної
місії кожного народу; ХХ ст. піднесло громадсько-політичну філософію буття
та синтез усього зазначеного – українську національну ідею втілило в життя.
Розстріляне Відродження знов відродилося як можливі ідеал та перспектива.
Поставило невідворотно: Камо грядеші?!
А це означає, що Г.с. започатковується з колиски; його ядрами є сім’я, рід,
нація, держава; найповнішим, універсальним виразом – мова – культура –
філософія і політика українознавства як синтез самопізнання – любові – і
самотворення; структурним носієм Г.с. є народ, гарантом – суверенна
держава; мільйони об’єднаних рабів, імперії і колонії не є суспільствами;
джерелом Г.с. є національно-державницька ідея; ту ідею потрібно розкривати
й плекати, реалізувати через сім’ю, освіту, науку, культуру, Конституційнодержавницьку ідеологію, творцем і носієм якої має бути інтелігенція.
Є своя логіка в тому, що одні й ті ж індивіди та сили відкидають в Україні
як національно-державницьку ідею, так і Г.с. І аналогічно: хто не бачить чи не
бажає позитивної перспективи України, той зайняв позицію нігіліста і щодо
українознавства. І не є вирішальним, відкидається воно одверто чи лукаво: то
підміняючись крає-, природо- чи етнознавством, то – сумою предметів з
окремих галузей знань, а то й футболом та мистецькою попсою. У всі
випадках переслідується мета: не дати сформуватися в Україні ні ідейнопсихологічній, ні структурно-суспільній єдності. Бо й Г.с. – не сума
елементів, як декому здається – регіонів чи автономних соціальних осередків,
– а органічна цілісність, об’єднана спільністю історії, долі, інтересів,
свідомості, історичної місії. То ж незалежно від етнічного походження,
мовних, фахових чи партійно-конфесійних орієнтацій кожен має бути
громадянином усієї України.
Люди без Батьківщини – це індивіди без грунту – без ідеалів, етики і
моралі, без високих принципів та усвідомлення єдності прав і обов’язків.
Такими легко маніпулювати, а вони легко погоджуються, що "буде ковбаса –
будемо й українцями та заговоримо українською мовою". Ці не розуміють, що
самореалізуватися та досягти мети, щастя можна лише в середовищі високого
ідейно-культурного розвитку. В системі мудрих і добрих однодумців, – а
такою системою є тільки нація, що інтегрує та гармонізує всіх громадян
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суспільства (народу). Нація, що усвідомлює свою і самодостатність, і єдність
із світом, сприяє поступальному розвитку і своєї, і загальнолюдської
цивілізації та культури. Нація, яку творять і шанують усі і яка має чим
ділитися й з іншими. І чим щедріше вона обдаровує інших – тим багатша
сама.
Аналіз переконує, що в становлення Г.с. на планеті Україна зробила
вагомий внесок.
Але цивілізація і культура в неспинному, нерідко надзвичайно складному,
суперечливому розвитку. Доказ – і Україна: в ній є реальні здобутки! Однак
не можемо не бачити: не просвітлена державницько-гуманістичною
ідеологією система влади нерідко не стільки
мурує, скільки руйнує
фундамент українського Г.с. і в селі, і в місті; в середовищі і мас, й
інтелігенції. Причина – як внутрішнього, так і зовнішнього походження.
Тому Г.с. в сучасній Україні не може не відбивати епохальних традицій;
однак не може й копіювати їх.
І аналогічно: Україна не може не реагувати на глобалізаційні світові
процеси, – однак не може й копіювати чи сліпо приймати їх. Ми – або
активний суб’єкт історичного поступу, або лише об’єкт прикладання чужих
сил. Не люди, а мавпи.
Тисячоліття підтверджують: український етнос – харизматичний;
пасіонарний; відповідними його природі є філософія і ментальність, мова й
культура.
Тож маємо творити не наслідувальне, не люмпенське, не безвольноглобалізоване, а самодостатнє, гідне поваги й наслідування Г.с., спроможне,
як те було віками, вливати і в свій організм, і у вселюдську популяцію свіжу й
здорову кров. Борімося – поборемо! Працюймо на власну Долю, будьмо гідні
визначеного Природою великого призначення!
Україна не тільки могла, а й має стати новою Елладою!
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Шевченко В. І. (Чернігів)
ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ СКЛАДНИКИ
МЕТОДОЛОГІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті аналізуються філософсько-світоглядні складники методології
українознавства. Автор переконаний, що гуманістичний людиноцентризм, що
випливає зі світового становища людини, також належить до засад
методології українознавства.
Утворення будь-якої науки засвідчується не систематизацією знань про
відповідний предмет вивчення, наприклад, у вигляді написання енциклопедії,
а
інституціоналізацією
дослідницької
і
навчальної
діяльності.
Інституціоналізація означає, що в суспільному часо-просторі утворилося
місце, з якого вчені, котрі представляють науку фізично й інтелектуально,
звертаються до всього суспільства. Без наявності такого місця наука
неможлива, хоча це не виключає створення різноманітних знань та гіпотез
стосовно певного об’єкта дослідження. Українознавство як наука виникло
тільки на початку 90-х років ХХ ст., тобто разом із створенням Інституту
українознавства, як науково-дослідної установи, із заснуванням кафедр
українознавства у вищих навчальних закладах і початком викладання
навчального курсу українознавства.
Набуття українознавством статусу науки означає, що воно є також якісно
новим
соціокультурним
утворенням,
котре
мало
тривалий
“безконцептуальний” період існування. Адже інституційна наука завжди має
відповідний концептуальний вираз, що відсутній у межах спорадичних
розрізнених досліджень. Особливість концепції науки полягає в тому, що в
ній поєднуються організаційні, філософсько-світоглядні, науково-теоретичні,
історико-фактологічні, економічні, політичні, навчально-педагогічні аспекти
функціонування знань про визначений об’єкт і його подальші дослідження.
Розробляючи концептуальні основи українознавства, П.Кононенко та інші
науковці Інституту українознавства на початку 90-х років ХХ ст., зокрема,
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підкреслювали, що вивчення України та нагромадження знань про неї триває
протягом тисячоліть. Але тільки зведення цих знань до концептуально та
організаційно вираженої підстави дає можливість українознавству існувати як
соціальному інституту. Лише у формі соціального інституту українознавство,
по суті, поєднує різні напрями дослідження України та забезпечує їх
наступність, а також підготовку фахівців-українознавців. Усе це разом узяте
означає, що українознавство конституювалося і як система наукових
досліджень, і як навчальна дисципліна, і як професія.
Кожен аспект українознавства має власну структуру, але вся структура
українознавства як науки складається з інституційного, теоретикоаналітичного,
історико-фактологічного,
мистецько-культурологічного,
навчально-педагогічного і філософського аспектів. Проте ключовим серед них
виступає методологічний, отже, філософський аспект. Дане твердження аж
ніяк не применшує значущості всіх інших аспектів, бо інституційно
українознавство, у складі якого функціонує й українська філософія, має один
спільний для всіх його складових предмет – українську людину та її життя на
території власної Вітчизни й у Всесвіті.
Річ в тім, що факт усвідомлення необхідності українознавства досягається
на початку ХХ ст. насамперед С.Єфремовим, і належить до царини філософії.
Обґрунтовуючи потребу в українознавстві, мислитель звернув увагу на те, що
“офіціальна наука”, особливо “університети в Україні, просто гребували
наукою про рідний край, ставлячи ту само місію, якій все слугувало в
централізованій Росії”1. Продовження критики такого ставлення до
дослідження України знаходимо у роботах П.Кононенка, А.Погрібного та
інших фундаторів сучасного українознавства, котрі Україну аналізують як
начало різнопланових досліджень, тобто як “субстанцію”, “ідею”, “предмет”,
“етнокультурний комплекс” і “планетарну складову”. Це означає, що
“Україна”, будучи об’єктом вивчення, розуміється у філософськометодологічному контексті, специфіка якого якраз і полягає у встановленні
начал і підстав дослідження.
Заодно це свідчить і про те, що філософська база українознавства не може
бути запозичена. Так, у ХХ ст. було написано багато історичних,
філологічних, економічних та інших праць про Україну. Знання про
українське життя певним чином було представлене і в системі освіти. Проте
писалося і викладалося все це переважно з точки зору одного із напрямів
німецької філософії (гегелівсько-марксистського), який був перетлумачений у
Росії і репресивно впроваджений в Україні під назвою “марксистськоленінська філософія”. Нині (якщо абстрагуватися від риторико-естетичного та
політико-утопічного говоріння) філософське тлумачення української
культури й історії також нерідко є специфічною сумішшю діамату, істмату й
інших зарубіжних філософських учень. Про це явище, до речі, недавно писали
в журналі “Філософська думка” такі відомі українські філософи, як І.Бичко та
В.Ярошовець.
Доцільно підкреслити і той прикрий факт, що неувага до розробки власної
філософії постає деякою мірою прикметою української культури. Так, у
ХVІ ст. брак уваги до філософії відзначав С.Оріховський-Роксолан, а в
ХVІІ ст. “повернутися до свого” і “не цуратися в Україні українськими
1

Єфремов С. Українознавство. – К., 1920. – C. 4.
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свитками” закликав Л.Баранович. Стан філософії в Україні ХVІІІ ст. змусив
Г.Сковороду з гіркотою писати про нехватку мудрих людей, виною чого “есть
то, что шатаемся по бесчисленным и разнородным книг стадам – без меры,
без разбору, без гавани”1. Звернувшись до ХІХ ст., також бачимо, що заклики
П.Куліша і М.Драгоманова розробляти українську філософію не знайшли
належного відгуку. Привабливішою тоді виявилася “віддалена від світу
поезія” (П.Куліш) та “гегелівська барка”, побудована на Москві-ріці
(М.Драгоманов). Початок ХХ ст. знову відзначений спробами, як
підкреслював В.Липинський, пізнавати Україну, але рухаючись до неї через
Варшаву, Москву чи Берлін. Зрештою, на сьогодні хоча вже й існує (вперше в
історії України!) література з тем української філософії, проте “теоретичний
портрет” останньої поки що не створений. Через це, як не прикро, в Україні не
знають, скажемо так, вчення про мудрість Х.Євлевича, але можуть
дискутувати про субстанцію Б.Спінози. Словом, українська філософія, а в
зв’язку з цим і методологічні засади українознавства, нині потребують значно
ширших досліджень.
Варто зауважити, що й розуміння методології в науковій літературі
тлумачиться переважно з точки зору логоцентризму й волюнтаризму ХІХ ст.,
що панували в Україні майже все ХХ ст. Проявляється це в тому, що
методологія визначається переважно як вчення про принципи й методи
діяльності в різних галузях і на різних рівнях суспільного буття. Поширилася
внаслідок цього наївна думка, згідно з якою суть методології полягає в тому,
щоб винайти “правильну точку зору” і “правильну оцінку” певному явищу
згідно з прийнятими на віру принципами або “встановити критерії”,
керуючись якими можна було, наприклад, “сформувати нову людину” (чи то
“будівника комунізму”, чи то “ефективного власника”) і навіть “збудувати
нове суспільство”. Загалом у подібних тлумаченнях методологія зводиться до
сталінського “методу ленінізму”, тобто до вміння ставити завдання,
контролювати й оцінювати їх виконання, до правдоподібних політичних і
технологічних директив та програм.
Проте українська філософія розробляла дещо іншу версію методології.
Так, професори Києво-Могилянської академії і Чернігівського колегіуму
навчали, що методи – це навички людей, котрі виробляються й реалізуються в
системі суспільно корисної діяльності на підставі істин світогляду (мудрості) і
звичаєвих орієнтацій. Це означало, що ніякі принципи і побудовані на їх
основі “стандарти діяльності” не утворюють методології. Вироблення
методології насамперед пов’язане із філософією і педагогікою, завдяки яким
створюється вчення про навички дослідницької, мистецької та виконавчої
роботи. Методологія включає в себе, отже, й філософське визначення підстав
і характеристик тієї софійно-символічної основи й орієнтації, у межах і на
підставі яких навички реалізуються.
Викладене дещо схематично розуміння методології в українській
філософії дає підстави розглядати українознавство саме як науку, що синтезує
організаційні, історико-фактологічні, культурологічні, науково-теоретичні та
навчально-педагогічні аспекти пізнання життя людини в Україні й світі. Це
означає, що при концептуальному оформленні українознавства як науки,
тобто на початку 90-х років ХХ ст., методологічно обґрунтовано були
1

Сковорода Григорій. Повн. зібр. тв.: У 2-х т. – К., 1973. – Т. 2.– С. 36.
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розставлені відповідні наголоси. Зокрема, акцентувалася необхідність
організаційної основи, котра б забезпечила допомогу і сприяння людям різних
вікових груп в освоєнні відомих і створенні нових навичок життєдіяльності в
Україні на ґрунті її цінностей, науки, мистецтва та історії. Але подальша
реалізація цього концептуального проекту вимагає уточнення складових засад
методології українознавства.
Перш за все, очевидно, принципово важливо розділити філософію і
філодоксу, тобто “любов до мудрості” і “любов до гадок”. Починаючи з часів
Київської Русі (навіть раніше), філософія в Україні тлумачилася саме як
“любов до мудрості”, а мудрість розумілася як такий спосіб буття людей, що
забезпечується єдністю знання про світ і навичок його використання на рівні
повсякденності. Таке поєднання робить людину вільною, тобто спроможною
приймати самостійні рішення й адекватно діяти в нестандартній обстановці.
Мудра діяльність, отже, має спиратися на філософське знання світу, його
начало і просторово-часову організацію. Українська філософія в цьому
аспекті трималася вчення про багатоначальність світу. Тобто пояснення
спиралося в ній не на дієслово “буття”, властиве філодоксі, а на такі іменники,
як земля, вода, провітря, вогонь, людина тощо. Проте нині пояснення світу
спирається на “плинне буття” або “рухливість вічної матерії”, тобто на абсурд
чи тавтологію.
Іншою складовою методології українознавства постає тлумачення
суспільства. Поки що тут переважає “істматівське” розуміння, побудоване на
припущенні про безумовне панування в суспільстві економіко-технологічного
детермінізму, пов’язаного із задоволенням біологічних потреб людей.
Культура і наука, тобто творчість, віднесені на підставі вказаного припущення
не до основи, а до “вторинної” частини суспільства. Первинною або
“базисом” вважається імітація або дублювання зразків певних творів
(створення виробів або виробництво). Даний підхід цілком сумісний із
філодоксичними уявленнями про суспільство, але суперечить інтерпретаціям
суспільства в українській філософії.
Беруть до уваги той факт, що суспільство українська філософія впродовж
усієї своєї історії тлумачила не як економіко-технологічну, а як мовноінформаційну єдність людей, котрі мають різні здібності. Тому вважалося, що
суспільство функціонує як система взаємної компенсації “нездібностей”,
раціональні
(інституційні)
та
безладно-ірраціональні
котра
має
(позаінституційні) чинники. Такий погляд вимагає визнання того, як показали
Г.Сковорода і К.Ушинський, що людина існує, щоб жити, тобто щоб діяти або
творити в суспільстві. Творчість же актуалізує випадкове, котре, як правило,
раціонально неупорядковане. Крім цього, сучасна наука уточнює: життя в
суспільстві постає як безладдя випадків розгортання “матриць” генотипів
людей (індивідів) серед соціокультурних обставин і умов. Методологія
розробки українознавства, отже, залежатиме від того, яке тлумачення
суспільства переважатиме – запозичене чи розроблене українською
філософією.
Невіддільною від розуміння світу і суспільства складовою методології
українознавства постає розуміння людини. Українська філософія проводила
ідею, відповідно до якої людина – це мікрокосм, діяч і речник, який
промовляє за всі стихії, природу й суспільство, котрі разом узяті утворюють
світ. Цим визнавалося, що український світ і Всесвіт конституюються людьми
діяльно-інформаційно у формах освоєння, означення і привласнення

25

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

стихійного й природного довкілля. Людина, отже, істота не “складена”, а
“змішана” із елементів усіх тих частин, із яких складається світ. Тому в ній
присутнє стихійне, природне і суспільне одночасно, а її єдність
забезпечується соціокультурно – участю людини у вирішенні проблем світу,
суспільства й особистого життя. Якщо ми пізнаємо якусь сторону людини,
вчив Т.Прокопович, то пізнаємо цілу людину, усі властивості якої визнаються
віртуально даними. Але якщо вважаємо, що людина нібито складається із
тіла і духу, то має бути і щось третє, котре їх поєднує. Проте такого третього
людина не має1.
Гуманістичний людиноцентризм, що випливає із світового становища
людини, також належить до засад методології українознавства. Але заодно це
потребує відповіді на питання про суть і зміст перетворень, що відбуваються
у світі та суспільстві. Тому слід підкреслити, що тлумачення перетворень,
котре прослідковується від сьогодення до “Изборника Святослава” 1073 р.,
пов’язане в українській філософії з людиноцентризмом, а тому розглядалося
як “пошестя” або (в сучасному розумінні) як “поступ”. Цим вчення про
перетворення в українській філософії відрізняється від, наприклад,
французької філософії, котра ототожнила перетворення із “прогресом” (тобто
екстрапроляцією на переміни математичної прогресії), як і від німецької
філософії, котра витлумачила перетворення в біолого-органіцистському плані,
тобто як “розвиток”.
Особливість розуміння перетворень як поступу полягає в тому, що воно
враховує багатосубстанціональність стихій, різноманітність родів природного
буття, соціокультурне розмаїття національних суспільств, а також
принципову нетотожність особистих людських існувань. Розглядаючи
питання перетворення, К.Ушинський, зокрема, звертав увагу на те, що події у
світі й суспільстві трапляються не “згідно з чергою”, а завжди “вкупі”, де все
розташовується не так, що одне позаду, а наступне попереду. Перетворення
відбувається як “віяло” подій. Тому й І.Франко тлумачив поступ як “хвилю”,
котра може започатковуватися в одному місці й захоплювати все більше
місць.
Причому центральна проблема поступу – це не відповідь на питання “Що
робити?”, а відповідь на питання “Як діється?” – на користь чи шкоду людям.
Зауважимо, що й П.Куліш під впливом І.Пулюя витлумачував істину в плані
“енергії правди”. Ця думка знайшла продовження у працях С.Русової, котра,
як і П.Куліш, зазначала, що істина встановлюється однією людиною, а потім,
поширюючись серед інших людей, викликає світоглядно-науковий переворот.
Словом, погляд на перетворення в українській філософії мав тенденцію
відходу від домінуючих на Заході ідей тотожності мислення і буття та від
механічної еквівалентності (“боротьби протилежностей”, “гармонійного
поєднання” тощо) у бік синергетизму.
Методологія тлумачення світу, суспільства, людини та їхніх перетворень
розроблялася українською філософією в такому суспільстві і світі, котрі хоча
й були для українців нерідко “мачухами”, проте не характеризувалися
наростаючим домінуванням символіко-знакового обміну та глобальними
загрозами. Останні властиві сучасному людиноцентричному світу, що
інтерпретується як становлення “інформаційного суспільства”, та політиці
1

Прокопович Теофан. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1978. – Т. 2. – С. 80.
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глобалізму. Україна, у контексті проаналізованої З.Бжезінським у книжці
“Велика шахівниця” політики глобалізму, розглядається як “автономія”, котра
підпорядкована США. Заодно розгортання інформаційного суспільства, як
показали українські й зарубіжні філософи, посилює тенденції
денаціоналізації, уніфікації, стандартизації культур, замінюючи їх символікознаковою симуляцією.
Ураховуючи це, можна і потрібно, очевидно, говорити про те, що
методологія українознавства нині не може обмежуватися лише
філософськими орієнтаціями і підходами, розробленими протягом минулих
століть. Українське буття в ситуації інформаційного суспільства та політики
глобалізації вимагає переосмислення методологічних установок вже хоча б
тому, що одна лише комп’ютеризація освіти включає в себе можливість появи
маси людей, замкнених у світі логіко-математичних програм,
сконструйованих невеликою групою спеціалістів. Крім того, соціокультурно
маса людей може бути обмежена жаргоном, виробленим конструкторами
комп’ютерних систем і програмістами. Тому ця маса може втратити зв’язок із
національною культурою.
Варто брати до уваги й прогнози вчених, згідно з якими в ХХІ ст. майже
зникне книгодрукування, істотно модифікуються зв’язок, універсальний,
тобто грошовий знаково-інформаційний обмін. Разом із зникненням автора
зникне авторське право, а “жива” музика витіснятиметься комп’ютерними
композиціями. Загалом же знаково-символічна симулятивна діяльність може
прискоритися і розширюватися у зв’язку із збільшенням населення планети і
неможливістю подальшого існування цивілізації “споживання” на ґрунті
витратної технології.
Зрозуміло, що все це потребує “перечитування” методології
українознавства в контексті проблем, що актуалізуються в Україні сучасним
поступом наявних у світі цивілізацій.

Кучеренко С. В. (Одеса)
ПОНЯТТЯ І ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В КУРСІ “УКРАЇНОЗНАВСТВО”
У статті вивчаються поняття і проблеми становлення громадянського
суспільства в курсі “Українознавство”. Автор переконаний, що громадянське
суспільство треба вважати певним проектом, мета якого –
демократизувати національну ідею.
Сучасні процеси суспільної трансформації та активне зацікавлення ними
науковців підказали необхідність запровадження в курсі “Українознавство”
нового концентру – “суспільство”, у якому поряд з іншими питаннями
суспільствознавства окреслюється та ставиться на обговорення проблематика
громадянського суспільства, яке є об’єктом дослідження соціології,
політології, історії та культурології. Українознавство, користуючись
надбаннями цих дисциплін, має власну точку зору на цей об’єкт, розглядаючи
громадянське суспільство крізь призму свого предмета, визначеного нами як
“відношення “Україна – Світ”.
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Так, наприклад, у лекції “Проблеми становлення громадянського
суспільства в Україні” йдеться про визначення поняття громадянське
суспільство та його зв’язок з іншими поняттями; про громадянське
суспільство як ідеальний тип і як соціальну реальність; про концепції
громадянського суспільства у світовій та українській науковій думці; про
історичні, аналітичні та національні моделі громадянського суспільства; про
етапи його становлення тощо. Українознавчий зріз проблематики
громадянського суспільства охоплює все, що стосується історичних реалій
українського суспільства та перспективи розбудови громадянського
суспільства в Україні, а також рефлексії з цього приводу вітчизняних і
зарубіжних суспільствознавців та українознавців минулих часів та
сьогодення.
Доволі великий перелік імен та ще більший обсяг літератури свідчать про
змістовну розробку вченими даної проблематики1. Нам – викладачам –
залишається освоїти цей доробок та усвідомити українознавче розуміння
проблеми. Тому треба створити таку пізнавальну ситуацію, у якій через
розуміння та засвоєння нових знань студенти отримають можливість їхнього
застосування.
Щоб запобігти недбалому і неправильному користуванню науковою
лексикою студентами, з самого початку висвітлення будь-якої теми потрібно
визначитися з робочими поняттями та похідними від них. Наприклад, крім
понять суспільство, громадянське суспільство пропонуємо визначити поняття
становлення громадянського суспільства. Завдяки його введенню
посилюється відчуття мінливої реальності, адже його однойменний феномен
перебуває в постійній динаміці під впливом простору, часу та ситуації.
Потрібно порівняти низку понять (рух, зміна, розвиток, еволюція, прогрес,
модернізація, трансформація, становлення), що застосовуються для
характеристики суспільства. Всі вони близькі за значенням, але не тотожні.
Почнемо з найбільш загальних – рух і зміна: зміна – це перетворення в
інше, перехід від однієї якості до іншої, визначається обсягом, напрямом,
тривалістю, швидкістю; а рух – це зміна взагалі, будь-яка взаємодія об’єктів і
зміна станів. Він містить у собі всі процеси, що відбуваються в природі та
суспільстві (нагадаємо, що процес з латини перекладається саме як рух)2.
Набагато складнішим є поняття розвиток. Розвиток передає поступальний
рух, перехід від одного стану до іншого, але не тільки. Це розгортання того,
що досі було згорнутим, виявлення, відкриття речей, частин, станів,
1
Банчук М. Громадянське суспільство в Україні: поняття і реальність // Людина і
суспільство. – 2003. – № 1. – С. 42-49; Кириченко С.О. Шляхи формування
громадянського суспільства і правової держави. – К., 1999. – 88 с.; Лазоренко О.
Теоретичні проблеми суспільної модернізації у процесі розбудови громадянського
суспільства // Сучасність. – 2003. – № 2. – С. 90-102; Пасько І., Пасько Я. Громадянське
суспільство і національна ідея. – Донецьк, 1999. – 184 с.; Патей-Братасюк М.Г.,
Довгунь Т.І. Громадянське суспільство: сутність, генеза, ідея, особливості становлення
в умовах сучасної України. – Тернопіль, 1999. – 254 с.; Розвиток громадянського
суспільства в Україні / Укл. Шара Л. та ін. – К., 2002. – 60 с.; Рябчук М. Дилеми
українського Фауста: громадянське суспільство і розбудова держави. – К., 2000. –
274 с.; Шумілов О. Громадянське суспільство в Україні: історія, сьогодення і
перспективи // Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 42-48.
2
Философский энциклопедический словарь. – М., 1997. – С. 135, 382.
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властивостей, відносин, що існували раніше, але не були доступні до
сприйняття. Іншими словами, це піднесення, поглиблення, розширення.
Розвиток може бути екстенсивним та інтенсивним (коли відбувається
виникнення якісно нових форм), а також екзогенним (несправжнім, тим, що
визначається тільки ззовні) та ендогенним (справжнім, джерело якого
всередині).
Допоміжним для пояснення поняття розвиток є поняття саморух, що
передає зміну об’єкта під впливом внутрішньо притаманних йому
суперечностей, факторів, умов. Саморух є спонтанним рухом. Для суспільства
характерний також саморозвиток, тобто такий саморух, що супроводжується
переходом на більш високий ступінь організації.
Принагідно з’ясуємо, що таке організація. Це узгодженість взаємодій
частин і цілого, обумовлена його будовою, а також сукупність дій, що ведуть
до утворення взаємозв’язків між частинами і цілим. Поняття організація має
два аспекти – упорядкованість та спрямованість, воно фіксує динамічність,
передаючи функціонування і поведінку.
Але для суспільства характерна не тільки організація, а ще й
самоорганізація – процес, у ході якого створюється, відтворюється,
удосконалюється організація складної динамічної системи. Особливість
самоорганізації – її цілеспрямованість. Існують три типи самоорганізації:
1) самозародження організації, тобто виникнення із сукупності об’єктів
певного рівня нової цілісної системи; 2) процеси, завдяки яким система
підтримує певний рівень організації при зміні зовнішніх і внутрішніх умов її
функціонування; 3) пов’язаний з розвитком систем, здатних накопичувати і
використовувати досвід1. Для характеристики становлення громадянського
суспільства поняття самоорганізація буде ключовим.
Досі ми користувалися поняттями система, системний без визначення,
покладаючись на інтуїтивно цілісне розуміння студентами об’єкта
(суспільства). Настав час і для цього визначення, оскільки найбільш
ефективним сьогодні є погляд на суспільство як на самоорганізовану систему.
Отже, система – це множина елементів, кожен з яких прямо чи
опосередковано пов’язаний з іншими. Зазначимо, що поелементність ніяк не
означає втрату цілісності об’єкта, вона передає два методи дослідження –
аналіз і синтез.
І, нарешті, ми підійшли до найскладнішої для розуміння категорії –
становлення. Становлення передає процес формування, перехід від
можливості до дійсності, як спрямовану реалізацію внутрішньої мети чи ідеї.
Головна особливість поняття становлення полягає в тому, що існування
об’єкта вже почалося, але ще не набуло завершеної форми, проте воно
спрямоване до результату. Це зародження можливостей і перетворення однієї
з них у дійсність (постійне зародження і втілення), тому може розглядатися як
проміжна ланка між ними.
Поняття становлення містить у собі попередньо розглянуті рух, зміна,
розвиток, ще не розглянуті за браком місця і часу – еволюція, прогрес,
модернізація, трансформація, а також їх протилежності (революція, регрес,
консервація, застій, занепад тощо) як його прояви. Практика показує, що

1

Философский энциклопедический словарь. – М., 1997. – С. 506, 565.
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студенти набагато краще, чіткіше, глибше, якісніше сприймають інформацію
після такого визначення в термінах.
Зауважимо, що усталеним для наукової мови є спрощене розуміння
становлення лише як формування, початку процесу. Часто можна зустріти
подібне формулювання “становлення й етапи розвитку того або іншого
явища”, але ж становлення і є розвиток (становлення як розвиток). Будь-яке
явище (феномен) – все, що існує, є таким, що настає. Отже, становлення – це
буття.
Минаючи визначення суспільства, зупинимося на понятті громадянське
суспільство. Наприклад, громадянське суспільство може бути визначене
коротко – як сфера людської солідарності (Дж.Александер), як сфера
непримусової людської асоціації (М.Уольцер), як публічна сфера суспільної
взаємодії (Ю.Габермас) або сутнісно – сфера спілкування, взаємодії,
самоорганізації й самоврядування вільних індивидів на основі добровільно
сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого
втручання і регламентації з боку держави й у якій переважають громадянські
цінності (Ч.Тейлор) тощо1.
Студенти можуть запропонувати інше, знайдене ними визначення та
пояснити його з урахуванням категорії становлення, що дасть їм можливість
виявити і самостійно сформулювати проблеми становлення громадянського
суспільства взагалі, в Україні зокрема, а потім обговорити історичний шлях
громадянського суспільства, особливості його сучасного етапу та
перспективи.
Наголошуючи цілісність курсу “Українознавство” під час вступної лекції,
ми маємо можливість показати взаємозв’язки понять і концентрів на прикладі
того ж поняття громадянського суспільства та його стосунку до усталених
концентрів українознавства (як суспільство, держава, нація, ідея,
ментальність, історія, культура тощо).
Тільки один приклад – розглянемо взаємовідношення понять і феноменів
громадянського суспільства та націоналізму. Чи поєднується громадянське
суспільство з націоналізмом? Чи наповнюється націоналізм громадянським
змістом? – такі питання піднімає у своїй розвідці Майкл Кеннеді2, а ми до
нього приєднуємося в обговоренні. Автор наводить декілька традиційних
протиставлень дискурсу громадянського суспільства з націоналістичним
дискурсом, а потім переконливо доводить можливості їх примирення. Якщо у
націоналізмі нація зображається переважно як суверенна в своїх правах на
задоволення потреб спільність, то в громадянському суспільстві носієм
суверенності вважається особа. У націоналізмі державу розуміють як мету
прагнучої до самореалізації нації, а в стосунках з громадянським суспільством
держава бачиться обмеженою, щоб вона не загрожувала цілісності та
суверенності особи. Якщо для націоналізму внутрішні розбіжності означають
потенційне ослаблення нації та збільшення її ворогів, то для громадянського
суспільства такі розбіжності бажані, що ж до ворогів, то з ними завжди існує
можливість порозумітися. Для націоналізму колективні права більш важливі
1
Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й
соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. – Л., 2002. – С. 67,
70.
2
Кеннеді М. Історична спадщина та громадянське суспільство: альтернативні нації
в Східній Європі / Сучасність. – 1994. – № 5. – С. 81-85.
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ніж індивідуальні, а для громадянського суспільства навпаки, останні
гарантують права колективів. І останнє, у більшості націоналістичних
дискурсів минулі кривди живлять сучасні конфлікти, тоді як у більшості
дискурсів громадянського суспільства конфлікт ґрунтується на нинішніх
несправедливостях і сподіваннях на майбутнє.
Автор пропонує подолати ці суперечності так: громадянське суспільство
вважати певним проектом, мета якого демократизувати національну ідею. Як?
Основний проект громадянського суспільства – забезпечення певних прав (не
лише звичних економічних, громадянських і політичних), – “прав, які
забезпечують якнайбільшу відкритість і свободу дискусій між максимально
автономними індивідами: а) що гарантують інтимність і приватність, так щоб
індивіди та групи мали простір для виявлення своєї самобутності, б) права,
що гарантують доступ до публічної сфери, так, щоб індивіди та групи могли
обговорювати свої погляди на потреби нації.1” Отже, громадянське
суспільство – такий проект, що стосується і приватних прав, і прав публічної
комунікації.
“Аби громадянське суспільство розвивалося, воно має бути сполучене з
нацією. Але це розуміння нації не може спиратися на сюжет із явною виною
або невинністю, очевидними жертвами та гнобителями. Не досить спонукати
націю розуміти своє минуле як історію переслідувань та справедливої
боротьби; треба також з’ясувати, як частини нації роблять різний вибір, що
іноді призводило до жахливих результатів та сумнівних наслідків. Це може
зміцнити націю, розвинувши в ній здатність до самоосмислення й морального
зростання. Саме така постава щодо нації та її минулого сприяє формуванню
етосу громадянського суспільства: ба, більше, без такої постави ідеї, вартості
та практичні дії громадянського суспільства впадуть під натиском
нетерпимого націоналізму держави чи руху, втомлених складностями
посткомуністичних змін”, – завершує свої міркування автор.
Питання про те, як розмови про громадянське суспільство можуть сприяти
формуванню громадян виходить на загальну проблему ролі освіти чи то
громадянської освіти як інституту вивчення, відтворення та проектування
суспільних відносин, продуктом яких є молоде покоління громадян, що вже
отримали середню освіту за часів незалежної України, а тепер підвищують її в
академії. Погодимося з думкою, висловленою на конференції і нехай вона нас
надихає: “Щоденна довготривала робота освітянського, культурно-виховного
характеру неодмінно веде до істотних суспільних зрушень, до реальних, а не
декоративних процесів демократизації”2.

1
Кеннеді М. Історична спадщина та громадянське суспільство: альтернативні нації
в Східній Європі // Сучасність. – 1994. – № 5. – С. 82-83.
2
Бейко О. Освіта – основний чинник розвитку цивілізації // Суспільні реформи та
становлення громадянського суспільства в Україні. Матеріали наук.-практ. конф. У 3-х
т. – К.: УАДУ, 2001. – Т. 1. – С. 83-85.
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Усатенко Т. П. (Київ)
АРХЕТИПНО-СИМВОЛІЧНІ ВИМІРИ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті досліджуються архетипно-символічні виміри українознавства.
Автор переконаний, що сучасне національне відродження потребує
ретельного засвоєння всього того, що зберігається у часі, пробудження
сталих цінностей та досвіду нації.
Культурологічно-гуманістична спрямованість українознавства породжує
проблему інваріантних, фундаментальних наскрізних ідей, що не підлягають
під владу плинності, зникненню. Визнання їх означає, що українознавство
розглядається на зіставленні всіх часів, через порівняння яких і визнається
стале, те, що не підлягає плинності. Такий підхід зберігає пам’ять, єдність
етносу, нації.
В українській культурі наскрізними, фундаментальними для історичного
процесу і здатними реставруватися є так звані “первинні колективи”, тобто
спільноти типу сім’ї, родини, общини, земляцтва, етносу, конфесійних
об’єднань.
Наскрізними фундаментальними структурами та формами, що є
архетипними, виступають цінності цивілізації: громадянський аспект
функціонування держави в її організуючому соціумі, загальнолюдська етика,
права людини, релігія, національна культура та багато інших, які поступово
стають основою виховних і навчальних процесів.
В умовах, коли людство нагадує в соціокультурному відношенні
сполучення “етнічних архіпелагів” (за С. Кримським), фундаментальними
ідеями є також етнонаціональні цінності, міфи, символи, архетипи, здатні
репрезентувати глобальні інтереси.
Що ж стосується архетипно-символічного світу, то нині він є сферою
“обраних”, хоча були часи, коли символіка була доступна ширшим колам.
У С. Аверинцева читаємо, що “в епохи, подібні класичній античності, і
середньовіччю, в ролі посвячених виступають цілі народи і ширше –
культурно-конфесійні спільноти; а в буржуазну епоху символи функціонують
в межах елітарного кружкового середовища, даючи можливість своїм адептам
пізнавати один одного серед байдужого натовпу”1.
З формуванням електронної інформаційної цивілізації у людей виникає
можливість, котра дотепер була притаманна лише вождям, пророкам, геніям.
Це можливість особистої репрезентації собою цілої культури, епохи, нації,
тобто утвердити себе як світової чи монадної особи, що буде неповним, без
достатньої обізнаності кожної такої особистості з архетипно-символічним
світом.
Вихідними положеннями символічної системи є архетипна теорія
символіки, що дає можливість розглядати символи не як безмежну,
несистематизовану чинність, а як певним чином упорядковану систему,
укорінену у вічність і здатну оновлюватися.
1

Аверинцев С. София-логос: словарь. – К., 2004. – С. 36-37.
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Поняття архетип розглядається як архе- (першообраз, першоджерело,
першооснова культури, менталітету, первісна і початкова форма чого-небудь,
прототип), що лежить в основі людського буття, з’єднує людський рід у єдине
ціле і робить можливим спілкування між різними людьми, поколіннями.
М. Еліаде твердить, що “…людина, від чого б не була вільна, завжди
залишається в полоні своїх архетипних інтуїцій, що утворилися в той момент,
коли вона вперше усвідомила своє місце в космосі”1.
Праобрази, праформи пізнання відзначали мислителі античного світу
(ейроси Платона), середньовіччя (дороговкази Данте). Т. Манн,
характеризуючи міф, відзначав архетип “як первісний зразок, вихідна форма
буття, позачергова схема, прадавня формула, в яку вкладається життя, що
уособлює себе, намагаючись знову набути деколи запрограмовані риси”2.
Концептуально теорія архетипів розробляється в системі психоаналізу
(К. Г. Юнгом),
культурології
(С.
Кримським),
структуралізму
–
літературознавства (Н. Фраєм), соціології та політології (О. Донченко,
Ю. Романенко), історико-еволюційний підхід аналізує В. Буряк, філософськоетичний – С. Аверенцов. Найбільшого поширення набула психоаналітична
концепція швейцарського вченого К. Г. Юнга, учня З. Фрейда, який
обгрунтував теорію колективного неусвідомленого, теорію індивідуалізації,
теорію психологічних типів. Якщо "реалістичний" психоаналіз у З. Фрейда
був розбудований на науковому культі свідомості, то “романтичний”
психоаналіз К. Г. Юнга постав на міфологічному культі неусвідомленого. У
містично-романтичному світогляді К. Г. Юнга важливу роль відіграла
національна традиція, з якою пов’язане відкриття колективного
неусвідомленого, що становить собою спадщину людської еволюції, наявної у
психічній структурі кожної людини. Увага К. Г. Юнга зосереджена на
відтворенні у свідомості людини архаїчних образів та переживань, носіїв
колективного неусвідомленого. Учений психоаналітик, письменник К. Г. Юнг
намагався накреслити систематику архетипів, формуючи такі, наприклад,
архетипи, як тінь, аніма, мудрий старий (стара, велика матір, священний
шлюб, персона, самість тощо). “Коли індивід доходить до цих праобразів, то
він починає говорити немовби тисячами голосів і завдяки цьому, – пише
К. Г. Юнг, – підносить особисту долю до долі людства”3. За теорією вченого,
людина народжується не тільки з біологічною, а й з психологічною
спадщиною, яка визначає наші поведінку і досвід, колективне неусвідомлене
містить психологічний матеріал, що не виникає з власного досвіду, а
зберігається у міфах, легендах, казках, релігіях, соціальній енергії.
Колективне неусвідомлене наче повітря, яким усі дихають, але яке нікому не
належить, має надособистісний зміст. “Це колективне неусвідомлене не
розвивається індивідуально, а успадковується…, успадкована за віки психічна
структура примушує людину переживати власний життєвий досвід так, а не
інакше”4.
Хоча К. Г. Юнг відкрив і обгрунтував проблему архетипів у
психологічному вираженні, однак, багато суміжних з архетипами питань
1

Элиаде М. Очерки сравнительного религоведения. – М., 1999. – С. 394.
Манн Т. Иосиф и его братья (доклад) // Соч. – М., 1960. – Т. 9. – С. 175.
3
Юнг К. Т. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художествен-ному
творчеству // Зарубежная этика и теория литературы ХХ века. – М., 1987. – С. 230.
4
Юнг К. Г. Человек и его символы. – М., 1998. – С. 339.
2
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вченому не вдалося послідовно розкрити, що й послужило “розчаклуванню
Юнга” окремими філософами1. Незважаючи на перегляд вчення К. Г. Юнга,
вплив його досліджень незаперечний.
У сучасній науці спостерігається розширення юнгіанівського поняття
архетипу. Якщо К. Г. Юнг застосовує архетип для позначення
найзагальніших, фундаментальних, вселюдських мотивів, що складають суть
міфологічних структур, то в культурологічній концепції С. Кримського
архетипи – це не “духовні гени”, а певні “схильності, тенденції, які в різні
епохи реалізуються образами, що можуть відрізнятися засобами вираження,
але структурно утворюють певні прототипи, які характеризують розвиток
соціокультурних явищ, де вони є наскрізними”2. Розвиваючи культурологічну
концепцію, С. Кримський твердить: “…архетипи – це такі утворення, які при
всіх історичних варіаціях свого змісту окреслюють перспективи розвитку й
тому характеризуються як цінності, що не тільки передають теперішнім фазам
того чи іншого процесу, а й визначають його майбутнє"3.
Здійснивши розгляд архетипів у загально-культурологічній інтерпретації,
С. Кримський виділяє універсальні архетипи: істина, добро, краса, формула,
троїстості буття; символіка протилежностей (світло – тінь, верх – низ, плоть –
дух та под.). розумний порядок (софійність) та хаос, коло і лабіринт, слово,
індивідуальність, філософія серця, родинний статус природи, а також
архетипи парцели (господарство, засноване на власній праці родини), цінності
людської моралі, демократії, деспотії4.
Н. Фрай, розробивши архетипну модель аналізу фольклорно-літературних
текстів, розрізнив літературний архетип від антропологічного та
психологічного, чим підготував шлях до структуралізму5. В. Буряк,
грунтуючись на історично-еволюційному русі свідомості, виділяє
міфологічні, фольклорні та історичні архетипи, які є базою для побудови
світоглядних моделей. За теорією В. Буряка, художні (естетичні, мовні)
архетипи як нова система, не несуть у собі стільки первинної психоенергії як
міфологічний. “Українські образи-архетипи, – пише В. Буряк, – зоря, місяць,
сонце, гора (перший свідомісний горизонт), що за давністю сягають
індоєвропейського свідомого шару, а архетипи – образи калини, верби, явора
(другий свідомісний горизонт) виконують більш образну функцію”6.
О. Донченко, Ю. Романченко, збудувавши дослідження архетипів
соціального життя і політики на первинних міфологічних образах-архетипах
та вторинних, набутих, зосереджують увагу на архетипній структурі
візантійського менталітету. Автори аналізують 15 архетипів візантіїзму в
українській культурі: архетип вічного учня; героїзованого злочинця;
домінування ситуації минулого над процесуальним майбутнім; об’єктивно1

Менжулин В. Раскодовывая Юнга. – К., 2002.
Кримський С. Архетипи української культури // Феномен української культури:
методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 97.
3
Кримський С. Запити філософських смислів. – К., 2003. – С. 202.
4
Пахомов Ю., Крымский С., Павленко Ю. Пути и перепутья современной
цивилизации. – К., 1998. – С. 28-29.
5
Фрай А. Архетипний аналіз: теорія міфів // Антологія світової літературнокритичної думки. – Львів, 1996. – С. 111-113.
6
Буряк В. Поетика інформаційно-художньої свідомості. – Дніпропетровськ, 2001. –
С. 332.
2
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речової детермінації буття; обрядовості та імінативності; вічного повернення;
cедукативної психокультури, анігілятивної рівності; долі; ідеолізації
старовини; тотожності істини та влади; центрової провини; монадності буття;
вічної правди; звеличення юродивого. На прикладі сліпого, неосмисленого
переймання чужого духу візантіїзму, автори показали руйнацію
індивідуального і колективного етнонаціонального буття1.
Про руйнацію, архетипне збіднення свідомості етносу йдеться і в
дослідженнях В. Буряка. Вчений, вивчивши більше тисячі пісенних текстів,
зібраних на Придніпров’ї, приходить до висновку, що відбулося
дистанціювання праінформаційної пам’яті народу на рівні кодових та
функціональних архетипів свідомості. На думку автора, відсутність утворення
новоформ веде неминуче до збіднення свідомості етносу.
Отже, узагальнивши концептуальні засади архетипів, є підстави
міркувати, що під архетипами розуміють позаісторичну форму-матрицю, що
наповнюється змінним історично унікальним людським досвідом. У процесі
транскультурних переходів ця структура не успадковується безпосередньо
одним типом культури від іншого, але кожен раз ніби відтворюється заново у
матриці, яка, власне, і є архетипом.
Розкриваються архетипи (за теорією К. Г. Юнга) у символічній системі,
що йде від самих коренів. Вона архетипна, її використовують люди різних
культур. Мова системи символів кожного архетипу з’єднує підсвідоме,
неусвідомлене із свідомим. “Людський розум володіє власною історією, а
психіка зберігає багато слідів від попередніх стадій свого розвитку. Більше
того, зміст підсвідомого виявляє формуючу дію на психіку. Свідомо ми
можемо його ігнорувати, але підсвідомо ми реагуємо на нього і на ту
символічну оболонку, включаючи сни, у якій цей зміст подається. “Коли
розум намагається пояснити певний символ, то обов’язково приходить до
ідей, що лежать поза межами логіки”2, – читаємо у К. Г. Юнга.
Через знаки, як суттєво-наочне пізнання образу, символ “нібито випливає
з бездонних глибин семантичного поля культури”, маніфестуючи
багатоманіття смислового потенціалу життя: і те, що народ цінує, і те, чого
він боїться й що ненавидить.
“Етнос народу вирізняється не лише з погляду шляхетності, яку він
ушановує, але й з погляду ницості, яку він засуджує, його пороки так само
стилізовані, як і його чесноти”3.
Розкриття, розгортання архетипів у символах, тобто архетипну природу
символіки підтверджує і Ю. Лотман. “У символі є щось архаїчне, кожна
культура потребує пласт текстів, які виконують функції архаїки. Згущення
символів тут особливо помітне. Таке сприйняття символів не випадкове:
стрижнева група їх, дійсно, має глибоко архаїчну природу і бере початок в
дописемному епосі, коли означення (і, як правило, елементарні у відношенні
накреслення) знаки становили собою стиснені мнемонічні програми текстів і
сюжетів, збережених в усній пам’яті колективу”4.

1

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя. – К., 2001.
Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991. – С. 25.
3
Гірц К.Л. Інтерпретація культур. – К., 2001. – С. 157.
4
Лотман Ю. М. Символ в системе культури // Труди по знаковим системам. –
Тарту, 1987. – Вип. 21. – С. 11.
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Визначивши архетипність символіки, як основного принципу, важливо
зорієнтуватися, що символіка не є безмежно розпорошеною і безсистемною.
Хоча багато символів і символіки нібито зникають, оновлюються і
з’являються, проте цілість системи в їх архетипності. Мова системи символів
кожного архетипу – прообразу з’єднує, за К. Г. Юнгом, підсвідоме,
неусвідомлене зі свідомим.
Нині вважається доведеною думка, що архетипно-символічні структури
українознавства породжені в архаїчному первісному міфологічному світі,
який дійшли до нас, хоча й уривками, в календарно-обрядовій поезії (у
колядках, щедрівках, веснянках, русаліях, гаївках, обжинкових піснях тощо).
Закладені архетипи міфологічної свідомості ієрархічно структуровані.
Архетип Світового дерева відіграє особливу організуючу роль у
конкретних міфологічних системах. Світове дерево – це водночас і членована
будова світу, і космогонія та повне сприйняття світу. В архаїчній доісторичній
культурі Космос уявлявся в образі живого організованого об’єкта, схожого на
дерево з гілками – галактиками і листям – зорями і планетами. Тому й
називали Космос – деревом життя або Світовим деревом, що й відбивається в
різних його проявах (небесне дерево, дерево пізнання, дерево життя, дерево
роду), а також у трансформаційних образах (вісь світу, світовий стовп, світова
гора, храм). В українській традиції – прадерево, дерево життя, райське дерево
(трансформації у родинно-весільному фольклорі як весільне дерево) тощо.
Світове дерево виражає формальну і змістову організацію простору, який по
вертикалі виявляє належність до опозицій верх-низ, вогонь-вода, а також і до
триєдностей: верхній-середній-низиній, небесний-зелений-потусторонній,
вогонь (чоловіче начало) – вода (жіноче) – життя (породження єдністю вогню
і води) та ін. Символіка Світового дерева характеризує український світ як
вичерпно самодостатній, таким, що оновлюється, збагачується, наповнюється
новими образами-символами впродовж усіх часів.
Символічним прадеревом світу в українській календарно-обрядовій поезії
виступає явір, тополя, яблуня, вишня, дуб, у фольклорі – яйце, у побутовій
культурі – хата, у сакральній – гора, храм, тощо.
Вогонь, як світотворча, батьківська сила триєдності проявляється в різних
етнічних образах-символах: птахом, соколом, братиком-соколоньком
(Івначиком, Білоданчиком, Янчиком, Подолянчиком). Представником
троїстого астрального вогню у сонячній системі є полум’я, а також Сонце,
Зоря, Місяць. В українській міфології Сонце символізує півень, орел, сокіл,
зорю – лелека, Місяць – коза, Сонце – його символом свічка, шанується в усіх
святкових звичаях, ритуалах, традиціях. У християнській релігії свічка –
символ молитви віруючих. Її полум’я в храмі означає побожність тих, хто
молиться, їхню любов та жертву Господові, а також радість і духовне
торжество Церкви. Вогонь нагадує про незгасиме світло, що у Царстві
Небесному втішає душі праведників, які догодили Богові. Свічка, поставлена
перед іконою, – знак нашої віри і надії на благодатну допомогу Божу, котра
завжди щедро лине всім, хто з вірою та молитвою поспішає до Господа і до
святих Його.
За православним давньоруським звичаєм, під час Таїнства покаяння
людина, яка стає до сповіді, приносить “незапалену” свічку як символ надії
дістати від Господа прощення гріхів і водночас як дар Богові. Цю свічку,
підходячи до священика, кладуть там, де лежать Євангеліє і Хрест.
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В обрядодіях Сонцю виявляють особливу пошану, очищаючи землю
“весняними вогнями”, “вогнем страсного передвеликоднього четверга”,
“вогнями великодньої ночі”, “купальськими вогнями”, “вічними вогнями” на
горах, горбах, могилах. Сонце символізують вінки весняні, літні, весільні;
запалене колесо в купальську ніч, а також крокове дерево. Гімном сонцю є
свята “ходіння на ниву”, коли вся громада села серед жита зустрічає перші
промені сонця.
Воду – материнську основу триєдності символізує волога, дівчина, жінка,
матір тощо. “Якщо говорити про поклоніння слов’ян силам стихій, то,
напевне, воду серед них можна поставити на перше місце. Українці ж і досі
залишилися водопоклонниками – свідомими або підсвідомими. Семантичне
поле міфологами води безмежне, враховувати всі нюанси символічного
застосування її у народній свідомості, мабуть, неможливо, тому що говорити
про воду – це зачіпати питання життя і смерті, космосу і хаосу; це говорити
про матір і дитину, любов і страждання, – тобто про все, що бачить, чує і чим
живе людина”, – писала О. Таланчук1. Вода і вогонь – символи багатьох свят
українців (різдвяно-новорічних, водохреща, купальських), обрядодій, зокрема
“ходіння на воду”, у християнський час з освяченням бродів-переходів,
ставків, джерел, криниць. Вогонь і вода – головні атрибути усіх обрядів від
народження людини до її смерті. Вода є межею між світами і станами
людського буття, родючою силою природи, життєдайним жіночим началом,
праматір’ю Світу.
У міфопоетичну епоху Світового дерева архетип Роду уособлює єдність
потомків одного предка. “Слово род у стародавніх пам’ятках означає родичів і
нащадків, земляків і цілий народ, який утворюється внаслідок народження. На
це вказують слова родити, родитель, родительниця, рідний, родич”, – фіксує
В. Войтович у своєму словнику2.
За Б. Рибаковим род – творець Всесвіту, род – Бог неба і дощу, пов’язаний
з зеленою водою (родники, родища), з вогнем – підземним пеклом (родство
огненне), з червоним кольором (рдяний), шаровою блискавкою (родіа) тощо3.
В українському міфопоетичному світі архетип роду пов’язаний з предками.
Всі природні явища і кожен виробничий акт у міфологічному світогляді
розглядався як дідівсько-родовий вплив, як діяння “дідів”, “Бабів”, “нав’я”, то
й свята мають однотипні обряди: починаються з кликання-запрошування
предків і закінчуються обрядом відкликання, проводів, виряджання. Це і
різдвяно-новорічні свята і великодні, і купальські, обжинкові. Стале місце
предків уявлялося у воді, вирію або в землі, тому під час проводів
відтворювали місце перебування нав’я, що уособлювало розкладання вогню,
стрибання у воду, кидання вінків у воду, крашанок, розривання опудала тощо.
Архетип роду є провідним у пошануванні родини, особливо в різдвяноноворічних колядках, щедрівках.
Серед міфологічних архетипів, що донесла до наших днів календарнообрядова поезія, фундаментальні структури людського світовідчуття
передають архетипи приходу–відходу, що відтворюють уявлення про
народження–смерть і безсмерття–воскресіння. У міфологічному мисленні
1
2
3

Таланчук О. Українознавство: усна народна творчість. – К.: Либідь. 1998. – С. 92.
Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – С. 423.
Рыбаков. Язычество древних славян. – М., 1991. – С. 15, 20, 23-24, 438-470, 604.
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архетип приходу–відходу передає “кругову” циклічну модель часу з
безперервною єдністю початку–кінця, смерті і воскресіння.
В одній статті немає можливості детально розкрити синонімічну природу
як цього, надзвичайно ментально важливого міфологічного архетипу, так і
архетипу переходу, що відтворював космічний, рослинний, людський світ
первісної міфології, а також архетипу першопочатку та ін.
Минуле і майбутнє, виражене архетипно-символічними смислами, стають
усе більш вагомим. Це з особливою силою розкривають як процеси
етнонаціонального ренесансу, так і пошуки нового типу освіти, усвідомлення
українського світу. Адже національне відродження потребує ціннісного
засвоєння всього того, що зберігається в часі, пробудження сталих цінностей,
інваріантного змісту досвіду нації.

Сидоренко М. М., Троянський В. А.,
Шутак Л. Б., Гнатчук О. С. (Чернівці)
УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ВИЩОЇ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: АЛЬТЕРНАТИВИ ТА ПОШУКИ
У статті вивчається місце українознавства в системі вищої медичної
освіти. Автори стверджують, що запровадження курсу “Українознавство”
в системі вищої медичної освіти допоможе сформуватися новій національній
лікарській еліті.
Особливістю сучасної науки є її гуманізація та гуманітаризація. У зв’язку
з цим важливою ланкою системи вищої медичної освіти є її гуманітарна
складова, основу якої становлять предмети, що формують знання про людину
і суспільство, історію і мову, культуру, моральні цінності, тобто історичні,
мово- та літературознавчі, культурологічні, філософсько-соціологічні,
правові, релігієзнавчі, психологічні та інші дисципліни. Їх роль у навчальновиховному процесі переоцінити неможливо. І хоч представники так званих
„точних наук” (природничих) часто підкреслюють свою пріоритетність, проте
ніхто з викладачів, які мислять реально, не заперечує значної ролі
гуманітарного знання у процесі формування сучасного лікаря як особистості.
Особливо це стає зрозумілим, коли йдеться про формування світогляду,
ціннісних орієнтацій, загальної культури і морально-громадянської позиції
окремої людини.
У багатьох країнах світу гуманітаризацію освіти вважають суттєвим
фактором гуманізації, здорового способу життя. На гуманітарні дисципліни
відводиться від 25 до 40% часу в навчальних програмах різних закладів
США, Канади, Німеччини, Швейцарії тощо. В Україні рівень загальної освіти
порівняно високий, проте акцентують на математичних та природничонаукових циклах. Суттєво недооцінюється й гуманітаризація вищої освіти.
Студенти вищих навчальних закладів відчувають на собі як „залишковий
принцип”
фінансування,
так
і
тенденцію
до
протиставлення
фундаментального спеціальному, гуманітарного – природничо-науковому. За
таких умов усталені стереотипи викладачів, інфантильність студентів стають
на заваді викристалізації особистісних якостей майбутнього фахівця як
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гуманіста, деформують процес його становлення від умовного висхідного
моменту – перетворення інтернаціонального впливу в акт свідомості – до
екстеріоризації даних у діяльності1. Перелічені питання актуалізують
проблему статусу гуманітарної освіти взагалі й українознавства зокрема.
Розбудова освіти, науки й культури на основі поєднання глибоких
національних традицій з орієнтацією на загальні світові гуманістичні цінності
є передумовою визнання України в загальносвітовому просторі.
Запровадження українознавства до дисциплін, що викладаються у вищих
навчальних закладах, актуальне. Проте якою повинна бути суть
українознавства?
Українознавство слід розглядати як систему знань про Україну. У цьому
випадку історія є складовою українознавства. І тому поняття українська
держава, українська нація, українська мова та інші повинні досліджуватись,
пізнаватись лише історично.
Висвітлюючи будь-яке питання з історії України, потрібно з'ясувати
передусім причини та умови, що спричинили цю подію, простежити процес її
розвитку. Перелічені зауваження є складовими історичної науки, з'ясування
яких додадуть довершеності до змісту програми з українознавства як
наукової системи, підвищать його дидактичні можливості, викличуть
зростаючий інтерес до всіх його компонентів2.
Одним із можливих засобів вирішення проблеми гуманітаризації в
сучасній медичній освіті, на нашу думку, можна вважати системний підхід як
методологічний, міждисциплінарний напрям у науці, що сприяє
гармонійному співіснуванню двох культур: природничо-наукової та
гуманітарної в єдиній сучасній освіті. Гуманітаризація освіти вимагає
врахування міждисциплінарних зв’язків та філософсько-соціологічних
процесів синтезу наукових знань як необхідної умови успішного розвитку
його окремих галузей та формування орієнтації гуманізації суспільства.
Протилежні тенденції до гуманітаризації вищої медичної освіти мають своїм
підґрунтям як економічний базис, так і зрушення в структурі сучасної
наукової раціональності, оскільки класична медицина сформувалася під
впливом природничо-наукової парадигми, а на сучасну медицину впливають
некласичні, постнекласичні та посткласичні уявлення про науковість та
вимоги до пізнання і практики. Це важливо тому, що в умовах сьогодення на
зміну застарілій навчально-дисциплінарній моделі освіти приходить
особистісно орієнтована модель. У центрі уваги даної моделі є людина як
суб'єкт культури, як носій національних і загальнолюдських надбань людства.
Цей методологічний принцип орієнтує сучасного викладача на те, що
соціально-гуманітарні науки мають освоювати мультипарадигмальні підходи,
нетрадиційні засоби, способи, прийоми та технології аналізу соціальних
явищ, виважене, толерантне ставлення до різних теоретичних конструкцій,
цивілізований діалог між представниками різних типів ідеології, досягнення
консенсусу між різноманітними політичними силами. Адже тільки спільними
1
Троянський В.А., Безаров О.Т. Гуманітаризація освіти як фактор зміни стилю
мислення та оздоровлення способу життя суспільства. Гуманітарна освіта: фактор
світової інтеграції / Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. – Чернівці: Рута –
Митець, 1998. – Ч. ІІІ. – С. 37.
2
Калакура Я. Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни //
Освіта і управління. – Т. 5. – Ч. 1. – С. 37-46.
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діями можна вийти на цивілізований варіант з'ясування цієї складної
проблеми, у тому числі засад підготовки сучасного національно-свідомого
фахівця з вищою медичною освітою.
Яка ж система цінностей може претендувати на статус універсальної чи,
скажімо, європейської? Очевидно, це можуть бути філософсько-світоглядні
принципи, спрямовані на формування сутності людини як представника
сучасної цивілізації, її культури, яка перебуває в гармонії з окремо взятою
особистістю, суспільством, природою, а це означає, що світоглядні засади
нового
світобачення,
світорозуміння
мають
бути
доповнені
антропокосмічними
принципами
природовідповідності,
узгодженості
соціального розвитку.
Саме ці проблеми набули особливого висвітлення на Всесвітньому
конгресі україністів 26-28 серпня 2002 р., що відбувся на базі Чернівецького
національного університету ім. Ю.Федьковича. На філософсько-теологічному
факультеті актуалізувалася тема „Українська культура: релігії та виклики
ХХІ ст.” Характерно, що представниками більшості європейських країн,
США та Канади на секціях „Філософія культури і духовна ситуація в
Україні”, „Українська національна ідея в системі духовних цінностей”,
„Соціально-практичний потенціал української ментальності”, “Релігієзнавчі
аспекти національної ідеї в Україні”, „Християнство в Україні від
Вселенської до Помісної Православної Церкви в Україні” заперечувалась
самостійність філософської культури в Україні.
Представники інших країн уникали серйозного аналізу особливостей
державотворення в Україні, менталітету психології, напрямку інтелекту за
умов всебічної кризи суспільства.
Сплеск інтересу до українознавства відображає новітні зрушення в
психології посттоталітарного суспільства. Космополітичні гасла замінюються
на націонал-патріотичні, що засвідчує стійку лояльність більшості
українського народу до ідеалу державно-національної і духовної
суверенності. Постала нагальна потреба виробити національну концепцію
розбудови держави, осмислити українознавство як освітню і наукову системи,
як філософію суспільства і політики держави.
Нині українознавство впроваджується в усіх типах навчальних закладів, (у
тому числі й медичних), не тільки як наука про Україну, а й як філософія
знання з позицій етики, духовної культури, віри народу, ідеалів та уявлень
про його історичну місію. Все це здійснюється, виходячи з концепції
гуманітарної освіти, затвердженої колегією Міністерства освіти України в
грудні 1995 року. Цим документом передбачено, що гуманітарна освіта має
сформувати нове світовідношення особистості, її національну свідомість,
громадянську гідність патріота суверенної і незалежної держави. Вона
покликана формувати особистість, здатну до свідомого суспільного вибору,
до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,
етнічними, національними, релігійними групами.
Безумовно, українознавство – це комплексна дисципліна, яка мала б
будуватися на знаннях про Україну, інтегрувати всі дисципліни
гуманітарного циклу і природничо-наукових та математичних предметів. Це
наука, яка мала б відбивати багатогранне побутове, наукове, ділове, духовне
життя українського народу в його стосунках із іншими народами, отже, й
вивчати її треба, на нашу думку, в історичній ретроспекції, тобто необхідно
проводити паралелі з вивченням історії, мови та культури інших народів. У
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медичному навчальному закладі – з вивченням анатомії, клінічних дисциплін,
медичної деонтології, історії медицини, основ педагогіки й психології, етики
й естетики тощо. Цей предмет сприятиме формуванню особистості
майбутнього лікаря, буде важливим етапом процесу утвердження тих
національно-свідомих кадрів, які надалі зможуть розвивати медицину і бути
справжніми патріотами своєї держави. Адже такі фахівці знатимуть своє
національне коріння, свою етнічну неповторність, свою мову, матимуть
здорове національне почуття, що переходить в утвердження національної
самосвідомості, а також сприятиме формуванню національної ідеї.
Національне виховання виступатиме не тільки фактором підвищення
виховного впливу на особистість, а й як основний засіб успішного розвитку
нації.
Основою національної ідеї є мова, що об’єднує націю в просторі та часі і є
виразником національної цілісності. Але мова не може розвиватися поза
суспільством, відірвано від історії, культури. На розвиток мови впливає
розвиток економіки, суспільно-політичні чинники, зрештою мову у всій її
складності не можна пізнати, якщо не звернутися до її творця й носія –
людини, до конкретної мовної особистості, яка живе у конкретних умовах, у
конкретній державі. „Мова – це феномен, який певним чином сполучає
клітинний і духовний рівні, є своєрідним симбіозом матеріального і
духовного”1. Вивчаючи українську мову у вищих навчальних закладах, не
можна обмежуватись лише особливостями орфографії та пунктуації, слід
формувати мовну особистість, здатну до розв’язання різноманітних
комунікативних завдань у всіх навчальних сферах спілкування.
Ця теза у нинішньому українському суспільно-політичному житті виявляє
себе найперше в контексті взаємовідношення людини і нації, людського й
етнічного, соціального і національного. Основний смисл даної проблеми, як
справедливо зауважує Степан Возняк, „полягає у відповіді на питання, що є в
цьому взаємовідношенні пріоритетним – людина чи нація, загальнолюдське
чи етнічне, національне. За відповіддю на дане питання простежуються різні
світоглядні орієнтації і суспільно-політичні уподобання”2.
Відомі дослідники історії філософської думки в Україні сходяться на
тому, що найістотнішою рисою філософської україністики є її
людинознавчий характер. Так, наприклад, І. Мірчук відзначав, що вона
поставила в основу своєї проблематики „насамперед людину і її долю,
людське життя і його сенс”3.
Ми погоджуємося з думкою тих сучасних дослідників, які розглядають
людину не як якусь безособову абстрактну сутність, а як носія людського
взагалі та національного зокрема, оскільки споконвічне людське: „Хто я?”–
зливається з національно-самоусвідомленим: „Хто ми?” Тому поєднання
вселюдського і національного можна інтерпретувати як одну із основних
особливостей української філософської антропології.
1
Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культуры // Пражский
Лингвистический кружок: Cб. статей. – М., 1967. – С. 339.
2
Возняк С.М. Людина як цінність: філософсько-українознавчий аспект // Вісник
Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ,
1999. – Вип. 1. – С. 3.
3
Мірчук І. Історія української філософії / Енциклопедія українознавства. У 2-х т. –
Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 719.
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Головною метою національного виховання на сучасному етапі є набуття
молодим поколінням історичного й соціального досвіду, успадкування
духовних надбань українського народу (що віками розвиваються в річищі
світової цивілізації, культури й є органічною частиною всього людства),
розвиток особистих рис громадянина Української держави, формування
культури міжнаціональних взаємин.
Одним із шляхів розвитку медичної освіти в Україні є створення
кадрового потенціалу, гуртування національної інтелектуальної еліти та
залучення до цієї галузі талановитої молоді. Формування національної еліти ,
у тому числі медичної, є головною передумовою розвитку Української
держави, оскільки інтелектуальний потенціал, культурний та духовний рівень
народу є багатством нації. Інтелектуальність – це глибина судження, духовна
зрілість, національна самосвідомість, що виникає як результат активного
пізнання як історичного минулого, так і сучасної дійсності, самостійного
осмислення складних життєвих явищ і процесів. Його втрата призводить до
знецінення історичного досвіду народу та занепаду національно-культурних
цінностей. Отже, впровадження до навчальних планів медичних закладів
предмета „Українознавство” сприятиме формуванню і національної медичної
еліти1, адже основу морально-етичного кодексу медика становить виховання
почуттів людяності, милосердя, гуманності, співпереживання, відданості
своїй справі.
Аналіз наукових джерел і практики національного виховання різних країн
світу доводять, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю
суттю, змістом, характером.
Слід зазначити, що національна система виховання не може бути створена
декретним порядком, це тривалий історичний процес, що базується на
багатовіковій виховній практиці народу.
Поступ народу, його могутність і щастя залежать від історичної повноти й
глибини знань. Любов і повага до історичного минулого українського народу
допоможуть збагнути, що любити свою історію, свій народ – це значить
розуміти його потреби, цінувати його духовність, національну самобутність і
неповторність, самим жити так, щоб активністю своєю допомагати
зміцненню народного духу. Чим сильніше будуть розвинені у студентів
вищих медичних закладів національні почуття, шана історичного минулого
свого народу, тим легше буде збагнути їм вселюдські національні почування,
етичні почуття, що ведуть людство до духовного вдосконалення.
Головним у реалізації цих ідей є інтегральний метод, що забезпечує, з
одного боку, єдність між спорідненими дисциплінами, а з іншого – між
предметами гуманітарного й математико-природничого профілю.
Для забезпечення цього вважаємо доречним увести до навчальних
програм вищих медичних закладів освіти курс „Українознавство” як симбіоз
знань про Україну та українців.
Запровадження курсу „Українознавство” в системі вищої медичної освіти
є невід’ємною складовою професійної підготовки. Воно допоможе
сформуватися новій національній медичній еліті України з високим
1
Гнатчук О. Гуманітарні знання в системі медичної освіти. Гуманітарна освіта:
фактор світової інтеграції / Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. – Чернівці:
Митець, 1997. – Ч. І. – С. 197.
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інтелектуальним розвитком і з глибоким почуттям патріотизму та
національної гордості за причетність до славної історії і належність до
великого українського народу.
Курс „Українознавство” становитиме ядро наукової та освітньої
системи. Тому нагальним є запровадження його до програм вищих
медичних закладів як органічної частки гуманітарної складової.
Вважаємо, що це повинна бути окрема навчальна дисципліна як синтез
гуманітарних знань студентів-медиків. При чому цей предмет не повинен
заміняти всі програмні суспільно-гуманітарні дисципліни, що
вивчаються на початкових курсах, а має конгломерувати набуті знання і
викладатися на старших курсах для з’ясування кінцевого рівня знань
про Україну. Можливо, завершальним етапом вивчення українознавства
повинен бути державний іспит.
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УКРАЇНА – СУСПІЛЬСТВО

Токар Л. К. (Київ)
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:
УКРАЇНОЗНАВЧІ ВИМІРИ
У статті розглянуто українознавчі виміри побудови громадянського
суспільства в Україні. Автор переконаний, що розбудова громадянського
суспільства і його розвиток потребують постійної, глибоко наукової,
дослідницької й освітньо-виховної діяльності.
Серед визначальних проблем розвитку гуманітарної науки ключовою
завжди була, є й неодмінно буде проблема пізнання феномена людини,
сенсу, форм і методів людського буття.
Спочатку інтуїтивно, а згодом усе більш усвідомлено люди розглядають її
як першочергову. Таке ставлення є логічним, оскільки результати досліджень
у галузі самопізнання й самотворення завжди і вирішальним чином
позначаються на формуванні світогляду, моралі, культури, вироблені
ідеології, політики, творенні форм суспільного співжиття, організації та дії
людей.
Зростаюча увага до проблеми обумовлюється й тим, що чим далі люди
просуваються в з’ясуванні власної сутності, тим масштабнішими постають і
складність, і обшири процесу.
Відповідно й наука, головним завданням якої є самопізнання й
самотворення людини, всякий раз постає як явище все більш цілісне,
досконале, як система, що розвивається в напрямку, де об’єкт дослідження й
предмет науки в кінці кінців мають злитися в єдине ціле.
Та уже тепер, спираючись на досвід попередніх поколінь, його наукове
осмислення ми маємо певні уявлення принаймні про основні параметри
самопізнання й самотворення. Досить чітко постають і визначальні їх
складові: по-перше, з’ясування сутності життя розумного на нашій планеті;
по-друге, дослідження й усвідомлення закономірностей та головних чинників
його розвитку в межах як найближчої, так і віддаленої перспективи. А саме:
на засадах суспільної свідомості, самосвідомості, самоорганізації й
самореалізації; у тому числі й формування переконання про виняткову
важливість відповідності форм і методів життєдіяльності на кожному
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історичному відтинку покликанню життя розумного, необхідності їх розвитку
в гармонії з природною заданістю; по-третє, усвідомлення того, що життя
розумне має сенс і може відбутися тільки на засадах удосконалення єдності й
цілісності
розвитку
всіх
багатоманітних,
різнохарактерних
і
різновекторних його складників як на індивідуально-біологічному так і
суспільному рівнях з усіма різновидами їх прояву: етнонаціональним,
соціально-економічним, політичним та духовним.
Штучна уніфікація й нівелізація форм і методів життєдіяльності, як і їх
локалізація, – явища антиприродні. Вони позбавляють розвиток динаміки,
ведуть до уповільнення, затухання та деградування процесу. А з цим життя
розумне погодитись не може й неодмінно має віднайти більш відповідні
засоби свого продукування. Про це тепер, якоюсь мірою, й наша розмова.
То ж сучасній науці відомі два рівні прояву життя розумного на Землі: на
рівні індивіда (індивідуально-біологічному) і на рівні спільноти (сім’я,
родина, рід, плем’я, етнос, нація, соціально-політична, професійна спільність,
держава, народ, вселюдство) з найширшою їх природо-часо-просторовою
специфікою прояву і, що вони об’єктивно не суперечать один одному.
Більше того, рівні ці та їх різновиди органічно поєднані й взаємозалежні.
І хоч другий рівень більш багатоплановий, потужний та діяльнісний він
не може (як більш потужний комп’ютер) існувати сам по собі. Без єдності
та взаємодії навіть уявити неможливо існування кожного з них окремо.
Початки засвоєння цієї істини губляться в глибинах людської історії. Від
того часу, як люди стали аналізувати й усвідомлювати своє буття, вони крок
за кроком усе більше переконувалися, що їх життєдайна сила в єдності,
спільності дій. Бо поодинці вони більше терпіли від природних катаклізмів,
різних хвороб, звірів, які були спритнішими й сильнішими за них, та особливо
від собі подібних: деформації в людській психіці та розумінні призначення
життя розумного.
До того ж люди помічали, що кожен індивід від природи наділений
певними більш вираженими здібностями, уміннями й талантами, які
проявляються в тій чи іншій сфері. І що всі вони багато в чому виграють,
якщо зможуть їх поєднати й використати для спільного блага. Бо від таланту
й навіть людської геніальності, користі було б мало, якщо б вони існували та
розвивалися самі по собі. За обставин, коли людина не може побачити,
почути, відчути й усвідомити свій зв’язок з іншими, ставлення інших до неї, її
справи й розум – не розум, і талант – не талант і здібності – не здібності, бо
про них і самі носії нічого не знали б. Все пізнається в співставленні та
взаємодії. Справжня природа людського розуму, його потенціал можуть
розкритись тільки через інтеграцію. То ж взаємодія, співпраця в
найширшому розумінні постають не лише розумним, а й єдиним
способом людського існування та самовдосконалення.
Саме життя впродовж віків і тисячоліть невпинно підштовхувало людей
до усвідомлення значення єдності, творення різноманітних спільнот.
Та на цьому шляху людство відразу ж зіткнулось з дилемою – як, на яких
принципах об’єднати неповторних у всьому індивідів, їхнє розуміння,
інтереси в уніфікації, універсалізації дій для досягнення цих інтересів; з
великим законом буття — єдністю протилежностей в постійному
розвитку.
Бо як тільки люди збиралися разом, тут же виникали непорозуміння,
підозри, суперечки, образи, навіть конфлікти. І треба було пройти довгий

45

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

шлях творення досвіду, велику школу життя, щоб розвинути свідомість і
віднайти такі форми й методи, які допомогли б об’єднати індивідів у спільній
меті та дії.
Вирішити це непросте завдання намагалися мудреці та політики уже в
стародавній Греції, зокрема: Лікург (ІХ-VІІІ ст. до н. е.), Солон (VІІ-VІ ст. до
н. е.), Фемістокл ( VІ ст. до н. е.), Сократ, його учні й послідовники Платон,
Арістотель (V-ІV ст. до н. е.) та ін
І спробу визначити методологічні основи творення й принципи дії
людських спільнот, громадянського суспільства зокрема, віднаходимо ще в
давньогрецькій міфології. Тодішнє розуміння проблеми образно відтворене в
міфі, переказанім філософом Протагором ( V ст. до н. е.).
У його версії передається як Бог-богів Зевс, побоюючись, щоб люди в
таких протистояннях не занапастили весь свій рід, доручає Гермесу ввести
серед людей правду й совісливість, аби вони об’єднали їх “злагодженим
суспільним порядком і дружніми зв’язками”. А на запитання “як
розподілити між людьми правду й совісливість чи таким чином, як і інші
уміння, коли одного, хто володіє “врачуванням” вистачає на багатьох, які не
тямущі в ньому, чи – в однаковій мірі серед усіх людей”. “Всім, – відповів
Зевс, – нехай всі будуть до того причетні; не бути державі, якщо тільки
декотрі будуть причетні до них, як бувають причетні до інших знань. І
закон поклади від мене, щоб будь-кого, хто не може бути причетним
совістливості й правді, убивати як язву суспільства” 1. Необхідно визнати,
що стародавні греки й жили відповідно: виховували своїх дітей соромитись
ганебного та прагнути до прекрасного, вважаючи, що без цього ні окрема
людина, ні спільнота, ні держава нездатні на будь-які добрі справи. Від
колиски, як тільки дитина починала розуміти слова, і мати, і батько й вся
рідня проймалися турботою, щоб вона стала якомога кращою, навчаючи й
показуючи при всякій нагоді, що ось це справедливо, а те ні, що ось це
прекрасне, а те огидне, це благочестиве, а те нечестиве, те роби, а того не
роби. І якщо дитина добровільно не слухалась, то її направляли заборонами й
покараннями. А коли посилали дітей до вчителів, то й тим веліли більше
турбуватись про доброзичливість і доброчинність дітей, ніж про їх
грамотність та гру на музичних інструментах. Формування якостей
спільного, громадянського життя тут бачилося як визначальне й було
усвідомлене на всіх рівнях спільноти.
Спираючись на досвід і думки своїх попередників, Арістотель приходить
до висновку, що людина – істота суспільна, і що головна проблема її буття
– самореалізація в умовах суспільного розвитку.
Він вважав, що саме розум і здатність за допомогою мови в процесі
спілкування обмінюватись думками надають людям унікальну можливість не
тільки досягти єдності в світосприйнятті, а й взаємодії в творенні2.
Ідеї мислителів давньої Греції стосовно сенсу, форм і методів дії
громадянського суспільства в подальшому розвивались і поглиблювались у
Римі М. Т. Ціцероном (106-43 до н. е.), Марком Аврелієм (161-180 рр. н. е.), а
в епоху середньовіччя й розпаду феодалізму Августином Блаженним, Томою
Аквінським, Б. Спінозою, Т. Гоббсом, Д. Локком, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є,
1
2

Платон. Избранные диалоги. – М., 1965.
Аристотель. Соч. – М., 1975. – Т. 1.
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у 18-19 ст. німецькими філософами І. Кантом, Г. В. Ф. Гегелем, К. Марксом та
ін.
Самопізнання, як засіб вивчення життя розумного й творення
оптимальних його форм та методів, стало провідним і в дослідженнях
українського філософа Г. Сковороди, який, серед іншого, наголошував на
важливості знання законів громадянського життя кожним членом спільноти, а
основою її (спільноти) захисту, плідного розвою вважав правду й
справедливість1.
І хоч в кожен історичний період концепція громадянського суспільства
зазнавала певних трансформацій, та в головному – природній обумовленості
його творення й функціонування, погляди залишалися майже незмінними.
І в ХІХ ст., оперуючи вже набагато більшим масивом досвіду в сфері
економіки, соціально-політичного, духовного життя, К. Маркс приходить
фактично до того ж висновку, що й Арістотель: раз людина по своїй природі
суспільна істота, то вона, відповідно, тільки в суспільстві може розвивати
свою істинну природу. І що про силу її природи необхідно судити не по
силі окремих індивідів, а по силі всього суспільства2.
То ж від найдавніших часів така методологічна візія стає визначальною в
формуванні свідомості, моралі, культури, способу життя багатьох наступних
поколінь людей.
Зразки поведінки та дії для них уособлювали ті, хто діяв свідомо,
самовіддано й непохитно в ім’я творення загального блага, сприяючи ходу
еволюції роду людського. Про таких людей стали говорити як про уособлення
святості, як про героїв, постаті харизматичні. Їх впливи були
визначальними в формуванні норм суспільної моралі, культури,
громадської активності багатьох поколінь людей3. Тут можна послатись на
основні постулати Біблії, Корану, філософії буддизму, в яких викладені ідеї,
принципи поведінки та дії Ісуса Христа, Магомета, Гаутами і які фактично
відтворюють уявлення всього роду людського стосовно духовних основ
власної поведінки та дії.
Їх уособлення бачимо й у міфічних, літературних, мистецьких образах
таких, як: Геракл, Прометей, Ілля Муромець, Кирило Кожум’яка, козак
Мамай, Данко тощо.
На противагу якостям, які формують велике служіння людям, самість,
егоїзм, корисливість, заздрісливість, пожадливість, підозрілість, не чесність,
не обов’язковість, зрадливість, підлість, продажливість тощо бачились не
тільки як відгомін неуцтва, антигуманності, а й як породження підступного
страху. Бо вони, перш за все, не допускали загального зростання й
поширення. Тоді як творення загального блага першим своїм завданням
ставить розширення та оптимальне використання можливостей суспільного
зростання, і відповідно, кожного індивіда.
Та найбільшої шкоди егоїзм, корисливість і т. п. завдають тим, що роблять
сліпими індивіда й спільноту, застилаючи очі на шляхи їхнього
самовдосконалення та самореалізації, які можуть здійснитись лише в єдиній
1

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади.
Листи. – К., 1983.
2
Маркс К. Соч. – М., 1955. – Т. 2.
3
Карлейль Т. Теперь и прежде. – М., 1994.
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системі суспільних відносин і людських інтересів. Не може бути щасливою
людина, міцною сім’я, нація, суспільний устрій, держава, союз народів
там, де править самість, корисливість, егоїзм і т. п. чи на рівні індивіда,
соціальної групи, нації чи народу.
Вони є найбільшою перешкодою розвитку, бо заважають людям бачити й
реально оцінювати факти, події, тенденції суспільного життя, а натомість
ставлять принади й оцінки лише власних привидів (Сократ).
Дбаючи тільки про власний добробут та ігноруючи загальне зростання,
індивід, спільнота, держава тим самим руйнують саму основу, на якій тільки й
може творитись добробут, відбуватись самовдосконалення.
Людська пам’ять найліпшим чином зберігає ставлення розуму до подібних
явищ, коли творить стереотипи в свідомості та психіці, беручи за основу
факти реального життя й роблячи узагальнення. Кожен може пригадати
асоціації, які викликають образи дволикого Януса, Герострата, Калігули, Юди
й 30 його срібляків, Мідаса, Кощія Безсмертного, Гобсека, таких персонажів
М.Гоголя як: Чичиков, Собакевич, Манілов, Ноздрьов тощо.
Тож однозначно скажемо, що людина від природи покликана до
громадянського життя. І їй не дозволено поряд з благом розуму й своєї
громадянської сутності ставити будь-що чужорідне, антиприродне —
захоплення владою, багатством, життям сповненим насолодою тощо. Сутність
поведінки та дії людей, критерії оцінки їхнього буття завжди уособлює
духовне начало. Якщо ж духовний початок у нас спільний,
основоположний, то спільним має бути й розум, в силу якого ми є
істотами розумними. А коли так, то й розум, який велить нам що робити
й що не робити має бути спільним, тоді й закон буде спільним і лише тоді
ми — громадяни і стаємо причетними до певного громадянського ладу1.
Природна необхідність, людське єство, у якому б відчуженому вигляді
вони не проявлялись, через інтерес поєднують між собою членів
громадянського суспільства. Реальним же зв’язком між ними виступає саме
громадянське життя.
Таким чином, спираючись на історичну ретроспекцію підходів до
проблеми , її розуміння та вирішення, можемо зробити для себе деякі
узагальнюючі висновки, зокрема:
що тільки розумне життя на Землі, на відміну від інших його форм,
наділене можливістю впливати на характер, зміст і напрямки свого розвитку;
що вирішальною умовою його продуктивної еволюції є самопізнання,
самоорганізація й самореалізація відповідно до законів природотворення;
що все це може відбутись лише на засадах формування й розвитку
суспільного розуму, адекватних форм і методів його організації та дії,
гармонійного поєднання індивідуальних і суспільних, стратегічних і
тактичних інтересів як у змісті, так і в формах та методах;
що багатоманіття форм і методів прояву життя розумного об’єктивно не
суперечить логіці розвитку, а навпаки, тільки й може забезпечити його
самореалізацію;
що за всю попередню історію людство не винайшло більш цілісної,
системної й оптимальної форми самоорганізації, саморегуляції й
самореалізації як громадянське суспільство;
1

Аврелий М. Наедине с собой. – Киев; Черкассы, 1993.
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що за своєю сутністю та дією громадянське суспільство постає як явище
комплексне, яке охоплює всі сфери життя, в т. ч.: життя етнонаціональне,
соціальне, економічне, політичне, духовне, сферу свідомості, моралі,
психології, освіти, виховання тощо й тільки в єдності їх прояву відтворює
ідеал спільноти;
що саме з громадянського суспільства починається дійсна історія
людського буття як спільноти, зокрема, і в сферах етнонаціональній,
соціальній, економічній, політичній, духовній. І лише політичне марновірство
здатне породжувати уявлення, що буцім то тільки держава творить і зміцнює
громадянське життя, тоді, як насправді, громадянське життя творить і
зміцнює державу.
Коли ж держава бере на себе невластиві їй функції творця громадянського
життя, то вона все більше відходить від свого функціонального призначення й
виступає не від імені спільноти, а від свого власного. Громадянське життя за
таких умов втрачає головне – свою громадянськість;
що громадянське суспільство як форма самоорганізації та діяльності
спільноти не є раз і назавжди даною величиною. Його структура, рівень
відповідності заданій функції, характер діяльності перебувають у постійному
розвитку;
що зміна характеру громадянського суспільства його взаємодії з
державою, іншими структурними компонентами спільноти можуть
відбутись тільки на основі змін, які відбуваються у вирішальних сферах
життєдіяльності людей: у соціальних і етнонаціональних відносинах,
економіці, політиці, духовному житті, і в першу чергу, в свідомості, науці,
освіті, вихованні;
що стан громадянського суспільства в різних спільнотах різний. Він
адекватний стану й характеру самого життя спільнот у всіх його вимірах.
Характер, зміст, форми й методи діяльності громадянського суспільства
виростають із самого життя суспільства. Вони не можуть бути
абстраговані від реального життя, як і механічно переноситись від одної
до іншої спільноти.
Отже, маємо всі підстави стверджувати, що сила розумного життя в ньому
самому, в його стані на кожному етапі розвитку. І саме тому самопізнання у
всьому багатоманітті форм розумного життя – це проблема проблем його
продуктивного розвитку. То ж маємо ще й ще раз вдуматись у заповіти
дельфійських мудреців та оракулів: “Пізнай себе” і “Нічого надміру”!
Виділяючи засадничі положення формування громадянського суспільства
необхідно зауважити, що в реальному житті вони не скрізь постають
одночасно і в рівній мірі.
Тепер є немало спільнот, зокрема в Європі, де вже склалися певні традиції
громадянськості, які можуть послуговувати своєрідними орієнтирами для
народів, що з різних причин стали пізніше на цей шлях. Але тільки як
напрямок у русі, а не для бездумних запозичень.
Дещо окремішньо в цьому ряду стоїть український народ. З одного боку у
нас є великі надбання в минулому, які зафіксовані у Велесовій книзі, Руській
правді, Літописі Руськім, козацьких літописах, першій Конституції
українського народу, що відома як Конституція П. Орлика, Конституції УНР,
Декларації про незалежність народу України, Конституції України та інших
матеріалах і документах.
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І в той же час традиція української громадянськості може як ні в одній
іншій спільноті зазнавала деформацій та гальмування в розвитку. І були вони
досить тривалими, а тому не могли не позначитись на системному її (традиції)
відтворенні на звичаєвому рівні.
Не дивно, що й у нинішнього покоління українців виникає багато
складнощів у пошуках сучасної моделі громадянського суспільства. Навіть у
науковому осмисленні існує найширший розбіг поглядів. Максималістські
підходи тут зводяться до того:
що в Україні взагалі не було й немає ніяких ознак громадянського
суспільства;
що громадянське суспільство в Україні ми тільки маємо ще побудувати;1
що ідея громадянського суспільства виростає з його будівництва, а не з
ідеї самого життя й таких життєстверджуючих форм її прояву, як ідея нації,
народу, вселюдства;
що громадянське суспільство — це сукупність лише неполітичних
відносин, що виникають при спільній діяльності людей2.
Багато непорозумінь викликає взаємодія громадянського суспільства і
держави, етнонаціональних відносин у системі громадянського суспільства.
Зокрема, стверджується, що громадянське суспільство – “це розподіл функцій
між державою та суспільством внаслідок чого держава захищає глобальні
інтереси, а громадянське суспільство інтереси приватні”;
що держава визначає характер громадянського суспільства, а
громадянське суспільство визначає характер держави тощо3.
На ХІІ щорічній Міжнародній конференції “Українознавство у розбудові
громадянського суспільства в Україні” (2003 р.) одна з учасниць
стверджувала, що “в Україні немає й не буде громадянського суспільства
доти, доки ми не сформуємо ринкових відносин”.
Як запереченням такого підходу постає думка, що суспільство, в якому в
центрі системи стоїть не сама людина, а засоби її життєдіяльності – не має
перспективи. “Ринок як мета, – абсурд. Бездуховність виникає від втрати
відчуття цінностей, але бездуховність – не просто відсутність духу, а його
спотворення”4.
Невідповідність суто ринкового підходу до проблеми побудови
громадянського суспільства в Україні стає помітною, якщо спробувати знайти
відповідь на запитання: а що ж мали на увазі, про яке суспільство говорили
стародавні греки, римляни та й наші пращури та прадіди в VІІІ-ХІХ ст., коли
до ринкових відносин у їх нинішньому розумінні було ще так далеко?
Особливо непокоїть те, якою декому бачиться взаємодія в нашому бутті
етнонаціонального й громадянського, оскільки таке бачення виходить за межі
суто наукового осмислення проблеми.
Тепер можна навіть прочитати, що саме концепція побудови
громадянського суспільства й має стати національною ідеєю українців5.
1

Вечерние Вести. – 2003. – 28 октября.
Ігнатенко П.Р., Поплужний В.Л. і ін. Виховання громадянина. – К., 1997.
Там само.
4
Зязюн І.А. Духовна еліта у суспільстві: інтелігентність і громадянськість //
Трибуна. – 2003. – № 2-3.
5
Толочко П.П. Від Русі до України // Вибрані науково популярні, критичні та
публіцистичні праці. – К., 1997.
2
3
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Найбільш гарячі від політики голови намагаються переконати, що за умов
наростання глобалізаційних процесів і творення світової громадянської
спільноти нам треба змінити свою ментальність (саме так, не відживше,
архаїчне в ній, не те, що насаджувалось іншими, а все відразу); що тепер і в
змісті освіти та виховання необхідно перенести акценти з національного на
громадянське, і що все те має бути відтворене в державній політиці. При
цьому
безпідставно
стверджується,
що
національне
суперечить
громадянському.
Директор центру соціальних досліджень "Софія" А. Єрмолеєв, зокрема,
переконаний, що головним здобутком націєтворення в Україні за останні 12
років слід вважати подолання в ньому етнічної складової. Етнічній єдності й
спільності дій він протиставляє єдність регіональну, "соціальну, політичну
єдність, єдність традицій (?) і проекцій розвитку, економічну та соціальну
гомогенність (однорідність по складу – Л.Т.) суспільства"1.
Відразу й не збагнеш чого більше закладено в цій думці: ігнорування
законів природи і, зокрема, діалектики розвитку, чи нехтування уроками
історії? Поскільки будь-яка природна система, людська спільнота тим більше,
не знає однотипних й одномірних рішень.
Коли ж відбувається нівелізація й уніфікація процесів і явищ розвиток
неодмінно прямує в тупик. З української історії уже відомі спроби
протиставлення національного й соціального. Життя довело всю їх
безпідставність і необгрунтованість.
Парадоксальним в даному контексті постає й посилання на традиції при
запереченні самих носіїв цих традицій. Останні ж (як і самі люди) не бувають
без роду і племені.
Невідомо, чи задумувались над сутністю таких ідеологем їхні
проповідники? Але відомо те, що наша ментальність – це ми самі, це
природна етнонаціональна й соціальна наша сутність. Впродовж віків і
тисячоліть саме вона творить і наш національний характер, і дух нації.
А звідси: наша ментальність, національний характер, дух нації,
національна освіта та виховання аж ніяк не можуть суперечити розвитку
громадянської традиції, становленню сучасних структур громадянського
суспільства, а головне – реалізації принципів її діяльності. Навпаки, їх роль
має бути визначальною. Особливо щодо характеру й спрямування діяльності
громадянського суспільства.
Саме вони виступають тими запобіжниками, які не дозволять новим
поколінням українців у добуванні системного знання відійти ні на крок, щоб
не ставити цей процес на грунт національної ідеї й національних інтересів.
Спираючись на висновки, синтезовані в процесі аналізу конкретноісторичних підходів до творення громадянського суспільства та враховуючи
реальне його бачення в сучасній Україні, спробуємо собі відповісти на деякі
конкретні запитання, які постали тепер перед усією нашою спільнотою. А
саме: наскільки актуальною для українського народу є розбудова
громадянського суспільства; яким і як необхідно його будувати?
Раніше вже зверталася увага на специфіку формування громадянської
традиції в Україні. До того можна було б додати, що з тих же причин і в
розвитку громадянських структур, а головне, в характері, змісті їх діяльності
1
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тепер необхідно багато що надолужити, якщо ми дійсно хочемо стати в один
ряд з європейськими народами.
І, напевне, з таких добрих намірів можна було б розглядати й політичні
заяви та “наукові” рекомендації, якими тепер зарясніли газетні публікації,
передачі по радіо й на телебаченні і в яких нас переконують не просто про
необхідність “інтегруватись у Європу”, а неодмінно й “ідентифікувати себе з
європейцями”.
Та було б помилкою думати й діяти так, начебто громадянське суспільство
ми збираємося творити не стільки для себе, скільки для сусідського ока, для
європейців, аби ті “не діставали” докорами та якомога скоріше впустили нас
до свого “загону”.
Головним тут є наше внутрішнє життя, яке необхідно піднімати і як
найшвидше до європейського рівня. А це потребує якісно нових форм і
методів самоорганізації й самореалізації національної спільноти. Але за
неодмінної умови – наш шлях до Європи пролягатиме тільки через
Україну, через свідомість, самосвідомість і самотворення українства.
Роки ж, що минули від проголошення України незалежною, стали, на
жаль, не тільки й не стільки роками здобутків на цьому шляху, скільки
накопичення нових не розв’язаних проблем. У першу чергу це стосується
вироблення довготривалої стратегії й політики розвитку спільноти та держави
в сферах етнонаціональних і суспільно-політичних відносин, у галузях
економіки, культури, освіти, виховання.
Так сталося, що на противагу радянській добі, коли КПРС, державні
органи брали на себе монопольно вирішення всіх питань розвитку спільноти,
пригнічуючи тим самим творчу ініціативу й активність громадян, тепер
держава звела свою місію практично лише до фіскальних, бюджетнорозподільчих, контрольних та каральних функцій. І ті, будучи обтяженими
лобіюванням групових, кланових інтересів, корисливістю, корумпованістю
функціонерів тощо виявляються мало ефективними. Корисливість, корупція,
хабарництво стали чи не головними “рушіями” нашого економічного й
суспільно-політичного життя. За даними Transparancy International у списку із
133 найбільш корумпованих країн Україна в 2003 р. посіла 106 позицію, тоді
як у 2002 р. у тому ж списку вона була ще 85. Кмітливі журналісти навіть
підрахували, що середній рівень хабара в нашій державі тепер більше ніж у 17
раз перевищує середній заробіток. Та на вершині й то не гроші. За словами
народного депутата С. Ратушняка, їхнього брата (депутата) купують по ціні в
1 млн. доларів. Лише за 10 місяців 2003 р. департаментом по боротьбі з
економічною злочинністю МВС порушено майже 3 тис. кримінальних справ
за отримання хабарів1. Цілі сфери суспільного життя опинилися в руках
спритних ділків, які відтепер дбають, насамперед, про свої особисті інтереси,
а не про зростання добробуту спільноти, й утвердження духовних засад у
нашому бутті. При цьому громадянські структури, як і раніше, залишаються
за межами вироблення політики, творення системи управління, а головне
контролю за характером та напрямами розвитку як матеріальної, так і
духовної сфери життя.
Усі стратегічні питання життєдіяльності спільноти: приватизація
підприємств державної форми власності; структурні зміни в формах власності
1
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на землю; паювання та розподіл угідь, засобів виробництва, рух капіталу
тощо відбувалися без урахування думки й інтересів громадян.
Як наслідок Україна тепер підійшла до межі, за якою починається розвал
економіки, господарських відносин. Особливо в тяжкому, катастрофічному
стані опинилося сільське господарство. Про це з великою тривогою
говорилося на парламентських слуханнях і, зокрема, у виступі Голови
Верховної Ради. За якихось 12 років в Україні відбулося спотворене
розшарування в задоволенні матеріальних і духовних потреб, рівні життя її
громадян. З’явилася невеличка групка надбагатих людей з власністю понад 7
мільярдів доларів. (За даними польського журналу Wprost серед 50
найбагатших мешканців Центральної й Східної Європи — шість
представляють Україну). І в той же час, більшість її громадян опустилася
нижче межі прожиткового рівня: оскільки середня заробітна плата в державі
не перевищує 237 грн., середньостатистична пенсія – 150 грн., а прожитковий
мінімум складає 342 грн. На своєрідну технологію цих процесів вказує і той
факт, що в нинішній Україні капітал вивозиться в 4 рази більше, ніж
ввозиться.
Державне сприяння утвердженню такої тенденції викликає тим більше
нерозуміння, оскільки і в заможніших країнах, зокрема США, тепер б’ють на
сполох у зв’язку з різким розмежуванням між багатими та бідними. Професор
Вашингтонського університету Вальтер Уільямс переконливо доводить, що
“демократія в США мертва, – її прикінчив перехід прибутків і майна до
надбагатих...” То невже і в Україні хочемо “прикінчити” демократію ще в її
утробі?
Визначальними тенденціями розвитку сучасної України стали: наростаюча
індивідуалізація, дезінтеграція, вузька спеціалізація в усіх сферах життя.
Теза: бери, захоплюй, привласнюй все, що тільки зможеш і таким чином
твори свій особистий достаток – найповніше відтворює моральний імператив
періоду для невеликої частини людей України. Тоді як основна маса її
громадян залишається на одинці з усіма своїми проблемами та бідами. І як
наслідок, усі ці процеси призводять не тільки до девальвації ідеалів
громадянськості, а й втрати довіри до органів управління, судочинства,
держави й суспільства в цілому.
Навіть ті, хто мав би стояти на сторожі законності й порядку, виступають
як їх порушники. Це змушений був визнати й Президент України, за словами
якого, корумпованість у правоохоронних органах “набула масштабів
соціальної епідемії. ...На місце ...дрібного рекету прийшли вимагачі, які
прикриваються чиновничими, або ще гірше, посвідченнями силових
структур”.
Цілком логічно, що спотворення ідеї спільного громадянського життя,
його принципів та ідеалів, руйнування соціально-економічних, духовних,
правових, етнонаціональних підвалин громадянськості не могли не
позначитись і на вихованні нового покоління громадян як патріотів своєї
Вітчизни.
Духовним тлом процесів руйнації й деградації, свідками яких ми є, чи не в
першу чергу стала позбавлена всього національного свідомість як на
індивідуальному, так і на суспільному рівнях.
Сьогодні цілі газетні полоси присвячуються аналізу соціальних,
економічних і політичних втрат, яких зазнала Україна за останні роки. І все ж
головним тут слід вважати втрати духовні і, зокрема, втрату віри людей, яку

53

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

вони пов’язували із здобуттям державної незалежності; сподівань на краще
життя, духовне відродження віками пригноблюваного й принижуваного
народу: суспільство залишилося без чітких духовних орієнтирів та ідеалів.
Неспіввіднесеність особистого життя з життям інших людей та спільноти в
цілому, втрата відчуття себе як частки цілого –найменш придатна основа для
творення громадянського суспільства й формування громадянина патріота.
Не дивно, що на цьому фоні національна самосвідомість продовжує
деградувати. Доходить до неймовірних і курйозних речей, які в нормальних
спільнотах були б просто немислимі. У 2003 р. у Луганську викрито групу
шахраїв, які за 3 тис. доларів “допомагали” землякам стати євреями з
подальшою еміграцією до Ізраїлю. І таки встигли відправити туди кількох
„фальшивих” євреїв. Коли ж до цього додати, що за минуле 10-ліття понад 7
млн. уже не „фальшивих евреїв”, а дійсних етнічних українців подалися до
чужих країв, то легко уявити де і як будуть вони формувати свою
громадянськість.
Виділяючи залежність матеріального й духовного, системи й індивіда, все
ж зауважимо, що проблему побудови громадянського суспільства не можна
розглядати тільки в одному ракурсі: суспільство – громадянин, а й неодмінно
через взаємодію громадянин – суспільство.
Громадянське суспільство не лише формує громадян, а й саме твориться
ними.
Такою ж двоєдиною бачиться й взаємодія матеріального та духовного
життя спільноти. І було б необачним і нічим невиправданим у творенні
громадянського суспільства покладатись тільки на матеріальний бік справи,
чекати того часу, коли відбудуться суттєві зміни в соціально-економічній та
політичній сферах.
Творення духовних підвалин буття спільноти, їх стан на кожному
історичному етапі може такою ж мірою як сприяти, так і протидіяти
утвердженню ідей громадянськості.
І тому турбота про стан духовності, її зміцнення повинна проявлятись на
всіх рівнях, в усіх клітинах спільноти: у сім’ї, родині, оселі, селі, районі, місті,
області, державі, у системі освіти й виховання, в засобах масової інформації,
закладах культури, діяльності церкви і навіть у рекламі.
Усе має бути спрямоване на пробудження свідомості, виховання почуття
обов’язку та відповідальності, творення моральних критеріїв і стереотипів
добра та зла, справедливості й несправедливості, прекрасного та потворного
на кожному рівні й на кожному кроці.
Без такої спільної турботи розраховувати, що все відбудеться само собою,
або на основі дій лише в окремих сферах, чи за допомогою якихось
розпоряджень та указів було б легковажно.
Ціле (а саме таким бачиться громадянське суспільство) формується на
засадах єдності й відповідності усіх його складників: економічних,
етнонаціональних, соціальних і духовних.
Та незаперечним є те, що творення такої цілісності має починатись з
розроблення самої ідеї, концепції громадянського суспільства, їх
усвідомлення й сприйняття громадянами, створення чіткої й привабливої
системи духовних орієнтирів на всіх рівнях спільноти. При цьому
визначальним у їх дієвості має стати принцип відповідності, тобто наскільки
адекватним у реальному житті виявиться поступ суспільства по відношенню
до встановлених орієнтирів, наскільки вдасться побудувати його за
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законами правди, совістливості й справедливості; наскільки
скоординованими виявляться дії всіх засобів і чинників творення.
І особлива роль тут має належати державі, але не в плані (як декому
здається) визначення характеру, змісту, форм діяльності структур
громадянського суспільства, їх підпорядкування, а в створенні оптимальних
умов для розвитку, законодавчого забезпечення найширших прав та
обов’язків. Через систему законодавства й контролю держава має домагатись
незаперечного впровадження основних принципів та норм життєдіяльності
громадянського суспільства.
На жаль, ці чинники розширення функцій та посилення ролі
громадянських структур у системі суспільного й державного життя, як і
раніше, залишаються на рівні декларацій, заяв та намірів.
І частіше всього до них вдаються як до засобу політичної імітації,
своєрідної підстави, коли необхідно під виглядом “суспільної творчості”,
“громадської думки” провести в життя ті чи інші рішення певних політичних
сил та під час виборів. Саме тоді на світ з’являються такі акції як: громадські
слухання, громадські форуми, конгреси, громадські читання, обговорення
тощо.
Пошлемося на роль найбільш масових громадських організацій –
профспілок. У радянській період їх проголошували навіть школою комунізму.
Але як тоді, так і тепер (коли й формально їх функції обмежені сферою
захисту суто професійних інтересів) від них мало що залежить у реальному
житті. Вони не мають права навіть законодавчої ініціативи, не говорячи про
реальні впливи на перебіг подій. Про це свідчить, зокрема, і факт визначення
урядом та затвердження Верховною Радою мінімальної заробітної плати в
Україні (205 грн.) без будь-яких консультацій з профспілками. Спроби
утвердження власної позиції чи наполягання на ній, як правило, закінчуються
змінами не лише в концепції дії, а й кадровими змінами в керівних центрах
громадських структур. Лише останнім часом ми стали свідками таких
прецедентів у Національній спілці письменників, АН Вищої школи та ін.
То ж, дбаючи про розвиток ініціативи, творчості громадян, держава має
відмовитись від будь-яких форм диктату й робити все, щоб забезпечити на
ділі партнерські форми співпраці усіх структур спільноти.
Такі зміни мають відбуватись перш за все в духовній сфері при
формуванні та реалізації державної політики в галузі культури, освіти,
виховання..
Бо коли спробувати з’ясувати, що ж у наш час визначає поступ спільноти,
рівень її цивілізації, то серед усіх інших складників ми неодмінно назвемо:
свідомість, науку, освіту, виховання, культуру, те, наскільки вони за
своїм змістом, характером дії відповідають поставленій меті та
завданням спільноти.
Трохи раніше уже зверталася увага на те, що свідомість громадянина
сучасної України формується переважно за межами його національної
сутності й національних інтересів.
Чому так відбувається? Передусім тому, що для серйозних і стійких змін у
свідомості, психології, моралі людей не достатньо одного словесного
заперечення старих основ світосприйняття, твердження, що вони не
відповідають новому світобаченню й світорозумінню українця, його
інтересам.
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У реальному житті необхідно віднайти (створити) чіткі, конкретні й,
головне, конструктивні аргументи , які б на ділі довели свою перевагу над
минулим, суперечливим, антигуманним. І тоді не буде надпотреби для
утвердження нового кожного разу вдаватись до темних кольорів і відтінків у
висвітленні історії, а буде найбільша потреба у тонах світлих, перспективних і
які самі зроблять більше в свідомості, ніж будь-які заклики та прокльони.
Йдучи шляхом логіки в пошуках відповіді на запитання: якою ж має бути
свідомість громадянина незалежної України, ми неодмінно прийдемо до того,
з чого починали, а саме – з’ясування сенсу життя розумного, самопізнання й
самотворення як на рівні індивіда, так і багатоманітних спільнот, і такої
найбільш стійкої з них, якою є етнонаціональна спільнота.
Що знаємо ми про власну сутність, про природу нації, її історичне
покликання, національні інтереси в найширшому їх розумінні? На жаль, поки
що мало. Навіть сама ідея нації, народу України трактується ще надто
довільно: від визначальної ролі в творенні стратегії розвитку до заяв про її
відсутність, несформованість, а то й взагалі заперечення як явища архаїчного,
віджитого, такого, що стримує новітні світоінтеграційні процеси.
І це не випадково... Практично й до кінця ХХ ст. процес самопізнання в
гуманітарній науці України йшов шляхом наростаючої диференціації.
Самопізнання й самотворення зводилися переважно до розрізнених знань, що
відтворювали грані людської сутності та дії стосовно лише певних галузей
життєдіяльності.
Але такий односторонній підхід рано чи пізно мав привести до суттєвих
втрат не тільки в логіці науки, а й у суспільній свідомості. І, як наслідок –
нечіткість ідеологічних концепцій, невизначеність цілей, завдань та
головних напрямів дії на всіх рівнях спільноти.
Не так давно це “переконливо” засвідчив один із “модних” нині
політологів і коментаторів телебачення, який на власне риторичне запитання:
“А що таке національна ідея?” – стверджував, – “це, щоб нація була
найбагатшою, найсильнішою, найславнішою, найпривабливішою (?)”.
Тож з кінця ХХ ст. для української гуманітарної науки, як ніколи раніше,
гостро постає проблема синтезу знань про людину й народ України. Саме
потреба в цілісних системних знаннях, виробленні єдиної методології процесу
(процесів) пізнання й самопізнання та формування більш високого
(системного) рівня свідомості громадян України обумовили й творення нової
синтетичної науки, яка розвивається тепер як “Українознавство”.
І саме тому, ведучи мову про підвалини громадянського суспільства, у
першу чергу маємо подбати про розвиток українознавства як цілісної науки
про український народ і таку універсальну форму його буття, зокрема, як
громадянське суспільство.
Та сказане аж ніяк не означає (як це декому здається), що відтепер усі
галузеві науки (історія України, мово-, літературознавство, фольклористика,
природознавство, філософія, педагогіка, психологія та ін.) втрачають свій сенс
і, що їх пропонують замінити якоюсь меганаукою. Синтез знань може
відбуватись лише на основі все більш глибокого й детального пізнання всіх
складових цілого.
Але й процес диференціації знань такою ж мірою потребує й буде все
більше потребувати єдиного підходу, творення єдиної методологічної основи
пізнання. Це особливо відчувається в наш час, коли перед гуманітарними
науками в Україні постали не тільки надскладні й суперечливі питання
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власного вибору, а й робляться все відчутніші спроби ззовні спрямувати їх
розвиток в русло, яке пролягає в стороні від проблем самопізнання й
усвідомлення національних інтересів.
Тепер уже відкрито й все наполегливіше нам радять не займатись
самопізнанням і ні в якому разі не включати вивчення доробку науки
українознавства в освітні програми та навчальні плани1.
І чи не з оглядкою на подібних “дорадників” так повільно повертаються
наші державні та управлінські структури. Бо й після 5 серпня 1998 (коли було
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України про включення
українознавства до державного стандарту освіти) українознавство
залишається за межами навчальних планів. Найпарадоксальнішим і трагічним
у всьому цьому постає той факт, що головними супротивниками утвердження
науки самопізнання тепер виступають і ті, хто мав би максимально сприяти
цьому,
зокрема,
представники
Інститутів
народознавства
й
мистецтвознавства, фольклористики та етнології АН України.
Невідомо з яких побуджень та мотивів (чи не розуміння проблеми;
сутності методу диференціації й синтезу в науці; відомчої обмеженості чи з
політичного несприйняття), але саме в трактовці представників цих закладів
робиться спроба подати українознавство як механічне поєднання знань усіх
галузевих дисциплін, як своєрідну зміну форм однієї й тієї сутності. А цього в
науці, якщо вона дійсно наука, в принципі немає й бути не може.
Нині все відчутнішим стає натиск людей “зі сторони” й на мовні
підвалини нашої національної громадянськості. При цьому застосовується
давно випробуваний метод протидії адекватному розвитку української
літературної мови – “розхитування” її “несучих стовпів” та оберегів шляхом
посіву сумнівів, фальсифікацій, а то й нічим не прикритої брехні щодо ролі в
мовотворчому процесі Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, І. НечуяЛевицького та ін. Крок за кроком настійно привчають, щоб ми знову почали
цуратися рідної мови, як мови мужицької, “некультурної”, хуторянської. Бо
бачите ж, якими ненадійними виявились її “несучі стовпи”.
Пам’ятаю, яке обурення в суспільстві викликала публікація в “Київських
відомостях” (12.VІ.1999) пасквілю О. Бузини “Вурдалак Т. Шевченко”. І хоч
лихе не забувається, та час притупляє відчуття упередженості й підступності.
Навіть десь промайнула думка, що вся причина в людських слабкостях.
Лихий попутав. Захотілося нічим непримітній, але з великими амбіціями
людині, пробитися на видноколо. От і трапилась прикрість.
Та не все так просто, як може видатись довірливим людям.
Пройшло небагато часу (неначе вичікували, а як сприймуть) і в Києві
об’являється “дядько” (а може й дідько) Бузини.
У травневому числі “Київського телеграфу” (№ 158 за 2003 р.), з
претензією на науковий вислід, друкується новий опус на задану тему:
“Копытца ангела. Тарас Шевченко: обратная сторона медали”, весь задум
якого в тому, щоб показати “зворотний бік” людської гідності Тараса
Шевченка. На ділі ж вийшло – самого автора. Дехто О. Каревін спробував як
на новітньому комп’ютері змоделювати рух часу в зворотньому напрямку та
“висвітити” постать Тараса в незвичному ракурсі – не то через замкову
щілину, не то через віконце до туалету.
1

Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві. – К., 2002.
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І все ж суть подібних друків не в методі й дослідницьких засобах, то, як
кажуть, справа золотарських рук.
Настав час подивитися на подібні журналістські вправи не як на
легковажну сенсаційність, не як на окремі збочення в психіці, а як на
рельєфно виписану тенденцію: повернути нас якщо не в ХІХ, то принаймні до
початку ХХ ст., коли жандармські управління однозначно вирішували, що
української мови немає, а є лише мужицька говірка. І це не перебільшення. Бо
той же О. Каревін (дивовижна системність подань!) у тому ж таки
“Київському телеграфі” (а може вже й не Київському?) друкує нове
“дослідження”: “Валуевские танцоры” (18-24.VIII.2003) його задум в
лаконічній формі можна було б передати: “В тому як розвивалась українська
мова колись і тепер винні не якісь там укази, циркуляри, заборони, царських
міністрів, не жандармські управління та якісь заброди, а самі українці, які
дозволяли використовувати свою мову з певними політичними намірами”.
Та й взагалі, на думку О. Каревіна, тут немає предмета для розмови, бо ще
в ХVІ ст. посол Папи Римського говорив, що мешканці як Русі Литовської
(України), так і Русі Московської спілкувалися однією мовою й сповідували
одну віру (!).
То ж про які “стовпи” та обереги української мови, про яку окремішню
духовність народу можна говорити?
Але що там поради О. Каревіна на фоні рекомендацій, про які повідав
нещодавно П. Сорока в своєму “Найкраще вмерти в понеділок – денники”.
Зокрема, про те, як молодий поет А. Дністровий довірчо йому зізнався, що він
викинув геть зі своєї книгозбірні твори І. Нечуя-Левицького “за їх
просвітницький дух і неєвропейський рівень”. Тобто діяв за відомим
принципом, відтвореним класиком російської літератури: “А чтобы зло
присечь, то книги надо все собрать и сжечь”.
Можна було б не привертати особливої уваги до недолугої писанини
Бузини-Каревіна й “літературних уподобань” А. Дністрового, залишивши їх
наодинці зі своїм сумлінням, маючи на увазі, що в наш немилосердний час
дехто може й таким чином заробляти собі на харчі.
Та є й інший бік справи – подібні “дослідження” постають уже надто
“доречними” для окремих політиків та управлінців.
Своєрідний прояв діалектичної єдності деструктивних дій нещодавно
виявив спільноті мер Донецька О. Лук’янченко. Через пресу він рішуче
заявив, що навчальні заклади Донецька ще не готові до переходу на
україномовне навчання. І взагалі така постановка питання для нього не що
інше, як “спроба політизувати навіть навчальний процес”. На ділі ж це, за
його словами, призводить “до чергової профанації”.
Парадоксальність таких думок , настроїв та дій тим разючіша, що
проголошуються вони й на 12 році незалежності України з її законами про
мову, освіту та на фоні настійних закликів “розпочати” будівництво
громадянського суспільства.
Якими ж мають бути висновки з подібних думок, настроїв та практичних
дій для іншодумців – українського народу? Першим і визначальним має стати
висновок, що громадянське суспільство в конкретній етнонаціональній
спільноті й країні не може бути побудоване на засадах чужої мови й чужого
інтелекту.
В іншому разі, то буде громадянське суспільство іншої спільноти, іншої
країни. Бо мова – це, в першу чергу, ідея, думка, духовність, душа народу, це
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зв’язок усіх його поколінь, їхніх дій у реалізації свого історичного
покликання.
Коли ж мета, засоби й чинники самореалізації народу дисонують, тоді
виходить якесь безглуздя, а не цілеспрямовані дії. В такому випадку можна
розраховувати хіба що на результат, яким завершилося будівництво
Вавилонської вежі.
Саме свідомість (самосвідомість), мова, культура, наука, освіта, виховання
народу в їх єдності й мають стати тими наріжними каменями, на яких тільки й
може бути зведена цілісна будова громадянського суспільства. Але за
неодмінної умови, що вони виростатимуть із природної сутності життя народу
в усіх різновидах його прояву.
З гіркотою доводиться констатувати, що й у духовній сфері маємо нині
більше втрат, ніж здобутків.
Великий Платон колись казав: “Покажіть мені систему виховання і я
скажу в якій державі ви будете жити”. Думка легко трансформується й на
громадянське суспільство. Його можливі сутнісні характеристики нескладно
розгледіти тепер навіть через чисто кількісні показники.
Лише за останні роки в Україні закрито 360 шкіл, переважно в сільській
місцевості й понад 2 тис. дитячих садків та одночасно 1200 освітніх
новобудов переведено в категорію довгобудів.
Ще більш тривожним бачиться факт переходу освіти в Україні, особливо
спеціальної та вищої, з категорії загальнодоступної в категорію малодоступну
принаймні для основних верств населення; перетворення освіти та виховання
в приватну справу, що не може не позначитись на її змісті, спрямуванні,
якісних параметрах.
Тепер на кожній дошці оголошень, кожній зупинці транспорту можна
прочитати: “Фірма” пропонує контрольні, курсові роботи, дипломи проекти
тощо. І всього за якихось 6-8 грн. за сторінку. То ж для майбутнього
“фахівця”, його атестації на перший план постають не знання, а гроші.
Повсюдне декларування освіти як національної: звання національних
університетів, академій, інститутів, коледжів і т. д. надаються чи не всім
бажаючим (майже як ордени та медалі за Б. Нушичем), а це девальвує саму
ідею, сутність національної освіти. Змінюються підходи не тільки до
організації, а й до визначення принципів розвитку освіти, добору критеріїв її
атестації. Головним у навчанні й вихованні проголошується формування
навиків і вміння заробляти гроші. Тобто визначальними стають не духовні,
етичні, естетичні, а технологічні, фінансово-економічні, політичні виміри, що
не може не позначитись на психології й свідомості майбутніх громадян
України. В такому разі й зміст освіти та виховання суперечитиме сутності
громадянського суспільства, головним принципом якого є – бути людиною
серед людей.
Такі підходи, власне, є тепер “надбанням” не лише системи освіти. З
деякого часу вони утверджуються й в інших галузях духовної сфери. Зокрема,
таких різновидів мистецтва, як: музика, співи, театр, кіно, телебачення,
реклама тощо. Термін “шоу-бізнес” тепер став своєрідною візитною карткою
для більшості артистів, музикантів, співаків і навіть поетів. Може виникнути
запитання, а яке відношення все це має до побудови громадянського
суспільства? Відповідь може бути однозначною – безпосереднє й визначальне
як у позитивному, так і негативному сенсі.

59

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

Це переконливо засвідчив ще один американський автор (немає пророка у
власному домі) – колишній радник двох президентів США П.Д.Б’юкенен у
своїй книзі “Смерть Запада” (М., 2003. – 446 с.).
Проголошена на Заході „культурна революція” (точніше антикультурна),
стверджує автор, загрожує людству духовною смертю, бо має на меті
знищення традиційних цінностей, якими впродовж тисячоліть живилася
справжня культура. Реалізація ідей “культурної революції”, на думку
П.Д.Б’юкенена, перш за все, й передбачає знищення істинної культури
народів, а вже після того переключити свої зусилля на сферу політики, яка й
має довершити поневолення морально роззброєних і деградованих спільнот,
сексуально розбещених та звільнених від історичної пам’яті індивідів.
З огляду на це П.Д.Б’юкенен пропонує повести рішучу боротьбу проти
антикультури на всіх ділянках суспільного життя, долучивши до цього всі
версти населення.
Така аргументація та ще й в устах представника країни, яка є чи не
головним творцем і поширювачем зразків сучасної антикультури, могла б
стати більш ніж переконливою, як би не деякі недоречності. Виникає
запитання: чому ж так довго йшов до своїх висновків автор? Чому він в якості
дорадника двох президентів США практично нічого не зробив, щоб
продукування такої, з дозволу сказати, „культури” було якщо не призупинене,
то принаймні локалізовано землею Заходу? Бо тепер вона, як вірус СНІДу,
практично уже безконтрольно поширюється і країнами Сходу і Півдня, і
Півночі, роз’їдає психологію, спотворює душі мільйонів й мільярдів молодих
людей на планеті.
Щодо України, то ми, як завжди, у перших шеренгах. Діємо за народним
висловом: “всі лошат погубили, а ми ще туди їдучи”.
З легкої руки ідеологів „культурної революції” українська духовна сфера
перетворилась на свого роду смітник для всілякого культурного „секондхенду” а точніше, духовного непотрібу. Все гірше, що є сьогодні на Заході і
проти чого там останнім часом повели рішучу боротьбу, перекочувало до нас:
на наші сцени екрани, сторінки засобів масової інформації. І як своєрідна
вирва тепер немилосердно поглинає все, що ще живе й здорове, породжує
розгубленість, зневір’я та страх у спільноті.
Під час відзначення 25-річчя київського театру на Лівому березі Дніпра
його режисера Є Метлицького запитали, чи зробив би він тепер по часі щось
інакше? Той відповів, що позитивний результат (визнання та любов глядача)
начебто не спонукають до того. Та виникають сумніви. Чи варто було тратити
стільки сил...? „Ці сумніви з’явилися тому, що сьогодні я не бачу реальної
перспективи олюднення тих процесів, які на моїх очах розвиваються в
суспільстві. Одичання відбувається ще більше, ніж можна собі уявити. Я не
усвідомлюю, як наша країна буде повертати собі людське обличчя, наскільки
далеко щоденно, щогодинно вона від нього відходить.”
І такі тривожні думки не виняток: їх висловлюють і фахівці інших галузей
мистецтва: кіно, телебачення, реклами.
Навіть такий політично не заангажований митець як Е. Рязанов якось
сказав, що: „За великим рахунком телебачення розтліває націю. Це
відбувається тому, що нині норови (мораль) диктують гроші. Реклама ж
аморальна взагалі... Я миролюбна людина, але тут мені хочеться стріляти.”
І дійсно складно зрозуміти й неможливо сприйняти, коли майже на всіх
каналах „українського” телебачення через кожні 15-20 хвилин передають
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рекламу торгової марки „Карат” у вигляді оголених тіл та ще й з примовкою
„чиста правда”, або коли обабіч київських доріг стоять величезні борди з
рекламним плакатом молодика, який проголошує: „Один за всіх (!?)”, а сам
стоїть майже голий.
Не більш високоінтелектуальні задуми відтворені на рекламних етикетках
горілчаних напоїв.
Чого тут тільки не зустрінеш (найповніша „демократія”). За гучними
назвами: „Холодний яр”, „Княжий келих”, „Гетьман”, „Тарас” – хоч вивчай
історію України, але не інакше як після 3-го чи 4-го келиха. З Тарасом же
взагалі якась дивина: тут і назва горілки, і кафе, і ресторану біля підніжжя
пам’ятника Тарасу Шевченку, й забігайлівка „Тарасик” і т.п. Тож як
говориться, від великого до потворного – один крок.
І з формуванням естетичних смаків, моральних уподобань, ціннісних
орієнтацій майбутніх громадян України твориться щось антиприродне й
антигуманне.
Мелодії на зразок: „Та пісня батьківська — єдина суть моя” тепер
приглушуються іншими мотивами, іншою психологією, в яких на першому
плані стоїть не лише відчуженість від спільноти, а й зневага до ідеалів,
авторитетів, попередників і навіть батьків. Утверджуються стереотипи
уявлення, що в духовному, професійному поєднанні молодої людини з
батьками є щось принизливе, як у “клеймі” чи “ярлику”. Про серйозні зміни в
психіці, ціннісних орієнтаціях сучасного покоління українців свідчать й
соціологічні опитування, проведені з метою визначення 10 самих видатних
українців усіх часів. У числі кумирів сьогодення якось ще вдалося утриматись
Т. Шевченку (чи надовго?). І в той же час таких всесвітньовідомих
державних, культурних діячів, як Я. Мудрий, Княгиня Ольга, Богдан
Хмельницький, Леся Українка суттєво потіснив футболіст А. Шевченко.
Навіть не згадано М. Грушевського, І Франка, В. Вернадського та інших
славетних представників українського народу, про яких, можливо, молоде
покоління й взагалі нічого не знає.
До того ж йому тепер на кожному кроці по телебаченні, в кіно, в пресі
пропонують зовсім інші ціннісні орієнтири і оціночні критерії. Все
оцінюється кількістю грошей: доларів, євро, в гіршому випадку гривень.
Визначальним принципом стає – все доречно, що приносить гроші. З цих
пробуджень в Києві навіть ресторан назвали „Егоїст”. Навіть музеї замість
того, щоб сіяти “добре й вічне” вимушені тепер заробляти гроші, віддаючи
свою територію в оренду під різного роду ярмарки, семінари тощо.
А чого варта кіноафіша з назвою „Неперевершена афера” з анотацією:
”збрехати, обдурити, вкрасти, відпочити і знову повторити” чи то кінофільм
(знову ж таки американського) з потоками крові на дитячому сеансі: „Убити
Білла”, який навіть американська критика охарактеризувала „як найбільш
кривавий в американському кіно”.
Можна було б продовжити вибудовувати ряд невідкладних проблем
сучасного громадянського суспільства в Україні, але й сказаного достатньо,
щоб викладені факти завершити деякими принципово важливими висновками.
Узагальнюючи сказане, необхідно перш за все повернутись до головних
питань, поставлених у викладі:
Чи треба в Україні будувати громадянське суспільство? Відповідь може
бути однозначною – так! Вона спирається на весь попередній досвід не тільки
українців, а й інших народів, який незаперечно підтверджує, що людство поки
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не знає інших шляхів і засобів свого цілеспрямованого продуктивного буття й
самореалізації – як громадянське суспільство. І будувати чи не будувати
громадянське суспільство не може бути прихіттю того чи іншого індивіда чи
певної групи, воно об’єктивно визначається потребами розвитку людської
спільноти як цілого;
Громадянське суспільство є універсальною формою буття, яка не заміняє
інші його форми, а інтегруючи й синтезуючи їх властивості й функції
приводить до єдиного знаменника – природної доцільності.
То ж і розбудова громадянського суспільства завжди постає як комплексна
проблема не тільки в організації, структурі, а й у сенсі, часі та просторі. Вона
охоплює всі сфери життєдіяльності спільноти. В основу ж побудови має бути
покладено визначальний принцип – відповідності змісту форм і методів
громадянського суспільства сутності життя розумного в усьому його
багатоманітті.
Пошук, творення нових форм і методів громадянського суспільства, їх
відповідність меті й змісту діяльності, завжди мають бути головною турботою
усіх інших структур спільноти (держави, партій, рухів тощо), визначальним
чинником і критерієм оцінки їх волі та дії в інтересах народу.
Громадянське суспільство в певному національному середовищі може
успішно розвиватися, бути стійким і стабільним за умови, якщо зможе
захистити себе духовно від зовнішніх деструктивних впливів, зокрема
ідейних та моральних.
Саме тому розбудова громадянського суспільства, його розвиток
потребують постійної, глибоко наукової дослідницької й освітньо-виховної
діяльності. І так же, як пізнання ідеї людського буття, ідеї нації, народу, ідея
розбудови громадянського суспільства має стати не тільки об’єктом політики,
а й неодмінно важливішою науковою й освітньою проблемою.
Отже, будівництво громадянського суспільства в конкретній спільноті,
країні, світовому співтоваристві має вестись на засадах науки: вироблення,
усвідомлення і сприйняття спільнотою (спільнотами) єдиної концепції, мети,
принципів, методів не лише будівництва як такого, а й формування його
духовних засад (свідомості, моралі, культури), пам’ятаючи, що головна
проблема побудови громадянського суспільства – це проблема самопізнання,
самотворення, самореалізації людини, спільноти, життя розумного на землі.
Сніжко В. В. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧА ІДЕЯ І НАЦІОНАЛІЗМ
Кожне суспільство обов′язково має в своїй основі національний аспект.
Навіть тоталітарні не є безнаціональними, хоча на перший план у них
виступають інші, а не національні пріоритети. Тому, прагнучи сформувати
справді громадянське суспільство в Україні, треба завжди пам′ятати про
національну основу і українського суспільства, і Української держави.
На установчій асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у СанФранциско в квітні 1945 року було трохи більше 50 держав – членів
засновників. З того часу минуло майже 60 років, а кількість держав, зараз
складають ООН, вже перебільшує 180. Це незалежні держави, вони набули
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своєї державності саме в ці 57 років, усі вони мають рівні права незалежно від
кількості населення, масштабів території та історичного минулого. Тобто
генеза сучасного світоустрою перебуває під дією пріоритету національного
принципу існування, який надає однакові права кожному суспільству в
загальній людській спільноті Планети. Не може і не повинно бути
домінування когось над кимось під камуфляжем “найкращих почуттів” та
“прагнення добра і блага” для когось без його згоди, тому що національний
принцип для всіх народів однаково морально важливий. Він універсальний,
бо не існувало і не існує народів історичних або неісторичних – усі народи
рівні: немає кращих і гірших1. Усі народи прагнуть бути вільними і це право
має бути пошановане іншими – далебі усі обов'язково будуть вільними! Проте
у кожного народу свій шлях до волі, він керується при цьому своєю
політичною ідеологією – національною ідеєю. Національна ідея – це ідеальна
мета самовиявлення та самоутвердження нації. Етнос стає державницькою,
політичною нацією лише тоді, коли втілить у життя перший постулат
національної ідеї – створить національну державу. Проте в цій державі він
обов'язково має бути домінуючою державною силою, бо від цього
безпосередньо залежить утвердження та подальше вдосконалення
національної держави.
“Націоналізм – це велетенська і непоборна сила, яка яскраво почала
проявлятись в ХIХ віці. Під її могутнім натиском ламаються непереможні
здається кайдани, розкладаються великі імперії і з'являються до історичного
життя нові народи, що до того часу покірно несли свої рабські обов'язки
супроти чужинців-переможців.
Націоналізм єднає, координує сили, жене до боротьби, запалює
фанатизмом поневолені нації в їх боротьбі за свободу” це думка Миколи
Міхновського, а Мустафа Камаль-паша немов продовжуючи думку: “Народ,
який іде на усі жертви заради життя та незалежності, не може отримати
поразки. Поразка стверджує, що народ мертвий”. У загальній ідеології
націоналізму вчення про націю є головним через те, що саме вона є найвищим
типом людського суспільства, суб'єктом історії є нації та етноси, а не класові
прошарки чи ще якісь інші угрупування – навіть духовно-світоглядні
(релігійні) об'єднання мають відверту психоетнічну причетність. “Націоналізм
– це стан свідомості (a state of mind), [...] – це ідея, idee force, яка наповнює
людський мозок і серце новими думками і новими почуттями та спонукає
людей втілювати свої переконання в організованій діяльності [...] Націоналізм
вимагає національної держави; створення національної держави зміцнює
націоналізм. Тут, як і в інших історичних явищах, ми маємо справу з
безперервною взаємозалежністю та взаємодією”2.
Йоган-Готліб Фіхте вперше запропонував модель національної держави.
На той час його ідея виглядала нереально, бо право сильного не було
регламентоване ніякими міжнародними законами. Якщо якась держава
вважала, що вона має достатньо сили, щоб заволодіти іншою державою, то
вона робила це. Проте як не прикро це констатувати – у ХХI ст. Христової ери
мудрість не подолала нетерпимість. Саме тому США брутально нав'язують
1

Сніжко В. В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001.
Ганс Кон. Західний і східний націоналізм // Націоналізм: антологія. – К.:
Смолоскип, 2000.
2
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свою волю Світу – їхній президент прагне піднести свій авторитет і для цього
він обрав об'єктом державу Ірак, який будь-що жадає “провчити” силою, щоб
той “не загрожував Світові зброєю масового знищення”. Сьогодні носієм
щонайбільшої кількості зброї масового знищення і найбільшою загрозою,
крім самих США, може бути ще Росія та інші багатонаціональні держави. Бо
саме багатонаціональні держави через своє імперське бачення Світу і
створюють політичну, економічну й екологічну напругу, яка і є загрозою
планетарній генезі.
Модель національної держави Фіхте ввібрала в себе досвід прадавніх
племенних стосунків і систему сучасних суспільно-політичних відносин. У
наш час, коли суспільні стосунки регламентовані, а економічні та виробничі
відносини набрали зовсім інших, гуманістичних, соціально орієнтованих рис,
ніж на початку ХIХ ст., модель Йоганна-Готліба Фіхте, як модель “закритого
суспільства”, має право на існування. Особливо на перших кроках
відторгнення від тоталітарної імперії і входження в самостійне державницьке
існування. Така модель актуальніша для України, ніж модель з прозорими
кордонами, корупцією та феодально-більшовицькою свідомістю і
шельменківською підсвідомістю керівників.
Кожен народ для втілення в життя національної ідеї на певному щаблі
своєї генези мав власні оригінальні шляхи здійснення. Наприклад, у курдів,
палестинців, чеченців, як і в інших підневільних народів, – це подолання
фізичного геноциду, а у громадян США – прагнення поширити свій “спосіб
життя” на всі суспільства Світу, у японців – прагнення “підтягнути” середній
зріст загалу країни на 10 см, у громадян Австралії – позбавитись “братка”
кролика чи у громадян ПАР і ОАЕ – безупинно зменшувати площі “мертвих”
піщаних територій, перетворюючи їх на виноградники та смарагдові оази. До
вирішення цієї мети залучаються усі сили нації, увесь її науковий та фізичний
потенціал і психоетнічні здобутки: для одних вижити, для інших –ще більше
самоутвердитись. Через це ми можемо говорити, що різниця між класичним
західноєвропейським націоналізмом, сформованим у ХIХ ст., та
націоналізмом інших народів, які виборювали свою державність у більш пізні
часи, а іноді й поборюючи імперіалістичні настрої західноєвропейських
національних держав, дуже суттєва. Суть її в тому, що західноєвропейський
націоналізм своєю національною ідеєю мав прагнення об'єднати етнос у
державі, а узагальнений націоналізм (як і український націоналізм) виборював
щонайперше створення своєї держави відповідно до геопсихічних та
етнографічних
вимог,
особливо
з
урахуванням
психоетнічної
самоідентифікації. Наразі класичний, як і сучасний західноєвропейський
націоналізм (чи це фламанський, чи північноіталійський), спирається
переважно на індивідуальну свободу особи, а як наслідок – виникає
національний космополітизм і тому для нас поки що буде “незрозумілим”
націоналізм Ле Пена чи австрійський. Це не тільки стосовно українського
націоналістичного світосприйняття, а й сприйняття ірландськими та баськими
націоналістами.
Проте наприклад, націоналізм Індії (виразниками якого були творці і
прихильники партії Індійський Національний Конґрес, поділені на
сподвижників Б.Тілака та М.Ганді, який був при владі, а зараз в опозиції) та
український націоналізм (виразником якого були прихильники С.Бандери та
А.Мельника) – це значно глибша ідеологія, що змушена вирішувати дуже
складний мовно-свідомий бік національного питання, це дуже жорстка
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протидія найменшій поступливості у бік пролетарської інтернаціоналізації,
ліберальному космополітизму та громадянському суспільству. Невирішення
цих питань ставить під загрозу саме існування нації, тому постає
найактуальнішим питання влади. Бо лише національна влада здатна виконати
українізацію України. Спроби проведення українізації України мали своє
реальне втілення, коли владу в Україні очолював гетьман Павло
Скоропадський – створення Національної академії наук, Національної опери,
університетів тощо. Саме через цю (спрямовану на українізацію) діяльність
влади уряд П.Скоропадського і було повалено, а не через необхідність
створення конфедерації з Росією. Українізацію було продовжено і в часи
більшовицького режиму в перше десятиліття лише завдяки діяльності
націонал-комуністичних керівників М.Скрипника та О.Шумського, які
протиставили свою національну спрямованість інтернаціональній політиці
Л.Кагановича. Їхня доля, як і доля усієї тогочасної українізації, трагічна –
тотальне знищення щонайменших національних паростків українства.
На мою думку, тогочасна українізація була можливою навіть за панування
більшовизму не лише через те, що в Україні при владі були переважно етнічні
українці, а через те, що були люди, які мислили Україною, бо на підсвідомому
рівні у них функціонував “синтез історичної діяльності, пам'яті та культури
народу; його традицій; його самосвідомість, найбільш інтегровано втілювана
у вихованні, освіті, науці, в найуніверсальнішому феномені самоідентифікації
народу – мові”1.
Мова робить нашу історію правдивою, а національну свідомість
очевидною.
Франція,
знаходячись
на
демократичних
засадах
державотворення в 70-х роках ХХ ст. зітнулась з тим фактом, що багато
мігрантів почало займати різноманітні державні посади і виникла потреба
впровадження “Закону про вживання французської мови”. Коли проект його
перебував у Сенаті (1974), прем'єр-міністр Е.Балядюр підписав “Циркуляр
про вживання французької мови працівниками державних установ” і розіслав
усім міністрам. У документі зазначалося: “Бажано, щоб при атестуванні
державних службовців в кінці року бралися до уваги серед інших
зацікавлення і старання, які виявляє кожен шануванню французької мови”. А
про наслідки мовного впливу на футболістів збірної Франції свідчить їхнє
одностайне співання державного гімну перед міжнародними матчами, збірна
складається переважно з імігрантів. І що б там не казали, а після цього заходу
збірна Франції з футболу стала чемпіоном Світу і Європи. Збірні ж України з
усіх видів спорту не те що слів національного гімну, а й кілька слів
українською мовою нездатні вичавити з себе. То ж яка у них може бути
національна свідомість?
Такі сумні наслідки і мізерні здобутки не лише на всіх рівнях
професійного українського спорту, вихованці якого тікають з України не
лише в економічно заможні держави, а і в сусідні Білорусь, Молдову та Росію.
Такий же стан і в науці, культурі, мистецтві, економіці тощо – це тому, що
всьому голова – освіта: як виховуємо, такий і результат. Мовляв, лише
перебравшись за кордон, вони (спортсмени, артисти та інші мігруючі таланти)
можуть виявити повноцінно свої здібності, в Україні ж їх неадекватно
оцінюють. Тобто Шевченко, Ребров, брати Клічки тощо мали жебрацьке
1

Кононенко П. П. Українознавство: підручник – К.: Либідь, 1996.
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існування, лише потрапивши в інші умови вони розкрилися… Чому тоді в
українських спортивних клубах суцільне засилля легіонерів з усього
світу?!`Не стільки в грошах справа, скільки у відсутності виховання
патріотизму. Так, саме цілковита відсутність патріотизму, приклад
прихологічного примітивізму – навіщо мені рідна мова, я краще вивчу
англійську, німецьку, ідиш! Проте ці приклади є заохоченням ще молодших
до аналогічних вчинків. Стосовно державного гімну депутати-державники за
12 років з Президентом на чолі нарешті затвердили текст гімну створеного
Павлом Чубинським.
Мовна культура національних меншин у новій Українській державі набула
справжнього демократичного вигляду. Совєцька ж лінгвістична русифікація
етнічних меншин в Україні спричинила трагічні наслідки. Наприклад, з 486
тис. євреїв (на 1989 р.) єврейську мову вважали рідною лише 35,5 тис. За час
існування СРСР зникло понад 100 національних мов, оскільки на усіх рівнях
спілкування використовувалась російська мова, що сприяло утвердженню
російськомовної свідомості “совєтського народу”. Україна піклується
підготовкою інтелігенції для своїх громадян з національних меншин. Але як
не прикро національні меншини під проводом своєї національної інтелігенції
не допомагають українській інтелігенції в справі утвердження української
мови в державі.
Сьогодні в усіх засобах масової інформації нашої держави забагато
“толерантно-демократичних” гасел з боку російськомовних ідеологів України,
проте всі вони провокативного характеру – психологічне підсилення
російськомовної експансії. Наприклад, “В Украінє русскій язик не должен
чуствовать себя іностранним”. А чому він не повинен відчувати себе
іноземним?! Хіба не існує багатонаціональної з федеративним устроєм
держави, у якій “русскій” язик є державним? Чи не відчуває себе “русскій” в
Ізраїлі іноземним, хоча там багато мігрантів російськомовносвідомих, чи не
відчувають себе іноземними німецька, японська, китайська тощо в
багатонаціональній, космополітичній англомовносвідомій державі США?
Хіба українці закликали на свої терени багатотисячні потоки мігрантів,
шукачів кращої долі за рахунок зневаження українців?! Чи не чинили цій
міграції спротив українці? Конотопська битва під проводом українського
гетьмана Івана Виговського, героїчна оборона гетьманської столиці Батурина
українським народом, широкомасштабні повстання періоду “громадянської
війни” першої чверті XX століття, героїчна боротьба українського народу під
проводом Організації Українських Націоналістів на чолі із Степаном
Бандерою – це коротка відповідь тим, хто вважає, що російська мова не є
іноземною в Україні. Ще приклад, “говоря по-русскі і по-украінскі, ми
прєкрасно понімаєм друг друга”. Можливо. Тож і давайте розмовляти мовою
титульної нації Української держави – це спростить спілкування, але ж і
змінить свідомість із російськомовної на українську. І тоді вже буде зовсім
нескладно усвідомити: „Держава наших предків злучилася з московською
державною “як рівний з рівним” і як “вільний з вільним”, тобто дві окремі
держави, цілком незалежні одна від другої щодо свого внутрішнього устрою,
схотіли з’єднатися для певних міжнародних цілей”1. Призначення своє
1
Міхновський М. Самостійна Україна: Українська суспільно-політична думка в
XX ст. – Мюнхен, 1983. – Т. I.
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український народ повинен усвідомлювати, а не животіти поряд з ідеологією
фатального неспpацювання загальносвітових принципів та звинувачення
“клятих ворогів”.
“Культуру нації слід будувати на її національній мові […] Якщо
тридцятимільйонний український народ, що займає велетенську територію від
Харкова до Севастополя відчує себе лише частиною „загальноруської” нації,
тоді йому не лишиться нічого як рушити назустріч обрусінню”1. І таких
поводирів, які тягнуть до прірви обрусіння, багато. Так історично склалося,
що найбільш представницькі в кількісному вимірі об’єднання українських
громадян іншоетнічного походження сприймають своє громадянство
тимчасовим і випадковим, а через це психоетнічні та культурологічні
настанови ними не сприймаються, а правдиву українську історію тлумачать
як чужу. Саме про таких “громадян” у Росії Генадій Зюганов дуже влучно
каже: “Быть в ней “внутренним эмигрантом” , действуя в ущерб её интересам
в пользу другого государства или международной корпорации [...] Ни одно
государство в мире не может мириться с подобной деятельностью и обязано
пресекать её всеми законными средствами”. Проте наші державні чинники не
виконують ані цієї слушної поради члена Державної думи Росії Г.Зюганова,
ані конституційних норм. І тому українці повинні самі боротися за своє
українство. Боротися своїм сумлінням, своєю совістю. Проте не на
аматорському рівні, а науково озброєними українознавчою ідеєю, якій не
притаманні дилетанство та популістський патріотизм, бо боротьба за
національну метрику – дуже важлива, аби виграти українцям бій за своє
минуле, це означає скинути із себе комплекс меншовартості і збудувати
почуття своєї вартості державної нації. Це конче необхідно, як і щира та
безмежна любов до материзни, щоб українці стали у к р а ї н ц я м и . Тому
спрямування всієї освітньої сили на українізацію сучасного українського
суспільства не може виглядати дивним, бо українці виходять з колоніального
стану із суттєвими втратами. „Ми мусимо навчитися бути українцями – не
галицькими, не буковинськими, а українцями...” (Іван Франко). Проте
пам'ятаймо, що у нас є День Нації – 1 грудня 1991 року – це чи не
найпотужніший символ Української Держави. Це день який засвідчив Світові,
що ми вже державницька нація, хоча більшості з нас треба ще навчитись
українства2. Вчитися ж ніколи не пізно, особливо молоді – сучасному
українству. Саме для цього й створено Інститут українознавства.
Інтегрований курс українознавства включає в себе фундаментальне вивчення
джерел розвитку та становлення українського етносу, його психоетнічних
настанов, екологоадапційних особливостей, а також синтезу світосприйняття,
богорозуміння, моральних, правових, етичних норм традиційного суспільного
устрою, а також творчих культурно-естетичних засад, процесу
самоусвідомлення державницькою нацією і виважене бачення майбутніх
перспектив існування української нації та держави у світовому співтоваристві.
Українство не може бути іншомовним в Україні, ні російськомовним, ні
англомовним. Так само і духовно українознавство не може скеровуватись
іншими, неукраїнськими психоетнічними настановами та засадами,
1

Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання. – К., 1991.
Кононенко П. П. Концепція навчальної дисципліни “Українознавство” //
Українознавство. Концепція, програми, документи. – К., 1995.
2
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наприклад,
польськими,
єврейськими
чи
російськими
або
західноєвропейськими та американськими...” Тільки в любові до Вітчизни
справжня краса, а вищою мірою поступу є розквіт сутності людини, нації, а на
цій основі – і розквіт Вселюдства” (Петро Кононенко. “Свою Україну
любіть...”).
“Наша нація довго нездужала, але нині вже стає до боротьби”
(М.Міхновський). Тому не лише науковою, а і політичною є боротьба за свою
історичну правду, яка є первнем у патріотичному самоусвідомленні. У
найдальших глибинах історії ми повинні відшукувати своє, відчищати його
від фальсифікаторського намулу і передавати молоді, щоб вона, входячи в
третє тисячоліття, відчувала на собі відповідальність за боже призначення
представляти в Світі далеких, але значущих предків своїх – давньоукраїнців
землеробів-воїнів. Який народ приніс Світові найбільше? Риторичне
запитання. Кожен народ має боже призначення. Українство не перебирає на
себе чужого, проте і свого не повинно віддавати. Його експансія в світі є
найвидатнішою і найгуманістичнішою. Загальновідома теза Ф.Ніцше, що
європеєць, то “стріла у вічність” – це лише стосовно західного європейця.
Проте прискіпливий погляд на минуле Європи висвітлює не лише позитивну
діяльність у минулому європейців. Дійсно культурний внесок Південної та
Західної Європи великий – це і здобутки греко-римського світу,
середньовічний Ренесанс, згодом Барокова доба, а також науково-технічна
революція ХIХ-ХХ ст. тощо. Відомо, який психічний та фізичний жах
наводили на всю Європу в Середньовіччі скандинави, потрапивши до
Південної частини Американського континенту. Крім постійних вбивств та
жорстокої ворожнечі між собою (про це свідчить скандинавський епос) вони
нічого не принесли.
Винищувались індіанські цивілізації, перетворювалися на зливки золота
високомайстерні мистецькі витвори та матеріальні свідчення унікальності
історичного розвитку цих цивілізацій у Південній та Північній Америці, в
Азії, Австралії. Хіба така діяльність характерна східноєвропейцям-українцям?
Згадаймо
гетьмана
України
Богдана
Зиновія
Михайловича
Хмельницького, який під час переможного поступу українського війська не
пішов на штурм Варшави. Слов'янська незлобливість стала йому на заваді і
пожалів гетьман столицю Польської держави, бо відчував, що не залишать
степовики-українці від ляхської пихи каменя на камені, не вибачили б вони й
ополяченим лакизам їхньої шельменківщини. Спинився!...
“...Я визнаю будь-яку систему, опріч демократії... Народ діє не за своєю
волею (демократична формула) і не за волю однієї особи (диктаторська
формула), а згідно із законами. Я маю тут на увазі не закони, створені
людиною. Існують норми – природні закони життя, і існують норми –
природні закони смерті” – на кшталт ідей Корнеліу Кодряну висловлюється
сучасна молода генерація українців. Тому хочу зауважити, що іншого
державного устрою, ніж демократія, поки що не існує, а крім того,
“демократія – на думку Р.Ендика – золоте слово у бувальщині України,
демократизм у крові українців, і прикладом тому є наші демократи –
“Святослави й Ярослави, Хмельницькі і Богуни, Шевченки і Франки”. В своїй
роботі “Націоналізм і демократія“ Ярослав Стецько пише: “...новий
національний світогляд є демократичним. Коли під демократією розуміти
доступ до влади найкращих із народу, але не методою обману й демагогією, а
творчою працею над поліпшенням долі народу тих, що між ним самим
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заслужили собі довір'я й признання? – коли під нею розуміти любов до народу
не тільки до глибини слова, але й до глибини кишені [...]. Новий
націоналістичний світогляд не лише не є ворогом правдивої демократії, але
він за справжню і єдино демократичну, народну владу, бо націоналізм дбає
передусім за народ, за селянина й робітника [...] не вороги вони народовластя,
але вороги демагогів й обманців, що на народній нужді жирують [...] тому
новий світогляд, що кладе в свою основу націю, як найвищу вартість є
найбільше демократичний, з усіх існуючих світоглядів”1.
Демократія є найкращою формою державної народної влади, яка працює
для всього суспільства, а не для класу чи партії. Це народовладдя. Найкращий
і найповніший, максимальний оборонний засіб держави – її народ. Народ
будує, народ має захищати й оберігати та працювати для зміцнення своєї
держави. А це можливо лише за всенародної його участі у державному житті і
не лише виконавцем. Але це в ідеалі й Україні до цього слід прагнути. “Отже,
уникаючи національного шовінізму пануючих націй, треба плекати здоровий
націоналізм поневолених народів, бо він є джерело творчості і тільки тому
заховуються зародки народної свободи і ясної будучності” – М.Міхновський.
Психічно здоровий націоналізм – вища форма патріотизму. Є дві форми
націоналізму, як і всякої іншої політичної течії. Наприклад, є люди, прихильні
до соціалізму, їх називають соціалістами. А є соціалісти – члени
соціалістичних партій. Теж і консерватори: одні таких переконань, а інші –
члени консервативних угруповань. Так і націоналісти, які мають деякі
націоналістичні ідеали й погляди, ні до кого не належать, але є
націоналістами – членами націоналістичних організацій.
Елементи націоналізму є в кожній державній системі. Наприклад,
американські республіканці та демократи: їм ніхто не може закинути, що вони
не є демократами, однак вони не лише сприяють, а й активно працюють на те,
щоб американські товари здобували якнайбільше ринків збуту, щоб
американський спосіб життя поширювався як найкращий у світі. Тобто усе це
– елементи психічно здорового націоналізму. Широкі вияви й прихильність до
націоналізму, то є загальні настрої й переконання, які бажають своєму
народові найкращого. І це морально і психічно обгрунтовано. Коли ж ідеться
про організовані націоналістичні угруповання, то між ними є різні. Є більше
вхильні вправо, інші – вліво. Є крайні праві, а є помірковані.
Шовінізм – це не націоналізм. Це ненависть і зневага, знецінювання іншої
нації. Явище глибоко негативне. Шовіністами були і є більшість російських
соціалістів, а всі російські комуністи – це стовідсоткові російські шовіністи.
Вони хотіли підпорядкувати цілий світ “кремлівським вождям”. Цією
хворобою ще й сьогодні хворіє чимало росіян. Не слід легковажити у
ставленні до націонал-соціалістичного III Рейху, бо окремі сучасні українські
політологи починають розглядати вплив того періоду ледве не як позитив для
української нації! Нехай мемуарні висловлювання діячів III Рейху не вводять
у нестям стосовно того, який “гуманістичний“ спосіб життя мав нав'язати нам,
українцям, західний світ.
Проте і сьогодні, на порозі ери розуму, США демонструють Світові свою
амбітну демократичність, хвору на мондіалізм.
1
Карбович З. Націоналізм і демократія // Пробоєм. Часопис закарпатської молоді. –
Прага, 1939. – Р. V. – Ч. 5-6. – травень-червень.
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Український історичний демократизм, як форма державотворення, не
дозволяв сприйняти нав'язливого тоталітаризму ні польського, ні
московського за всі роки їх панування над Україною. Якщо нав'язаний силою
тоталітарний державний устрій домінує над демократичним за своєю
свідомістю етносом і, крім того, цьому ж етносу накидається чужий йому
світогляд щонайдовші роки, то такий етнос може не витримати духовної
напруги – деградувати і розчинитися у гвалтівниках. Українська національна
ідея завжди втримувала українців від занепаду, український народ боровся за
виживання і в цьому виживанні були спроби до виходу з колоніального стану.
Так, наприклад, М.Драгоманов вважав, що політична і державна автономія
України можливі в культурно-національній автономії і цього достатньо для
саморозвитку українського народу, його виживання й подальшого
самовираження. М.Міхновський, навпаки, казав: “Україна для українців” –
„Одна, єдина, неподільна, самостійна, вільна, демократична Україна”. Але ж
цього не отримаєш пацифізмом: “Війна проводитиметься усіма засобами, і
боротьба культурна уважається также відповідною, як і боротьба фізичною
силою. Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування.
...І не тільки існувати як живі істоти, ми хочемо жити як люди, як громадяни,
як члени вільної нації”. Хто ж має здійснити це? Микола Міхновський вважав
– “третя Українська інтелігенція”. Насправді, хто саме та третя Українська
інтелігенція? Перші дві доклали величезних зусиль, щоб утвердились у Світі
Польське королівство та Російська імперія. Проте історія показала, що й
“третя”, озброєна “комуністичною утопією” та “соціалістичним братерством”
завела українців до більшовицького, людиноненависницького тоталітарного
режиму. Якщо фашистський, італійський та націонал-соціалістичний
германський тоталітарні режими прагнули часткового фізичного знищення
інших народів задля панування свого, то московсько-більшовицький тотально
нищив усіх: усі братні совєтські народи. Так звані нацменшини, наприклад,
повністю винищені в Сибіру, на Далекому Сході, Камчатці, Чукотці,
Карельському півострові тощо совєтською імперією – СССР. Про це ми всі
почули з трибуни Верховного Совєта СССР останнього скликання та з
офіційних друкованих органів. Масові голодомори на Волзі й в Україні в 20-ті
роки, тотальний голодомор в Україні 1932-33 років, розстріли, інспіровані
“трійками” відданих “дєлу Леніна і Сталіна” садистів не лише в 1937-39
роках, а в усі часи існування „найдемократичнішого в світі суспільства
рабочіх і крестян“. Я нагадав про деякі “етапи большого путі” тому, що
сьогодні на кожному кроці – фальшива інформація щодо СССР, щодо
правдивої української історії, діяльності ОУН та її керівників, самовідданої
боротьби УПА з гітлеризмом та сталінізмом, перекручування ідеології
українського націоналізму.
Як відповідь усім сьогоднішнім манкуртам лунають слова Вячеслава
Липинського: “Ані Польща, ані большевики, ані протибольшевицька Росія не
будуть будувати Україну, бо їм ніякої України не потрібно. Їм тільки треба в
даний момент використати фікцію України при допомозі зорієнтованих на
них українців (шельменок – В.С.). Аж ніяково писати про такі речі, настільки
вони елементарно зрозумілі!” Тож скоріше відкидаймо усілякі меншовартісні
стереотипи минулого, які б вони комфортні не були, до цього закликає і
цьому вчить українознавча ідея в освіті і науці, а психічно здоровий
націоналізм – у політиці.
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Націоналізм зараз огортає всі континенти та народи, бо він сьогодні
збагатився різноманітними елементами гуманізму. Україні цього ще треба
досягти, а досягнення цієї мети, можливе лише під проводом національно
психічно свідомої, дійсної національної інтелігенції, про яку Микола
Міхновський казав і до якої належав сам, та яку закликав: “Вперед і нехай
кожен із нас пам’ятає, що коли він бореться за народ, то мусить дбати за весь
народ, щоб цілий народ не згинув через його необачність. Вперед! Бо нам ні
на кого надіятись і нічого озиратись назад!”.

Сворак С. Д. (Івано-Франківськ)
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИХ
ІДЕЙ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті розглядається трансформація соціал-демократичних ідей в
умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Автор вважає, що
саме за демократії розквітає громадянське суспільство як сфера
самовиявлення вільних індивідів та їхніх добровільно сформованих асоціацій.
Лише сьогодні в суверенній Україні її громадяни отримали можливість
познайомитися з об'єктивною та неупередженою історією соціал-демократії,
пізнати і зрозуміти головні принципи соціал-демократичного руху, який має в
Україні, як і в Європі в цілому, великі і славні традиції.
І це не випадково. Лише побіжний погляд на характеристику соціалдемократії, яку вона отримала в радянській комуністичній історіографії і
політології, дасть нам можливість зрозуміти глибину і масштаби політичної
фальсифікації програмних завдань, форм та методів роботи, цілей та ідеалів,
ідеологічної спрямованості партійної діяльності протягом усього XX ст. Так,
автори "Словника іншомовних слів", що був виданий у Києві в 1955 р.,
характеризуючи поняття "соціал-демократія", стверджували, що "соціалдемократи заперечували пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату,
намагались підпорядковувати робітничий рух інтересам буржуазії, зміцнити її
панування. Соціал-демократичні партії вели шалену боротьбу проти
Радянського Союзу і комунізму, проводять зрадницьку політику розколу
робітничого руху і коаліції з буржуазними партіями, ведуть розгнуздану
наклепницьку пропаганду проти Радянського Союзу та країн народної
демократії, захищають агресивні плани імперіалістичної буржуазії і
монополістичного капіталу"1. То ж, звичайно, із такою характеристикою ні
історія, ні теорія соціал-демократії в УРСР, як і в усьому Радянському Союзі
об'єктивно не вивчалася і вивчатися не могла.
Однак не дивлячись на таку гостро негативну характеристику світової
соціал-демократії радянською політичною наукою, вона міцніла і
розвивалася, набувала все нових і нових прихильників у більшості країн
Європи й Американського континенту.
1

Словник іншомовних слів. – К., 1955. – С. 664.
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Соціал-демократичний рух – це дійсно одна з найдавніших політичних
течій у робітничому русі, який у 2004 р. відзначить 135-літню історію з часу,
коли у 1869 р. у Єйзенаху на загальнонімецькому робітничому конгресі
Вільгельм Лібкнехт і Август Бебель створили Загальний німецький соціалдемократичний союз, який разом з лассальянцями у 1875 р. утворив Соціалдемократичну партію Німеччини.
За цей час соціал-демократичний рух напрацював і творчо розвинув свою
політичну програму, знаходив вірні шляхи розв'язання складних політичних
та ідеологічних протиріч, що складалися в тих чи інших країнах світу, у різні
періоди історичного розвитку. Представники соціал-демократії формували і
формують сьогодні уряди в більшості держав Європи, що плідно
розвиваються і процвітають.
Тому закономірним і об'єктивним є запитання: у чому ж причини міцності
устоїв соціал-демократії, якими є головні цінності та політичні ідеали цього
руху?
Щоб не бути голослівними теоретиками чи соціал-демократичними
пропагандистами, вдамося до "Політичного словника" (видання 1997 р.), у
якому подано чітке визначення соціал-демократії та її головних завдань: "У
програмних документах цієї організації сформульована головна мета –
демократичний соціалізм, основою якого є свобода, справедливість,
солідарність, принципи економічної, політичної, соціальної свободи
людини”1.
Трансформуючи програмні документи соціал-демократії через призму
політико-правових особливостей розвитку посткомуністичних держав Європи
й України, Томас Майєр у книжці "Демократический социализм – социальная
демократия" (видання 2000 р.), а згодом Віктор Медведчук у монографії "Дух
і принципи соціал-демократії", наголошував, що "ключовим поняттям для
соціал-демократів є не "соціалізм" з його кінцевою зупинкою у світлому
майбутньому, а "соціальна демократія" – демократичне суспільство, що
приділяє головну увагу вирішенню соціальних проблем та захисту людської
гідності2.
Тому наступною складовою частиною визначеної нами проблеми є аналіз
стану практичного втілення в життя українського суспільства тих
гуманістичних цінностей, які пропагує наша соціал-демократія сьогодні.
Побудова громадянського суспільства – справа надзвичайно складна,
копітка і тривала. Політологи Західної Європи і сьогодні дискутують над
самим визначенням поняття "громадянське суспільство", вивчають повноту
його побудови в країнах Європи.
Таке завдання поставили перед собою й учасники міжнародної
конференції "На шляху до громадянського суспільства в Європі", яка
відбулася недавно в Німеччині. Аналіз виступів учасників конференції
свідчить про те, що всі доповідачі сходилися на спільній думці, що "вони не
знають, що таке "громадянське суспільство", оскільки і до сьогодні
"загальноприйнятої дефініції цього поняття немає"3.
1

Политологический словарь. – Харьков, 1997. – С. 168.
Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива. – К.,
2000. – С. 9.
3
Дашкевич Я. З Німеччини: західний капіталізм та громадянське суспільство //
Вісник. – Нью-Йорк, 2000. – № 2. – С. 108.
2
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Однак давайте глянемо, що ж все-таки вважає "громадянським
суспільством" українська політична наука. Той же "Політичний словник"
характеризує це поняття як сукупність неполітичних відносин, які існують у
суспільстві (економічних, духовно-моральних, сімейно-побутових тощо),
тобто громадянським суспільством вважається та сторона життєдіяльності
суспільства, що знаходиться поза сферою впливу держави. В основі цього
суспільства лежить життя приватних осіб, система вільно встановлених ними
зв'язків і асоціацій, різноманітність інтересів, можливість і спосіб їх
висловити та здійснити. Головними інструментами громадянського
суспільства є сім'я, партії, церква, громадські організації"1.
Оскільки таке суспільство фактично не контролюється державою – воно
спрямоване проти самої держави, а утвердження його таїть у собі не лише
прогрес, а й регрес. Західні політологи вважають, що поряд з утвердженням,
збереженням і розвитком цього суспільства, його необхідно постійно
тримати під контролем. Адже саморегуляція не завжди досконала, а
відсутність контролю веде до загрози тоталітаризму, панування мафії,
корупції, перерозподілу громадського майна.
Таким чином, громадянське суспільство за своєю природою у
взаємовідносинах з державою передбачає суперечності. Відбувається
постійне протистояння і зіткнення особистих інтересів, вирішити які можна
лише за участі держави. Громадянське суспільство, торкаючись сукупності
суспільних відносин, відображає взаємозв'язок усіх сфер суспільного життя
людини. Індивід з його різноманітними потребами (матеріальними і
нематеріальними) задовольняє їх у процесі особистого розвитку через
відповідні суспільні відносини та інститути, які формують структурні
елементи громадянського суспільства.
Партії, як зазначалося вище, є одним з вагомих чинників побудови та
утвердження в Україні громадянського суспільства. Через них громадяни
держави мають змогу вільно висловлювати свої думки, критичні зауваження
та побажання як на адресу уряду, так і окремих партійно-державних діячів,
представляти свої інтереси, інтереси класу, соціальної спільноти чи
суспільства в цілому. Крім цього, безпосередніми функціями партій є
прагнення до завоювання і використання влади в інтересах тієї чи іншої
групи людей на основі реалізації власної програми, вирішення внутрішніх і
міжнародних проблем, а також відбір і рекрутування політичних лідерів та
еліт у всіх ланках політичної системи, погодження власних інтересів, цілей,
програм з іншими учасниками політичного процесу, здійснення політичної
соціалізації громадян.
Саме за демократії розквітає громадянське суспільство – сфера
самовиявлення вільних індивідів та добровільно сформованих асоціацій, яким
властиві горизонтальні, несанкціоновані державою зв'язки між громадянами,
що мають справді колективний характер. Сучасна демократія вимагає від
особи не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі і
значення в житті суспільства, а також дії відповідно до власних переконань і
цінностей, що неможливе без правової та громадянської освіти населення.
У складних суспільствах, яким є і наше, вважає Т. Майєр, демократичний
соціалізм можливий і бажаний, як керівна ідея демократизації і як страж
1

Политологический словарь. – Харьков, 1997. – С. 132.
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імперативу справедливості"1, покликаний не відпустити на самоплив розвиток
складних соціальних систем.

Онищук В. М. (Одеса)
ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ
КРИСТАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУР ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті досліджуються основні етносоціальні фактори кристалізації
структур громадянського суспільства в Україні. Автор вважає, що лише
коли модерна українська еліта усвідомить важливість Української держави
та її роль у сучасному політичному житті, тоді вона зможе бути
фундатором громадянського суспільства, провідником української нації.
Суперечливий розвиток українського суспільства на його перехідному
етапі від посттоталітарного стану до демократії виявив неготовність
інтелектуальної еліти, політиків та пересічних громадян до адекватного
сприйняття суспільних перетворень, де нація набуває ознак і характеристик
головного архітектора та виконроба. Українська нація та її складові етнічні
меншини сприймаються як проблеми, яким протиставляються економічні та
соціальні проблеми, котрі тлумачаться як основні й доленосні. У суспільній
свідомості не подолано економічний детермінізм. Ще І.Франко у статті “Поза
межами можливого” стверджував, що економічне питання настільки важливе
та основне, що навіть при справі політичної самостійності всякого народу
його поминути не можна; його треба ставити як відправну точку. До речі,
відзначимо, що в І.Франка є 104 публікації, присвячені економічним
проблемам України.
Як свідчать підсумки перепису населення в Україні 2001 року відбулося
переосмислення етнічної та національної ідентичності населення. На початку
90-х років минулого століття уявлення про громадянське суспільство в
соціально-політичній думці України грунтувалося на етно-національній ідеї.
Національні інтереси на тлі кризи цінностей та ідентичностей якраз
виявляються найбільш раціоналізованою та оптимальною системою
пріоритетів, прийнятих для переважної більшості громадян. Етнічність у
державності не зникає, а трансформується в інший вимір свого буття.
Набувши державної форми існування, етнічність певною мірою
деполітизується, оскільки головна історична проблема її існування –
державність – вирішена, що є найвищою формою інституалізації будь-якого
етносу. Конкретний приклад – Україна кінця XX століття, де з визнанням
демократії як орієнтира розвитку з`явилися необхідні передумови для
кристалізації структур і розвитку громадянського суспільства.
Акумулятором загальноприйнятих цінностей є національні інтереси і
держава в змозі забезпечити дієву реалізацію їх. Тому важливого значення
1
Майер Т. Демократический социализм – социальная демократия. – К., 2000. –
С. 181.
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набуває чітка національна ідентифікація як запобіжний чинник соціальної
деструкції як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. Адже в
перехідний період порушується рівновага інтересів різних соціальних та
політичних груп населення. Результатами цих процесів стало поглиблення
соціального розшарування і несприйняття реформ. Болісна реакція
вітчизняного соціуму на трансформації, що супроводжують процес розбудови
держави, незначна динаміка росту суспільних симпатій по відношенню до
традиційних цінностей лібералізму свідчить про те, що соціально-економічне
реформування в країні повинно супроводжуватися державним регулюванням
та контролем.
Новостворені демократичні інститути ще не в змозі стати стабілізуючим
чинником у суспільстві, передумовою соціальної та правової захищеності
окремої особистості та етнічної чи соціальної меншини. Це в змозі зробити
інститути громадянського суспільства, яке представляє собою вільну (у
рамках законності) гру різних соціальних суб`єктів, різних центрів
громадської ініціативи і впливу. З цього приводу відомий українськоамериканський історик О.Субтельний зазначає, що українці прагнули
створити суспільство рівноправних людей.
На різних етапах розвитку Української держави Київська Русь – структура
громадянського суспільства – була представлена цілою низкою інститутів: це
сім`я, верв, вулиця, віче, ряд, церква. Виникали й інші громадянські
утворення, що мали тимчасовий або менш значний за своєю соціальнополітичною вагою характер. Важливою специфічною особливістю
громадських інститутів на той час була екстремальність, незапланований,
спорадичний характер.
В умовах сучасної держави передумовами, суттєвими ознаками
розвинутого громадянського суспільства є ринкова економіка з властивою їй
багатоманітністю форм власності та відкритою конкурентністю,
структурованістю соціуму, виокремленість різних соціальних груп і верств у
ньому, відповідна множинність політичних сил і партій, недирективно
сформована громадська думка і, найголовніше, вільна особистість із
розвиненим почуттям власної гідності. Це ідеальна модель суспільства , яким
ще не є Україна. У поліетнічній Україні громадянське суспільство робить
перші кроки у політичній і соціальній сферах. Поєднуються національне і
соціальне як полюси української мрії.
Тринадцять років тому Україна відродила свою державність – стала
незалежною. На грудневому референдумі 91 відсоток дорослого населення
всієї України, в тому числі 54 відсотки зрусифікованого населення Криму
підтримали Акт про державну незалежність України, прийнятий Верховною
Радою 24 серпня 1991 року. Переважна більшість тих, хто голосував,
здійснювала своє волевиявлення на підвищення життєвого рівня. Власне, і
пропаганда Руху, одного з перших і найбільш потужних складових ще не
зрілого громадянського суспільства ґрунтувалася на тому, що українська
незалежність згодом вирішить усі економічні і соціальні проблеми громадян
майбутньої держави. Лише тому ідея державної незалежності здобула
підтримку як на заході, так і на сході.
Сьогодні ж дані проведеного на початку серпня поточного року Центром
ім. Разумкова Всеукраїнського соціологічного дослідження щодо ставлення
українських громадян до незалежної власної держави можуть шокувати
необізнаних із динамікою суспільних настроїв в Україні. Абсолютна
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більшість опитаних (від 60 відсотків до 71) вважає, що порівняно з 1991
роком в Україні погіршилися практично всі показники соціальноекономічного, громадського і культурного життя. Найгірша ситуація, на
думку опитаних, з рівнем життя і рівнем корупції. І тільки щодо оцінки
розвитку демократії в Україні думки загалу поділилися: 28 відсотків вважає,
що ситуація покращилася, 37 відсотків – що погіршилася, 21 відсоток – що не
змінилася, і 14 відсотків не знайшли, що сказати. Дедалі більше громадян
держави усвідомлює: ніхто їм не допоможе, те, як вони житимуть, залежатиме
виключно від них самих, від їхньої громадянської позиції.
Сьогодні ще зберігається пріоритет держави над громадянським
суспільством, що виявляється у високій однобічній залежності суспільства від
державної влади. Його формування відбувається у рамках державотворення та
процесу модернізації, тобто комплексу політичних, соціальних, економічних,
культурних, інтелектуальних трансформацій, які ведуть до формування
сучасного суспільства.
Практично не сформована соціальна опора громадянського суспільства –
занадто слабкий та малочисленний середній клас (12 % населення). Цінності
громадянського суспільства ще не охопили всі верстви українського соціуму.
У громадських об`єднаннях близько 15% населення, 4-5% дорослих є членами
політичних партій. Не відбулося розмежування відповідальності між
державою, регіонами та національними спільнотами за етнокультурний і
соціально-економічний розвиток національних меншин. Сучасна українська
інтелігенція ще не стала провідником нації. Наше суспільство сьогодні, як
ніколи, відчуває брак української національної еліти: політичної, владної,
бізнесової, культурної, духовної, наукової, професійної. Еліта є, але
відчувається відсутність її якості. Лише тоді, коли нинішня національна
українська еліта усвідомить, що Українська незалежна держава – це не
випадкове явище і вона потрібна її багатоетнічному суспільству для
безпосереднього забезпечення його чинниками національної ідеї, вона зможе
бути фундатором громадянського суспільства, провідником української нації.

Гомотюк О. Є. (Тернопіль)
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА
М. ДРАГОМАНОВА
У статті схарактеризоване громадянське суспільство з погляду
М.Драгоманова. Автор переконаний, що багато матеріалів із драгоманівської
спадщини є корисними для опрацювання і реалізації у сьогоднішньому
суспільно-політичному житті.
Дванадцять років минуло з часу обрання Україною незалежного шляху. А
Україна як держава, українці як етнічна та політична спільнота перебувають
лише на початках утвердження дійсно громадянського суспільства. У цьому
полягає актуальність розглядуваної проблематики, адже більш ніж століття
тому ця ідея була центральною у теоретичних пошуках великого науковця,
політика, громадського діяча М. П. Драгоманова. Ще й сьогодні “беруть за
живе” ідеологічні концепції мислителя. Науковець торкався у своїх
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напрацюваннях “живих справ” . Поряд з цим М. Драгоманов чи не вперше
намагався синтезувати український досвід із прогресивними напрямами
світової науки, вписати Україну в європейський науковий простір. До речі, це
й сьогодні стоїть на порядку денному української історіософії, політології та
інших гуманітарних наук. Слід зазначити й те, що всю драгоманівську
спадщину об’єднує пошук Великої ідеї, Великого суспільного ідеалу. За
висловом сучасного дослідника А. Круглашова, М. Драгоманов “тяжів до
ідеалів розвитку громадянського суспільства”2.
Діяльність М. Драгоманова відбувалась у ХІХ ст., яке проходило під
знаком розвитку націй, самоусвідомлення розрізнених етнічних мас свого “я”,
своєї неподібності до інших. “Особа, клас, народ (нація) і людство заявили
однаково рівні права на співавторство в “драмі світового духу” (Гегель), і
суспільна думка оберталась, власне, довкола того, як би впорядкувати,
“ієрархізувати” цю “команду”3.
Співвідношення національного та загальнолюдського, державного і
народного, революції та еволюції, терору і мирного способу вирішення
національних завдань чітко прослідковується в науковій спадщині теоретика
українського національного руху. Які б аспекти життя української спільноти
не брались до уваги мислителем, їх обмірковування завершувалось високим
етичним ідеалом: “чиста справа потребує чистих рук”.
Роздуми М. Драгоманова над обґрунтуванням теоретичних засад
українського національного руху фокусувалися на обов’язку вносити в
громадське життя нові поступові ідеї, зображати реальне життя народу,
будити бажання боротися з усяким лихом несправедливого суспільства. “Він
нам показав, що наша любов до простого хлопа власне мусить бути
підвалиною нашої роботи, що знання народнього життя ми мусимо
розширювати і збагачувати, а не забувати... Драгоманів показав, що рух
українського народа до самопізнання і просвіти на рідній мові є зовсім
природний і конечний...”4
Мислитель став першим, хто виніс проблему українства, зокрема
переслідування української мови на міжнародну арену.
Слушно підкреслював І. Франко, що 70-80-ті рр. залишаться часом
переважного впливу М. П. Драгоманова. Хоча вплив його праці і думок
триватиме далеко “довше і ввійде у великій частині як основа всякої будучої
програми роботи на українськім ґрунті. В особі Драгоманова Європа побачила
вперше новий тип – свідомого європейця і не менше свідомого українця.
“Можна сказати, що головна частина писань Драгоманова, а особливо його
знамениті критично-публіцистичні статті, такі як “Историческая Польша и
великорусская демократия”, “Вільна Спілка”, “Чудацькі думки”, “Лист на
Наддніпрянську Україну” були мотивуванням, вияснюванням цієї синтези –
свідомого поступового європейства і разом з цим свідомого українства.
1
Павлик М. Смерть і похорони М.П.Драгоманова // Драгоманов М. Документи і
матеріали / Упоряд. Г. Болотова. – Львів, 2001. – С. 297.
2
Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. –
Чернівці, 2001. – С. 458.
3
Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993. –
С. 24.
4
Драгоманов М. П. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів / Зладив і видав
М. Павлик. – Львів, 1896. – С. 25-36.
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Здобутком тих його праць був рух української молоді в 70-х і 80-х роках, а
остаточно – постання русько-української радикальної партії”1.
Варто зауважити й те, що ця людина виховала ціле покоління українських
письменників і науковців модерної школи, першою у Східній Європі
виступила проти тероризму, засудивши вбивство, розробила першу
федеральну конституцію для Росії, виступила на захист малих
національностей, заклала основи демократизму в українській свідомості,
відстоюючи індивідуальні свободи пересічних громадян. М. Драгоманов був
одним із перших українських вчених, який поставив як актуальну наукову
проблему і практичне завдання – вивести український рух на нові шляхи,
піднести його до загальноєвропейського рівня.
“Щоб добитись чого-небудь і щоб стати у щирій пригоді народу, –
зазначав мислитель, – український напрямок мусить не тільки узятись за
кріпку працю, тверезу і впрост обчислену на те, щоб освітити уже видній
потребі народу, вийти з старих народно-патріархальних форм биту і ідей і
щоб первим ділом поставити не народність для народності, а соціальний,
економічний і культурний чоловічий поступ народу, для чого народна мова і
форма пропаганди мусять бути тільки практичнішою одежею, а не метою. Для
такої праці треба одложити набік романтичні мрії, не так часто дивитись
назад, у археологію і етнографію, як уперед..., показуючи народові з
симпатією у історії більш усього те, у чому можна побачити проби
проведення у побит ідей будучого, як свободи особи, совісті, проби праці
економічної, а найбільш усього налягати на розвій чуття гуманності і
розширення духу свободи познакомленням народу з побитом других народів,
та очистити його розум від поганського і середньовічного фанатизму, подати
практичну поміч і виучити думати через науки природні”2. Власне, ці слова
дають ключ до розуміння теоретичного доробку вченого.
Звернемося
до
історичних
умов
діяльності
М. Драгоманова.
Асиміляторські тенденції й обмеження виявів української культури, з одного
боку, глибоко вражали українських патріотів, а з іншого – породжували
протидію. Час максимального пригноблення породив відродження
української культури. “Запал українських дослідників був настільки великим,
що в українознавчих науках вони добиваються визначних успіхів”3.
Передусім, українська наука хотіла показати глибокий контакт між сучасним і
минулим. Історики науково аргументують здатність українського народу до
самостійного життя і його право на незалежність. Власне, виробленню
теоретичних засад наукової концепції громадянського суспільства слугували
й
українознавчі
дослідження
М. Драгоманова.
“Спеціально
до
українознавства перейшов Драгоманів через студії над українською народною

1
Ріпецький Ст. Іван Франко і Михайло Драгоманів // Ріпецький Ст. Мих.
Драгоманів в оцінці визначних українських громадян. – Нью-Йорк, 1967. – С. 17-18.
2
Драгоманов М. Антракт з історії українофільства // Вибране. – К., 1991. – С. 231.
3
Вступний курс українознавства. – Мюнхен, 1953. – С. 57.
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словесністю”, виявляючи при цьому глибоке розуміння історичного процесу1.
Найперше звернули увагу вченого пісні історичні2.
Дослідження поетичної історії соціальних явищ південної Русі
наштовхнули М. Драгоманова на думку, що в “часи найдужчих повстань
нашого мужицтва показувались і найбільші змагання громад по всій нашій
Україні стати в спілці проміж себе”3. А козацький устрій у “його рівності й в
спільному господарстві над усім, що потрібно людям, і єсть корінь волі й для
людей, маючих свої держави й не маючих їх”4. Так намагався М. Драгоманов
відповісти на питання, що хвилювало інтелігенцію, широкі суспільні верстви,
апелюючи до фактів давньої і нової історії5. В історичному минулому
Драгоманів добачав цілком певні підстави для самостійної української
державності6.
У “Чудацьких думках” залишає дуже цінні вказівки для майбутніх
поколінь істориків: “настав уже час, коли не можна цінити історії нашої
України з погляду одного, та ще й хвилевого стану людності, ні навіть з
погляду тільки національного, а надто перемішаного з православним; що
треба оглянути історію нашу сукупно в усі її доби: княжо-городську,
козацьку, царсько-російську (з виділом цісарсько й конституційноавстрійським) – і в усяку з цих діб звернути увагу на зріст чи упадок
людності, господарства, порядків і думок громадських і державних, освіту,
пряму чи косу участь українців усяких класів чи культур в історії й культурі
європейській. Зложити правдивий суд над усіма ваганнями цих всіх справ у
нашій історії можна, тільки рівняючи її з історією других народів Європи”7.
Прикладом цього стала вся наукова спадщина вченого. Обмірковуючи будьяке явище політичного чи громадського життя, автор завжди чітко виділяв
його причинність, зв’язок з попередніми подіями і проводив аналогію з
світовою історією, де відбувались подібні явища, що, в свою чергу, давало
можливість для прогнозу. Ще в далекому 1926 р. стаття в газеті “Рада”,
присвячена відзначенню 50-річчя еміграції М. Драгоманова, наголошувала:
“Ще й тепер можна сказати, що Драгоманів не є діячем минувшини, тільки є
великим умом будуччини!”8. Свідками окремих драгоманівських передбачень
були й ми. Аналізуючи російську допомогу в слов’яно-турецькій боротьбі
(“Про українських козаків, татар та турок”, “Турки внутренние и внешние”)
М. Драгоманов підкреслює: “Какая есть возможность исполнять
освобождающие, совершенно революционные задачи, политические,
1
Дорошенко Д. Драгоманів і українська історіографія // Драгоманівський збірник
під ред. В. Сімовича. – Прага, 1932. – С. 113.
2
Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и
М.Драгоманова; Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) //
Драгоманов М. Вибране. – К., 1991. – 683 c.
3
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 279.
4
Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с объяснениями
Вл. Антоновича и М. Драгоманова. // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991. – С. 295.
5
Драгоманов М. Положение и задачи науки древней истории // Драгоманов М.
Вибране. – С. 83.
6
Драгоманов М. Пропащий час // Драгоманов М. Вибране. – С. 575.
7
Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу //
Драгоманов М. Вибране. – С. 490.
8
Рада. – 1926 р. – 26 липня // Драгоманов М. Документи і матеріали. – С. 564.
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национальные и даже социальные и антиклерикальные государству,
сохранившему весь неуклюжий средневековый, полуазиатский строй
самодержавно-клерикального боярского царства, заимствовавшего из
европейских своих отношений только тормоза немецкой дружбы, утонченное
французско-бранденбургское чиновничество да понимание принципа
национальности в виде насильственного “обрусения”?”1 Принагідно
зазначимо, що “обрусение” дуже нагадувало створення радянської
соціалістичної системи.
Своїми науковими розвідками М. Драгоманов прагнув перетворити
українську етнографічну масу, відсталу, несвідому в культурну націю в
західноєвропейському просторі. Вчений вперше визначив кордони України,
вперше авторитетно заявив про цілісність, соборність України2.
Особистість М. Драгоманова постає як нерозривне ціле у, здавалося,
різнополярних вимірах: вчений, дослідник історії народу й активний її
творець – політичний та громадський діяч. Його публічне життя стало
поєднанням глибоко наукових підходів з теоретичними розробками
суспільно-політичних проблем. Сучасний дослідник А. Круглашов зауважує,
що Драгоманову було властиве розуміння історичного розвитку як
багатовимірного та плюралістичного феномена. А методологічна настанова
вченого на теоретичний синтез, на пошук універсального, системного бачення
світу спонукали Драгоманова критично ставитись до сучасних йому
ідеологічних парадигм3. Це – по-перше. По-друге, ще у ранніх історичних
працях М. Драгоманов звертав увагу на виважений, науковий підхід до
дослідження, враховуючи як світовий поступ, так і національну специфіку.
“Історик повинен встановити життєву тяглість явищ у житті кожного народу
окремо, не підпорядковуючи їх заздалегідь ніяким логічним і моральним
визначенням, не втискуючи їх у рамки т.зв. загальнолюдського життя”4.
Виходячи із цих методологічних засад і зважаючи на те, що “мислення однієї
частини інтелігенції були підпорядковані соціалістичній ідеї в її російському
варіанті”5, зазначимо, що у М. Драгоманова як чільного представника цієї
політичної думки було своє бачення як майбутнього суспільства, так і шляхів
переходу до нього. Ю. Охримович з приводу цього зазначав, що
М. Драгоманов був близький і до українофільського народництва, й до
лібералів-общеросів, не пристаючи ідейно до жодної з цих течій, формуючи
своє синтетичне світоглядне уявлення, що вилилося у вигляді українського
громадівства – федералістичного соціалізму6. Але погляди М. Драгоманова не
залишилися статичними (бо, за словами самого вченого, для світу
характерний “рух”). Так, у вступі до женевської “Громади” Драгоманов
1

Драгоманов М. Турки внутренние и внешние // Драгоманов М. Вибране. – С. 253.
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 276-277.
3
Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. –
Чернівці, 2001. – С. 144.
4
Драгоманов М. Император Тиберий. Разсуждение. – К., 1864. – С. 225.
5
Верба І., Кармазіна М. Проблема економічного розвитку українців в рефлексіях
національної інтелектуальної еліти кінця ХІХ – першої чверті ХХ сторіччя // Нова
політика. – 1998. – № 4. – С. 52.
6
Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. – Львів; Київ,
1922. – С. 133-143.
2
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виступав як “федераліст-самостійник”, у програмі, написаній для товариства
“Поступ” – як поборник національно-територіальної автономії України у
межах Російської та Австро-Угорської імперій, а у “Вільній спілці”
проглядається автономія України навіть як російської губернії1. Очевидно,
історіософське бачення минулого й майбутнього, збудоване на основі
фольклорно-етнографічного матеріалу, європейської історії, аналізі російськоімперської та австрійської дійсності диктувало пошук компромісних рішень.
Принагідно зазначимо і вплив на М. Драгоманова західноєвропейської науки.
Як слушно зауважує І. Мазепа: “Драгоманів уже з молодих літ захоплюється
федералістичними ідеями французького соціаліста Прудона”. Але федералізм
М. Драгоманова, – продовжує автор, – був оснований на індивідуалізмі, на
признанні автономного права як за окремими особами, так і за кожною
громадою”2. Власне, федералізму залишався вірним М. Драгоманов протягом
усього життя. Так, у праці “Чудацькі думки про українську національну
справу” вчений зауважує, що “трудно добитись політичної вільності в Росії.
Правда. Але ж відірвати від неї увесь край від Збруча до Кубані ще трудніше.
Діло так стоїть, що треба або одне, або друге. Третього не вигадали”3.
У Драгоманівській програмі привертає увагу унікальна у суспільнополітичній думці теорія “громадівства”. Погоджуючись з основними
соціалістичними ідеями, автор окреслює національне обличчя майбутнього
суспільства у формі “громад”. “Український соціалізм – не партія, а
громада”4. Тобто повинна складатись із представників усіх видів праці.
Основна соціалістична одиниця у Драгоманова, – зауважує М. Павлик, – це
вільна й впорядкована громада, що зв’язана з іншими у спілку вільних громад.
“Ось через що він назвав соціалізм громадівство, що значило: вільна й гаразд
упорядкована суспільність”5.
Він так конкретизує свій ідеал: “От дійти до того, щоб спілки людські,
великі й малі, складались з таких вільних людей, котрі по волі посходились
для спільної праці й помочі в вільні товариства – це й єсть та ціль, до котрої
добиваються люди і котра зовсім не подібна до теперішніх держав, своїх чи
чужих, виборних чи не виборних. Ціль та зветься безначальство: своя воля
кожному й вільне громадство й товариство людей й товариств”6.
Для українських соціалістів накреслюється завдання: “То значить, що
українські соціалісти мусять од тепер же змагатись, щоб осівши по наших
громадах, приложити свої голови й руки до того, щоб справляти всі служби,
потрібні в здоровому житті громадському (services publiques, functions
sociales), і там в громадах з тими службами проповідати здорові громадські
1
Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної
думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ
століття). – К., 2001. – С. 18.
2
Мазепа І. Підстави нашого відродження // Драгоманов М. Документи і матеріали.
– С. 584.
3
Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов
М. Вибране. – С. 548.
4
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 318.
5
Павлик М. М. Драгоманів. Єго роля в розвою України. – Львів, 1907. – С. 59.
6
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 269, 301.
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порядки, показувати примір їх та обороняти старі здобутки й нові парослі тих
порядків од ворогів їх усіма способами мирними й вояцькими. Нічого,
здається, прибавляти до того, що такі робітники для українських громад
мусили б тепер же, осідаючи по тих громадах, змагатись до того, щоб
зчеплятись в спілки з своїми товаришами по всіх громадах од ближчих до
дальших і з усіма тими, хто тільки чесно працює коло такої чи іншої, більше
чи менше просто потрібної для України в її теперішньому стані праці, так щоб
Україна, якскорше покрилась цілою сіткою зчеплених одним з другим
товаришів і товариств, робітників українського громадства, з котрих
якнайбільше людей були б й товаришами в мужицьких громадах1.
М. Драгоманов, захоплюючись соціалістичними ідеями, реально оцінював
ситуацію в Україні. “Ми б добавили ще, що на ґрунті стоячого соціалізму не
може бути й там, де не заведено ще уставної, парламентської держави, в якій
тільки й виходить начистоту панування багатих. При кріпацтві й царському
самодержавстві соціалізм може бути тільки навіяний ізбоку, більш книжний,
ніж
ґрунтовий,
і
іноді
більш
видом
противукріпацьких
і
противучиновницьких
думок,
ніж
справді
соціалістичних,
противубагатирських. Таким і був соціалізм московських і петербурзьких
кружків 30-60-х рр., вичитаний із французьких книг”. Соціалісти в Росії
виступають проти буржуазії “ще раніше, ніж та склалась у Росії”2.
Узагальнюючи досвід Західної Європи, тонко відчуваючи реалії сучасної
дійсності, М. Драгоманов вказує, “що нашим людям слід добиватися і тих
змін, котрі, як показують приміри усіх других країн в Європі, мусять
наступити в Росії ще раніш, ніж велика частина громад зрозуміє потребу
докорінної зміни в теперішніх порядках: добиватись скасування царської й
чиновницької самоволі, котра певно, заміниться виборним урядом (царством
уставним, а далі цілком виборною гетьманщиною або республікою)3.
Уже в наступних працях “Историческая Польша и великорусская
демократия”, “Вольный союз – Вільна Спілка” М. Драгоманов акцентує увагу
на таких поняттях як соціальна боротьба, соціальний прогрес, менше
вживаючи соціалістичної фразеології. В “Автобіографічній замітці”
М. Драгоманов зазначає, що “...навіть соціалістам насамперед треба
добиватися політичної свободи”. При цьому чітко розмежовує вчений
ситуацію “по-російськи” та “по-австрійськи” у визначенні найближчих
завдань українського руху. В Австрії, де існує певна політична свобода,
можна приступати до організації соціалістичних партій з робітників і селян. У
Росії слід добиватися політичної свободи, а соціалістичні ідеї варто
поширювати “тільки науково-літературним способом”. Одержати ж політичну
свободу в Росії українська нація “може не шляхом сепаратизму, а тільки
разом з іншими націями й областями, шляхом федералізму”4.

1
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 318.
2
Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм // Драгоманов М. Вибране. –
С. 373.
3
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 300.
4
Драгоманов М. Автобіографічна замітка // Драгоманов М. Документи і матеріали.
– С. 155, 161.
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Таким чином, щодо сепаратистського сценарію розвитку подій
М. Драгоманов мав сумніви. Реалії зовнішніх та внутрішніх умов відкидали
думки про можливість реалізувати незалежницьку ідею. “Українцям замість
того, щоб рватись заложити свою державу або які-небудь дуалізми..., ліпше
старатись розбавляти усяку державну силу й прямувати до волі краєвої й
громадівської вкупі з усіма іншими країнами й громадами. От через те
українцям найліпше виступати з думками не стільки національними, скільки
автономними й федеральними, до котрих пристане завше багато людей і з
других країв і пород”1.
Не заперечуючи, що “своя держава ... була й досі ще єсть для людей
спілкою задля оборони себе од чужих і задля впорядкування своїх справ на
своїй землі по своїй волі”, М. Драгоманов пропагував думку об’єднання всіх
українських земель у федеративну державу2.
Головним у справі здобуття політичної волі є формування національної
свідомості, що, безперечно, за М. Драгомановим, належить національній еліті.
“Всяка дорога стає легшою, коли нею прямують люди більш свідомі, більше
по волі, ніж темні й по неволі”. З болем констатується факт відриву цієї
верстви від “свого мужика”3. Великі надії покладає М. Драгоманов на
конституцію в Росії, що дасть можливість “понести українське письменство в
села та вберегти для українства письменних людей і городян-ремісників та
техніків...” Власне, вивчення історії європейських країн, зокрема “городських
верств”, з їх більшим науковим, професійним потенціалом, відповідно
більшою рухливістю, вільним духом, сміливим виступом словом і ділом
проти всякої неволі й неправди громадської, спонукає М. Драгоманова до
визначення ще одного завдання для громадівців – “поправити страту нашою
Україною своїх городських верств”4.
Важливим для здобуття політичної незалежності вважалась і наявність
міжнародної підтримки. Перші кроки на цьому терені зроблені
М. Драгомановим. Шляхом публікації іноземними мовами історичних,
фольклорних, етнографічних розвідок вчений намагався привернути увагу
європейської громадськості до українства. Політичні протести з приводу
обмежень на вживання української мови чи не поодиноко звучали серед
паризької вченої спільноти. Відкриваючи вікно в Україну для Європи і
Європу для України, вчений шукав сприятливих зовнішніх обставин для
самореалізації українців. Але навіть у справі наукового захисту розвитку
рідної мови та національної літератури отримана ним підтримка, зазначає
А. Круглашов, була далеко не такою, на яку він розраховував5.
Особливі погляди М. Драгоманова на народно-правову державу. У центрі
уваги вченого воля, свобода кожної людини в “слові й праці, воля кожної
1
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 320-321.
2
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 293.
3
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 301, 306.
4
Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм // Драгоманов М. Вибране. –
С. 421, 424.
5
Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. –
Чернівці, 2001. – С. 446.
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людської породи, спілки, громади, країни, щоб, скільки мога, вменшити силу
державного начальства чи то царського, чи гетьманського, чи то управу
(адміністрації), чи самої виборної ради (парламенту) перед силою особи,
громади і щоб дати їм більше способу для того, щоб заложити живі початки
порядків безначальних: безпанських і бездержавних”1. Така держава
ставилась під контроль суспільства, а народ визнавався джерелом влади.
Найважливішими в такому суспільстві ставали права людини й громадянина.
Конституція вважалась закономірним етапом у розвитку суспільства.
Правовим аспектам організації громадянського суспільства присвячувалась
стаття “Вольный Союз – Вільна Спілка”. Парламент наділявся законодавчою
функцією, виконавча влада відповідальна перед законодавчою, громадяни
повинні бути захищені у суспільстві. М. Драгоманов обстоював загальне
виборче право. Важливість розуміння М. Драгомановим значення політичної
свободи підтверджують тези цього конституційного проекту: “Цілі: загально
громадські: а) права людини і громадянина, – як необхідна умова особистої
гідності та розвитку; б) самоврядування, – як основа для руху до соціальної
справедливості; Мета окремо-національна; Політична свобода, як засіб
повернення української нації до родини націй культурних”2. Ці теоретичні
напрацювання вченого не втратили актуальності й нині.
Автор конституції передбачав необхідність обмеження центральної влади
за рахунок розширення прав громадян і місцевого самоуправління. Так, стаття
“Східна політика Німеччини й обрусіння” акцентує увагу на тому, щоб
“замість політики централізації й обрусіння в усій західній половині Росії
пристойніша політика самоуправління областей і національностей, заснована
на демократичному принципі”3.
М. Драгоманов наполягав на будівництві держави “знизу-догори”. У
випадку навпаки: “Зовсім інше виходить, якщо ми почнемо побудову держави
згори донизу: від народу і його волі. Ця остання на практиці може бути нічим
іншим, як тільки волею більшості, – а в державах великих, настільки
відмінних від древніх держав громадських або кантональних, – нічим іншим,
як волею більшості народонаселення. Очевидно, що самодержавство такої
“волі” тим частіше може іти цілком у розріз з інтересами значної частини
населення і суттєвими правами осіб, груп, областей і навіть націй. Додамо, що
самодержавство народне, – пряме (в громадах і кантонах) і представницьке, –
не включає запровадження диктатури, на яку переносяться права народного
самодержавства4.
Історичні перспективи держав залежали, за М. Драгомановим, від рівня
централізації, від існування політичних свобод. “А, звісно, що Прусси і
Франція дальше пішли у ділі прогресу, ніж Росія. Яка різниця є між Росією і
другими землями, се видно і з того, що у Франції нікому не прийшло у голову

1
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 301.
2
Драгоманов М. Вольный Союз – Вільна Спілка. Опыт украинской политикосоциальной программы. – Женева, 1884. – С. 19.
3
Драгоманов М. Автобіографічна замітка // Драгоманов М. Документи і матеріали.
– С. 153.
4
Драгоманов М. Историческая Польша и великорусская демократия. – Женева,
1882. – С. 416-418.
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забороняти печатати які-небудь книги з-за одної мови, що у Франції відкрито
дійствують національні комітети...”1
Централізація поставала у його дослідженнях переходящим історичним
злом. Тому була надія на її минущість у Російській імперії. Власне, своєю
політичною, громадською, науковою діяльністю наближав цей час
М. Драгоманов, коли “центробіжні сили” “самі не зложуться, не окріпнуть і
не зуміють працею і умінням з практичною мудрістю склонити на свій бік
народу по провінціях і добитися свого права у сили центротяжної”2.
Болгарська газета у некролозі, складаючи шану великому професору і
звертаючись до поглядів М. Драгоманова на становлення майбутнього
суспільства, зазначала: “Маючи розум, дисциплінований науковою
історичною методою, він був упевнений, що коли соціалізму суджено
завоювати прийдешність, то се завоювання мусить статися через повільну,
довгу і всесторонну еволюцію сучасної громади. Безпосередніми ж
найближчими фазами тої еволюції – а значить і завданнєм корисної діяльності
– є по єго думці, громадський і політичний визвол народів і новий
конституційний лад на грунті децентралізації і національної автономії”3.
Ми поділяємо думку дослідника А. Круглашова, що не було вироблено
механізму розв’язання “українського питання” у тому випадку, коли
конституційна Росія не задовольнятиме інтереси українців4. А тривоги з цього
приводу були. “Тільки ж та конституція дасть іще більшу волю й силу
московським людям, і вони, певно, посунуть свої справи так, що потягнуть за
собою велику купу помосковлених людей і на Україні. Українство не згине до
часу, але зостанеться знову “провінціальним родичем”, прихвоснем. А коли
хтось згодивсь із тим, що ніхто так не послужить чоловікові, як сам він, то й
мусить же згодитись і з тим, що ніхто так не послужить і людям якої країни,
як самі вони. А з прихвоснів яка ж служба!”5
У суспільно-політичній думці ХІХ ст. були різнобіжні позиції щодо
шляхів реалізації майбутнього суспільства. Більшість стверджувала
необхідність повстання, терору. М. Драгоманов, сповідуючи високоетичні
принципи всіх граней людського буття, вірив, що здійснення його
соціалістичного ідеалу можливе тільки в певній поступовості і при високому
розвитку мас, а тому пропонував шлях розумової пропаганди, ніж “кривавих
повстань”6. Тверезо оцінюючи всесвітньо-історичні події, М. Драгоманов
приходить до висновку, що “...всі порядки в людських громадах ростуть, а не
робляться одразу і що державні чи противодержавні заходи й повстання ...
тільки частина тих приводів, якими посуваються зміни в людському житті, а
далеко не всі”. Більше довіри викликав шлях поступової зміни “звичаїв і

1

Драгоманов М. Антракт з історії українофільства // Вибране. – К., 1991. – С. 228.
Там само.
3
Драгоманов М. П. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. Зладив і видав
М. Павлик. – Львів, 1896. – С. 236-237.
4
Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. –
Чернівці, 2001. – С. 396.
5
Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм // Драгоманов М. Вибране. –
С. 429.
6
Драгоманов М. Автобіографічна замітка // Драгоманов М. Документи і матеріали.
– С. 161.
2
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думок людських по всіх громадах”1. До глибини душі залишався
М. Драгоманов переконаним, що політичне вбивство це також вбивство і
життя політика так само святе, як і приватної особи2.
З поглядами вченого на суспільну організацію тісно пов’язана концепція
національності. Нація представлена М. Драгомановим в історичному
розвитку, продуктом цього розвитку, як “результат певних природних і
історичних обставин життя народного”3. Заслуговує на увагу погляд на
цінність нації як форму солідарності між людьми4. У найважливішу
національну ознаку виділено національну мову. Власне, розвитку цієї
визначальної риси постійно приділялась увага М. Драгоманова. Це і науковий
захист на рівні вченого європейського світу, і турбота про її панування серед
освічених верств, це і щоденне шліфування й збагачення термінологічними
нововведеннями.
Червоною ниткою у творчому доробку М. Драгоманова проходить ідея
співвідношення національного та загальнолюдського. Позиція вченого стоїть
на “золотій середині”: не заперечується національне, враховується світовий
поступ, “своє” оцінюється з висоти досягнень людства. На нашу думку, було
непоправимою помилкою звинувачувати М. Драгоманова у недооцінці
“національного”. Вся наукова спадщина вченого, цикл політичних статтей,
публіцистичні праці пронизані думкою про відродження української
національності, обґрунтування її “окремішності”, “самобутності”. “Найбільша
частина національних відмін України від Московії пояснюється тим, що
Україна до ХVІІІ ст. була більше зв’язана з Західною Європою в суспільному
і культурному прогресі. Перебування в Західній Європі остаточно переконало
мене, що саме європеїзм або космополітизм, який не заперечує часткових
національних варіацій спільних ідей і форм, і є ліпша основа для українських
автономних прагнень і що тепер будь-яка наукова, як і політична діяльність,
повинна бути заснована на інтернаціональному фундаменті”5. Українство, за
Драгомановим, має стати космополітичне думками та національне за формою.
Щодо форми, то її слід наповнювати загальнолюдським змістом. З цього
приводу М. Драгоманов звертав увагу сучасників: “Чтобы развивать
индивидуумы и нацию до идеала человека, мы должны отправляться от
существующих индивидуальных и национальных признаков, иначе
воспитание обращается именно во втискивание живых людей в форму
пустого идеала, которое не может принести им ничего, кроме страдания”6.
Таким чином, навіть з такої короткої розвідки перед нами постає вчений,
діяч, теоретик вітчизняної суспільно-політичної думки високого ґатунку.
1
Драгоманов М. Переднє слово [до “Громади» 1878 р.] // Драгоманов М. Вибране. –
К., 1991. – С. 312.
2
Драгоманов М. П. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів. Зладив і видав
М. Павлик. – Львів, 1896. – С. 243.
3
Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну // Б.Грінченко – М. Драгоманов.
Діалоги про українську національну справу. – К., 1994. – С. 189.
4
Скакун О.Ф. Конституціоналізм Михайла Драгоманова // Штрихи до наукового
портрета М. Драгоманова. – К., 1991. – С. 31.
5
Драгоманов М. Автобіографічна замітка // Драгоманов М. Документи і матеріали.
– С. 156.
6
Драгоманов М. Что такое украинофильство // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.
– С. 448.
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Масштабність, творчість, компетентність, ерудиція, теоретична змістовність,
критична оцінка й самооцінка – ось далеко не повний перелік сторін
багатогранної особистості. Центральною фігурою у теоретичних
напрацюваннях вченого поставав український народ. У ньому М. Драгоманов
бачив “окрему націю, що повинна й мусить боротись за своє повне, культурне
та політичне, національне визволення на нових демократичних основах”1.
Тому наукові розробки вченого є пошуком ідеальної й реальної моделі
майбутнього українців, шляхів та методів її реалізації, практичних
рекомендацій для сучасних та майбутніх поколінь. Вагомими є здобутки
вченого у розробці конституційного проекту, демократизації діяльності влади,
розвитку інститутів самоврядування, політичної свободи, первинності прав
людини й громадянина. Багато з драгоманівської спадщини є корисним для
опрацювання і реалізації у сьогоднішнє суспільно-політичне життя.

Фігурний Ю. С. (Київ)
ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА,
УРОКИ МИНУЛОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
У статті досліджується державотворча діяльність Миколи
Міхновського. Автор переконаний, що аналіз політичної діяльності
визначного вітчизняного діяча буде повчальним як для сучасних політиків,
так і особливо для молодого покоління, майбутньої еліти ХХІ ст.
Особистість Миколи Міхновського в українській новітній історії
залишається і по цей день загадковою, малодослідженою, незручною і врештірешт неоціненою як вона того заслуговує. Міхновський був на початку ХХ ст.
для національної еліти (інтелігенції, політиків) і пересічних громадян як
спалах і грім вогненної блискавки напередодні дощової зливи – і лячно, і
цікаво, і приваблює, і відштовхує. Таким його ім’я, праці і справа залишилися
вже і в незалежній Україні, про яку він так мріяв, і в ім’я якої присвятив своє
життя та духовну наснагу. Але Україна третього тисячоліття чомусь не дуже
поспішає вшановувати свого Героя і Пророка! Так, саме Пророка, тому що він
перший серед вітчизняних політичних діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст.
зрозумів, усвідомив і виголосив таку просту і разом з тим складну істину:
українці без власної держави це ніщо, це бруд, це бидло, це раби. Вони
приречені на упослідження з боку сусідів-загарбників, на багатомільйонні
жертви і навіть до самознищення... Буремна історія ХХ ст. це повністю
підтвердила. Програш українців у визвольних змаганнях 1917-1920 рр. кинув
їх знову в обійми Росії, але вже не царської, а більшовицько-тоталітарної... А
наслідки відомі: репресії, голодомори, війни, духовне і фізичне знищення
українців як етносу.
1
Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. – Львів; Київ,
1922. – С. 90-91.
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На превеликий жаль, сучасна Українська держава потребує нагального
очищення своїх “авгієвих стаєнь” і побудови реальної, а не віртуальнобагатовекторної квазікраїни, якою вона зараз є. Тому гасло Миколи
Міхновського, виголошене сто років тому на початку ХХ століття,
залишається надзвичайно актуальним і на початку ХХІ століття: ”Одна,
єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ!”1 І
не треба лякатися і виправдовуватися, принижувати свою гідність
белькотінням і плазуванням перед будь-ким. ”Україна для українців”2 – цей
заклик Міхновського повинен стати головним законом української політичної
еліти. Міцна держава та її титульна нація повинна дбати насамперед про себе,
а вже потім, про інших. Якщо ми про себе не подбаємо, то про нас не буде
піклуватися ніхто: ні американці, ні європейці, ні ”брати”-росіяни. Яскравий
приклад міжнародної і внутрішньої політики щодо захисту власних
державних і національних інтересів, яку здійснюють уряди США, Ізраїлю,
Китаю, Японії тощо нам усім дуже добре відомий. А як себе впевнено
поводить наш найближчий сусід – Росія, який не тільки відкрито заявляє, що
буде відстоювати інтереси будь-якого російськомовного громадянина
колишнього СРСР по всій території СНД і Прибалтиці, але й нахабно і вперто
вказує нам, за яким підручником треба вивчати українську історію, і
домагається від нас надання російській мові статусу офіційної та другої
державної. Якщо наші можновладці будуть мовчки слухати і виконувати
побажання старшого брата чи старшої сестри – як кому подобається, то нас
чекає те, про що пророче написав сто років тому Микола Міхновський: ”Наші
суперники кажуть, що логіка подій, напрям, течія життя з переможною силою
пруть до повного вимирання, до повного винародовлення нашої нації. Над
нами висить чорний стяг, а на йому написано: ”Смерть політична, смерть
національна, смерть культурна для української нації?”3 І знак запитання
врешті-решт може перетворитися в дубовий хрест на могилі українського
народу... І цікаво, що малороси і хохли, а в майбутньому просто ”насєлєніє”
Південно-Західної Росії, помінявши свою ”солов’їну” на суржик, а пізніше на
”общєдоступний” буде задоволений своїм життям, буде тяжко працювати,
легко відпочивати, а якщо треба, то гинути за чужі інтереси будь-де і в будьякій кількості. Так було не раз і так може бути знову, але таке тваринне
існування і така рабська психологія, так зване ”малоросійство” є епідемією й
постійною загрозою для української нації, і чи ми її поберемо, чи загинемо у
вирі історії. Третього шляху не має! Минуло століття, але державотворча
філософія і громадська позиція Миколи Міхновського дуже актуальна і в наш
час: ”Нехай наша історія сумна й невідрадна, нехай ми некультурні, нехай
наші маси темні, подурені, ми вже ж існуємо і хочемо далі існувати. І не
тільки існувати як живі істоти, ми хочемо жити як люди, як громадяни, як
члени вільної нації. Нас багато – цілих 30 мільйонів. Нам належиться
будуччина, бо зовсім неможливо щоб 1/30 частина усієї людності, ціла велика
нація могла зникнути, могла бути задушеною, коли вона спроможна воювати
з цілим світом!”4
1

Міхновський Микола. Самостійна Україна. – К; Львів, 1991. – С. 17.
Там само. – С. 19.
3
Там само. – С. 11.
4
Там само. – С. 17.
2
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Так, ми – українці, не тільки повинні зберегти себе від знищення, а й
побудувати для себе, для нащадків і навіть для вселюдської земної цивілізації
Українську Самостійну Соборну Державу. Історія надала нам ще один шанс,
ще одну можливість одягти на себе ”державну бронзу”, стати в один ряд з
цивілізованими країнами світу. Але поки що, ми лише дивуємо всіх високим
рівнем власної корупції, злочинності, безгосподарності та апатії. Та досить
плакатися і жалітися – треба діяти, прокинутися від летаргійного сну і навести
лад у власній оселі та державі.
Недаремно Микола Міхновський наголошував: ”Ми відродилися з грунту
наскрізь напоєного кров’ю наших предків, що лягли в боротьбі за волю
України, ми виссали з молоком наших матерей стародавню любов нашої нації
до вітчизни і її свободи і ненависть до насилля над нами. Як не можна
спинити річку, що, зламавши кригу навесні, бурхливо несеться до моря, так
не можна спинити нації, що ламає свої кайдани, прокинувшись до життя”1
Скільки разів вороги нищили дощенту Україну, українців і український
національний Дух та Ідею! Але стільки ж Українство повставало з небуття, як
чарівна птаха Фенікс. Не дамо себе знову знищити, а для цього нам українцям
треба бути не тільки єдиною й монолітною родиною і громадою, але й
пам’ятати досвід та уроки (надбання) минулого в сьогоденному процесі
розбудови Соборної Держави і творення новітньої української свідомої
політичної нації. Під цим кутом зору автор намагатиметься дослідити
державницьку діяльність Миколи Міхновського, його теоретичні міркування
й практичну реалізацію задумів, щоб позитивні й негативні досягнення
минулого були проаналізовані і використані в річищі модерного українського
державо – і націєтворчого процесу. Саме тому, аналіз політичної
життєдіяльності Міхновського буде повчальним і корисним як для сучасних
національно заангажованих політичних діячів, так і для підростаючого
молодого покоління, майбутньої провідної еліти ХХІ ст. Краще навчатися на
помилках попередників, ніж на своїх, тоді власних похибок буде менше, а
позитивних здобутків – більше. Тим більше, що історія має здатність
повторюватися, а що буде в підсумку: трагедія, комедія, драма чи фарс, то
вже залежить від виконавців. У будь-якому випадку все повинно йти на
користь Українській Самостійній Соборній Державі, та її титульній нації –
українцям.
У нашому минулому, як і в сьогоденні, було багато цікавих ідей,
перспективних задумів і починань, які, на превеликий жаль, так і не були
здійснені. Ці слова стосуються і професійної політичної діяльності Миколи
Міхновського. Але попри всі прорахунки і невдачі, головна заслуга і
величезний внесок Міхновського в національне державотворення полягає в
тому, що він своїм пророчим Словом – промовою ”Самостійна Україна” в
1900 р. розбудив і розбурхав українство, відкрив їм очі і вказав мету –
Соборну національну незалежну державу: ”Ми існуємо, ми відчуваємо своє
існування і своє індивідуальне національне ”я”. Наша нація у своєму
історичному процесі часто була не солідарною поміж окремими своїми
частинами, але нині увесь цвіт української нації, по всіх частинах України

1

Там само. – С. 17-18.
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живе однією думкою, однією мрією, однією надією: ”одна, єдина,
нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ”1.
Микола Міхновський, як і його великий попередник Тарас Шевченко,
розумів, що тільки власна, національна держава має стати справжнім
оборонцем інтересів українського народу. В березні 1917 р. у промові перед
однодумцями він наголосив зацитувавши слова Т.Шевченка: ”Наша ціль, це
буде: ”В своїй хаті своя правда, і сила, і воля” – власна держава!... За цю
”свою хату” доведеться боротися і , вірніше усього, доведеться боротися
збройно”2.
Міхновський добре розумів, що українцям ніхто, а особливо ”братиросіяни” не подарують ні свободи, ні державності. Розуміючи сувору і
жорстоку прозу політичного життя, він готував суспільство до безпощадної
боротьби за незалежність. Так, у відкритому листі до російського міністра
внутрішніх справ Сипягіна у зв’язку з забороною останнім напису
українською мовою на пам’ятнику Івану Котляревському, він заявив:
”Українська нація мусить скинути панування чужинців, бо вони огижують
саму душу нації. Мусить добути собі свободу, хоч би захиталася ціла Росія!
Мусить добути своє визволення з рабства національного та політичного, хоч
би пролилися ріки крови! А та кров, що проллється, впаде як народне
прокляття на Вашу голову, пане міністер, і на голови всіх гнобителів нашої
нації”3.
Розуміючи, що в боротьбі за визволення України з чужинецького ярма
насамперед
треба
буде
опертися
на
гурт
друзів-однодумців,
дев’ятнадцятилітній Микола в 1892 р. вступає до щойно створеного
нелегального Братства тарасівців, бере активну участь у діяльності його
найбільшої Київської групи, розробляє основні теоретичні та організаційні
засади братства, головну мету якого визначала на той час смілива концепція
”повної автономії України”4.
Але як згадували пізніше однодумці Міхновського: ”... його боялися і за
його критику і різкість ображалися. Тарасівці для українського суспільства
були людьми иншого складу ума, иншого світогляду, майже з иншої планети.
Тому-то пропаганда тарасівців не мала поважного успіху серед соціалістично
настроєної молоді, організація їх розпалася, коли вони по закінченню студій
розбрелися по світу”5.
Проте Микола Міхновський, працюючи адвокатом у Харкові, продовжує
свою цілеспрямовану діяльність. У результаті його плідної роботи на
політичній вітчизняній арені з’являється Революційна Українська партія
(РУП), окрім того, він у 1900 р. створює і публікує за кордоном у Львові
(Австро-Угорська імперія) програмне кредо партії – промову ”Самостійна
Україна”, а в березні того ж року виголошує її в Україні. Як писав
А.Волинець: ”В цій хвилі можна рахувати повстання українського
1

Там само. – С. 17.
Єфримович В. Військо йде // Міхновський М.І. Самостійна Україна. – К., 2002. –
С. 50.
3
Міхновський М.І. Самостійна Україна. – К., 2002. – С. 46-47.
4
Коваль Р. Герой, що не зміг врятувати Батьківщину // Міхновський М.І. Цит.
праця. – С. 7.
5
Волинець А. Микола Міхновський (В другі роковини трагічної смерті 3. V. 1924
року) // Міхновський М.І. Цит. праця. – С. 65.
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самостійництва як політичної національної ідеології нової трудової генерації.
1900 рік є народженням нової державницької, цілком угрупованої ідеології, є
переходом від українофільства до українства, до революційного націоналізму;
від ”обласництва” і федералізму – до самостійництва; від культурної єдності з
москалями – до духовного розриву і визволення від опортунізму, до одвертої
і революційної боротьби. РУП викинула стяг війни московським царям,
московській культурі, московській мові, московській психології в українстві,
московській демократії... І це все зробив Міхновський – це його орлиний
погляд заглянув далеко в майбутнє, це він своїм розумом і гарячим
українським серцем відчув глибоку думу-мрію українського народу. Це він
був хоругвою партії, її душею, її серцем і мозком”1.
Так на початку ХХ століття заявив про себе, в увесь голос і повстав на
політичній арені український націоналізм. Його засновник і натхненник
Микола Міхновський писав: ”Головна причина нещастя нашої нації – брак
націоналізму серед широкого загалу її”2. Разом з тим він був твердо
переконаний і постійно наголошував: ”Націоналізм – це велетенська і
непоборна сила, яка яскраво почала проявлятися в ХІХ віку. Під її могутнім
натиском ламаються непереможні, здається, кайдани, розпадаються великі
імперії і з’являються до історичного життя нові народи, що до того часу
покірно несли свої рабські обов’язки супроти чужинців-переможців.
Націоналізм єднає, координує сили, жене до боротьби, запалює фанатизмом
поневолі нації в їх боротьбі за свободу”3.
Проте реалії царської Росії та духовний і фізичний тягар багатовікового
московського панування вносили свої зауваження і корективи в розвиток
українського націоналізму. Бачачи і усвідомлюючи це, Міхновський писав:
”У нас на Україні націоналізм дуже припізнився: наша нація, виключаючи
небагатьох, переважно з інтелігенції, – не національна. Вона не має
національної свідомості серед загалу, як її має польська, чеська, хорватська і
інші, не має самої могучої зброї для захисту своїх інтересів і через те вона
перебуває в найтяжчому рабстві, яке тільки можна уявити собі, і швидко
хилиться до своєї конечної гибелі. Інтелігенція українська – ”плоть від плоті
українського народу – проявляє і його риси: вона теж в значній ступені
проявляє національний індиферентизм, то прилучаючися до тієї чи іншої
верстви суспільства пануючої московської нації, тонучи в її суспільних
ліберальних та революційних течіях, то плекаючи консервативне
українофільство для задоволення власної особи. Вплив московської культури
і московського суспільства був до останніх десяти років остільки великий, що
українці повторяли за своїми лукавими учителями-москалями, що націоналізм
взагалі дурниця, що сепаратизм теж нерозумна річ, бо ідеал усіх народів
лежить у з’єднанні”4.
Як передбачав Микола Міхновський, так і сталося. Революційна
Українська партія виявилася неготовою до поставлених перед нею важких і
відповідальних завдань. Один із учасників і послідовників М.Міхновського,
А.Волинець писав: ”РУП не пішла в цілому за своїм творцем, вождем і
1

Там само. – С. 69-70.
Міхновський Микола. Цит. праця. – С. 22.
3
Там само. – С. 22.
4
Міхновський М.І. Цит. праця – С. 48-49.
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пророком. Занадто інертною була московська рутина, занадто глибоко роз’їла
московська нігілістична культура психіку українця, багато було випито
соціалістичного зі спільного келеха (що обернувся поволі на класичний
”єдиний котелок”). РУП у більшості пішла за соціалістичним
інтернаціональним проводом. Міхновський залишився знов майже сам. Нова
невдача, така болюча поразка. Не падає на духу такий залізний чоловік, не
губить він свою ідею, не покидає праці для народу і в скорому часі засновує з
Олександром Макаренком нову політичну організацію – Українську Народну
партію”1.
Отже, боротьба не припиняється, вона триває і набирає нових форм. УНП,
створена на початку 1904 року, активно впроваджує в українське політичне
життя ідеї національного визволення і побудови незалежної держави. Микола
Міхновський спеціально для членів УНП створює своєрідний катехізис
українського націоналіста – ”10 заповідей”. Минуло майже сто років, але
злободенність і актуальність заповідей Міхновського не зникли і в наш час, а,
навпаки, посилились і загострились. Сила Слова десяти заповідей мов
потужний дзвін б’є на сполох і гуркоче, і гримить, і дзвенить у кожному
справжньому українському серці... Не питайте, для кого він і за ким він
дзвонить – він реве для нас, українців! Набат цих десяти заповідей
пробуджує нас і закликає порятувати себе та спасти Україну! Зацитуємо їх
слово в слово, бо вони того варті, бо для українців це дороговказ на все своє
свідоме життя, бо без них ми ніщо, а з ними ми – все!:
”1. Одна, єдина, неподільна від Карпатів аж до Кавказу самостійна, вільна,
демократична Україна – республіка робочих людей.
2. Усі люди – твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди – се
вороги нашого народу, поки вони панують над нами й визискують нас.
3. Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужинцівгнобителів.
4. Усюди й завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти
твої не поганяють твоєї господи мовою чужинців-гнобителів.
5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай
перевертнів- відступників – і добре буде цілому твоєму народові й тобі.
6. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів.
7. Не зробися ренегатом-відступником.
8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України.
9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи.
10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, не
приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги, не
накладай укупі [не укладати договорів – авт.] з гнобителями нашими, бо
зрадником будеш”2.
Весь цей час Міхновський відстоює свої ідеали, гуртує однодумців,
бореться з ворогами й опонентами. А.Волинець писав: ”Міхновський не знає
компромісів, він і не бачить і не знає иншої форми національного
відродження... ”Самостійна Україна” – його віра, боєве гасло, його самоціль. І

1
2

Волинець А. Цит. праця. – С. 70.
Мірчук Петро. Відродження великої ідеї. – Торонто, 1954. – С. 38-39.
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цю думку скрізь він агітує, за неї бореться з денаціоналізуючими впливами
Москви і своїм доморослим кретинізмом та політичною імпотенцією”1.
У 1914 р. розпочалася Перша світова війна, яка невдовзі стала
прискорювачем тих подій, які виявилися визначальними для ХХ ст. А саме:
перемога в Росії жовтневого більшовицького перевороту (революції),
створення СРСР, Друга світова війна, ”холодна війна” тощо. Реакційна,
імперіалістична, загарбницька Перша світова війна поміж тим великим
нещастям і руйнацією, які вона принесла землянам, вона також дала шанс
пригнобленим народам зірвати свої кайдани й ланцюги, здобути нарешті
свободу й побудувати власні національні держави. Вирішальною силою, яка
повела їх у бій став націоналізм. Недаремно Микола Міхновський
наголошував: ”Націоналізм – ангел помсти для пануючих і визискуючих
націй, ангел помсти за упосліджених – страшною червоною хвилею
прокотився по краях упосліджених націй-рабів, і слідом за ним розступалися
хмари і проглядало сонце свободи. Націоналізм, родючи альтруїзм поміж
членами поневоленої нації, симпатії один до одного, рівночасно родить
пекучу ненависть до тих, що поневолили...”2
Разом з тим, були такі народи, в яких націоналізм у силу тих чи інших
причин, був слабо розвинений. Натомість у широких масах панували
соціалістично-комуністичні погляди. Визвольні змагання в Україні 19171921 рр. стали кривавим полем битви, де зіштовхнулися в смертельному
двобої дві головні сили ХХ ст. – націоналізм і соціал-комунізм. Друга сила
перемогла, і, на думку автора, це стало трагедією не тільки для українців, а й
для росіян, європейців і для всього людства. Тому що внаслідок поразки
українців у боротьбі за Самостійну Україну, на світовій політичній арені
виник тоталітарний монстр ленінсько-сталінський СРСР. Саме завдяки СРСР
з його керівником Й.Сталіним – постала в Європі нацистська Німеччина, а
людська цивілізація ледве пережила жахи Другої світової війни. А так звана
”холодна війна” не раз могла стати ядерно-термоядерною й останньою для
всього людства. На думку автора, спілка російської цілеспрямованості,
войовничості, покори і віри в доброго царя-батюшку разом з українською
працьовитістю, відповідальністю, меншовартістю й угодовством породжує
таку вибухову силу, яка може зруйнувати і побудувати будь-що...
Але повернемось на початок ХХ ст. Лютнева революція знищила царську
владу і дала можливість народам колишньої імперії розпочати нове життя.
Микола Міхновський одним з перших це зрозумів, і намагався, як стверджує
історик Петро Мірчук, 16 березня 1917 р. (3.03.ст. стиль) створити орган
тимчасового державного управління ”Українську Центральну раду”. Вона
повинна була стати організаційним осередком свідомих національних сил для
розбудови політичного життя Самостійної України, а саме – скликання
українського парламенту, формування уряду і всіх атрибутів незалежної
держави3.
Разом з тим, ”Товариство українських поступовців” (ТУП) і деякі інші
політичні угруповання вже наступного 17 березня 1917 р. (4.03.ст.стиль)
1

Волинець А. Цит. праця. – С. 70.
Міхновський М.І. Цит. праця. – С. 48.
3
Мірчук Петро. Микола Міхновський: Апостол української державності. –
Філадельфія, 1960. – С. 55.
2

93

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

оголосили про утворення власного об’єднання, яке мало на меті представляти
український національний рух перед російським Тимчасовим урядом1.
Історик Роман Коваль наголошує: ”Перед Миколою Міхновським постала
дилема: або продовжувати разом з однодумцями розбудовувати Українську
Центральну раду з метою якнайшвидшого проголошення Української
держави і наразитися на звинувачення у розколі ”українського табору”, або
з’єднатися в ширшу спілку – на компромісних засадах – у надії переконати
опонентів приєднатися до ідеї створення Української держави. На жаль, був
обраний другий варіант. 29 березня 1917 р. дві Центральні ради злилися...”2
На думку автора, це була перша помилка М.Міхновського, він залишився
не тільки без осередку однодумців-самостійників, який повністю підтримував
його тактику і стратегію, але і без власного державницького формування.
Натомість він і його прибічники розчинилися в автономісько-угодовському
болоті малоросів-псевдореволюціонерів. Як ми знаємо, у Росії в 1917 р. був
такий феномен – двовладдя, коли одночасно два центри – Тимчасовий уряд і
Петроградська рада робочих, селянських і солдатських депутатів одночасно
змагалися в боротьбі за владу, а перемогли врешті-решт більшовики на чолі з
Леніним, які то підтримували гасло”Вся влада радам”, то відмежовувалися від
них, коли їм це було невигідно. Така політична гнучкість і допомогла їм
здолати опонентів.
Вже перші спільні засідання Центральної ради показали, яка глибока
прірва розділяє самостійників Міхновського і соціал-автономістів
Грушевського й Винниченка. Останні сподівалися, що федерація з братньою
демократичною Росією стане для України та її народу вирішенням усіх
проблем. Вони помилилися, і ця помилка дорого коштувала усім українцям.
На противагу їм, Микола Міхновський проголошував: ”Має [Україна] тепер
вільну руку розпоряджатися собою по своїй волі. Але... з цим нашим правом,
оскільки не підіпремо його аргументами сили, жадна Москва рахуватися не
захоче, і боротьба з нею – війна – неминуча! Мусимо до того готовитися і в
неминучій війні перемогти! Але як? Перше наше завдання – це творити
власну військову силу всіма засобами, які до того будуть надаватися”3.
Взагалі, роль Міхновського в національному військовому будівництві – це
тема окремого дослідження, автор у своїй розвідці лише доторкнеться її
головних засад і напрямків. Так от Микола Міхновський одразу почав
напружену працю по створенню національної армії. Під його безпосереднім
керівництвом українські військовики створили 29 березня (16.03.ст.стиль)
1917 р. товариство ”Український військовий клуб імені гетьмана Павла
Полуботка”, де було прийняте рішення приступити до негайної організації
вітчизняних збройних формувань, ”яко могутньої своєї мілітарної сили, без
якої не можна й помислити про здобуття повної волі України”4.
А 1 травня (18 квітня ст. стиль) 1917 р. у Києві на Сирецькому полі
відбулося військове свято ”перших квіток”, в якому взяли участь українські
військовики з різних частин Київського гарнізону. Саме вони проголосили
1
Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С. М.І.Міхновський: постать на тлі епохи
// Український історичний журнал. – 1992. – 10-11. – С. 67.
2
Коваль Р. Герой, що не зміг врятувати Батьківщину // Міхновський М.І. Цит.
праця. – С. 10.
3
Єфримович В. Цит праця. – С. 53.
4
Щусь О.Й. Всеукраїнські військові з’їзди. – К., 1992. – С. 2.
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себе ”Першим Українським козачим імені гетьмана Богдана Хмельницького
полком”1. Наступним кроком у планах Міхновського було проведення
військового з’їзду. Ось як про це говорив він сам: ”На час, коли скличемо
з’їзд мусимо вже мати під командою українські бойові частини – на фронті й
у запіллю, і насамперед – у Києві! На Військовому з’їзді, коли витвориться
відповідна атмосфера, – мусимо її відповідно ”нагріти” – проклямуємо
Україну Самостійною Державою. В першу чергу з’їзд виділить зі свого складу
військову владу – вибере гетьмана. Треба передбачити, що наші демократи
спротивляться тому. Але гетьман зуміє, коли зайде потреба, спромогтися не
лише на силу фактів, але й факти сили!”2 Гарні слова ними і залишилися. У
реальному житті все було по іншому. Перший Всеукраїнський Військовий
З’їзд було скликано 18 травня (5.05.ст. стиль) 1917 р. і на ньому перемогли не
самостійники-державники, а федералісти-автономісти. Політик В.Винниченко
переміг політика М.Міхновського, замість проголошення України
Самостійною Державою, з’їзд підтримав ухвалу Національного Конгресу
щодо національно-територіальної автономії України у складі Росії, замість
творення національних збройних сил – українізація армії, тобто формування
окремих українських підрозділів, підпорядкованих не ЦР, а російським
генералам. Але головне те, що амбіційний Микола Міхновський був
відтиснутий Володимиром Винниченком на узбіччя української політики
взагалі, і у військовому будівництві зокрема. Так Перший військовий з’їзд не
тільки став черговим програшем Міхновського, а й трампліном для
ставленика Винниченка ”визначного державного і військового діяча Симона
Петлюри”. На жаль, шлях Петлюри від пацифіста до мілітариста (Головного
Отамана) коштував Україні державності і волі.
Проте ще не все було втрачено. Угодовство і ницість керівництва ЦР
проявилося в Другому Універсалі, (16 липня (3.07ст. стиль) 1917р.) у якому
вона відмовлялася від національної автономії до проведення всеросійських
Установчих зборів. Нагадаймо, що Перший Універсал, проголошений 23
червня (10.06 ст. ст.) 1917 р. законодавчо утвердив автономію України. Отже,
за влучним висловом В.Леніна: ”Крок вперед, два назад” Міхновський та його
однодумці отримали реальну можливість відсторонити від влади ренегатіввідступників з ЦР. Але успішно розпочатий військовий переворот закінчився
ганебною поразкою (їй посприяли зрада командира полку ім.
Б.Хмельницького Ю.Капкана). Головною причиною невдачі стали
непослідовність заколотників, замість того, щоб заарештувати провідних
діячів автономістів ЦР, і перебрати владу у свої руки, створивши комітет
національного порятунку, вони лише хотіли передати ЦР усю повноту влади,
а ті її боялися як вогню. На жаль, під час повстання М.Міхновський не
проявив свого залізного характеру і не став лідером-рятівником народу, хоча
навесні 1917 р. він наголошував: ”Треба, отже, передбачувати, що труднощі й
перешкоди в нашій роботі поставить нам також і демократична частина
нашого суспільства. Робитиме це тому, що затратила інстинкт Пана Володаря
на рідній землі... Всі ці труднощі мусимо перебороти, а перешкоди, коли б не
далось усунути, то мусимо знищити! Безоглядно!”3
1
2
3

Історія українського війська. – Львів, 1992. – С. 321-326.
Єфримович В. Цит праця. – С. 54-55.
Там само. – С. 53-54.
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Рішучість у теорії і непослідовність на практиці для політика є
небезпечною, а для Міхновського вона виявилися фатальною. Поразка
повстання для нього, ідеолога і натхненника, стала політичною смертю. На
думку автора, саме після цих подій Міхновський ”зламався” і втратив віру в
себе. За державність і самостійність України він продовжував боротися, але
вже без того завзяття, як раніше... Є така народна мудрість: ”Гроші втрачено –
нічого не втрачено час втрачено – половину втрачено, дух втрачено – все
втрачено!” Можливо, так і сталося з Міхновським. Після жовтневого
перевороту, він мав можливість повернутися до Києва і продовжити боротьбу,
а натомість їде на периферію, на Полтавщину, де, як стверджує Роман Коваль:
”...згідно із завданням Братства самостійників, спільно з братами Шеметами
творить структури партії хліборобів-демократів”1.
Хоча ця партія і посприяла ліквідації ЦР і утворенню Гетьманської
Держави Павла Скоропадського, а гетьман серйозно розглядав кандидатуру
М.Міхновського на посаду прем’єр-міністра2, проте Міхновський ним не став
і реального впливу на гетьмана (про якого мріяв і виголошував у своїх
промовах) ні він, ні його партія хліборобів-демократів не мали. Ось тому,
Гетьманська держава трималася лише на німецьких багнетах, і була
антиукраїнською за своєю сутністю. Вона лише одним своїм існуванням
паплюжила ідею української державності, що в майбутньому і посприяло
перемозі російських більшовиків. Чому Міхновський і його спільники не
змогли перетягнути на бік П.Скоропадського? Питання риторичне і
залишиться без відповіді. Останню, реальну спробу порятувати українську
державність Микола Міхновський зробив, намагаючись скинути Директорію
шляхом військового заколоту на чолі з командувачем Лівобережним фронтом
Дієвої Армії УНР полковником Петром Болбочаном. Але Симон Петлюра не
хотів втрачати владу, і знову випередив свого суперника, спочатку
заарештувавши, а потім і розстрілявши П.Болбочана3. Чому заколотники
запізнилися, чому їх випередили, чому вони не змогли нейтралізувати
Петлюру, знову чому, чому... Тому що, говорити – це одне, а діяти – зовсім
інше. Ніякі гарні промови не замінять рішучості, мужності, войовничості,
відважності і доблесті!
Ця невдача була останньою краплею, що переповнила сподівання і надії
Миколи Міхновського. Хоча він пішов з життя (чи самогубство, чи вбивство,
хто знає) в ніч з 2 на 3 травня 1924 року, але як політичний національний діяч
і державотворець він загинув для української визвольної справи в кінці
1919 р. Кожна пересічна людина має право на власний вибір життєвого
шляху, і до них суспільство ставить мінімальні вимоги. Разом з тим, людська
цивілізація породжує зі свого середовища такі непересічні особистості, які
своїм життям і діяльністю впливають на долю цілих народів і країн. Одним із
таких титанів для України і українців став Микола Міхновський. Він
розбудив власний сплячий рабський народ і повів його до свободи. Але на
превеликий жаль, Міхновському, на думку автора, не вистачило
більшовицької рішучості і войовничості та ієзуїтської хитрості і підступності.
Він міг стати лідером нації, а через свої прорахунки й помилки залишився
1
2
3

Коваль Р. Цит. праця. – С. 21.
Там само. – С.21.
Волинець А. Цит. праця. – С. 74.
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одним з багатьох невдах, яких невблаганні жорна історії безжально
перемололи. Жах ситуації полягав у тому, що це була невдача не лише тільки
для М.Міхновського, це була трагедія для України і всього українського
народу. Миколи Міхновський теоретично це розумів і закликав борцівпатріотів ще в 1900 р. бути пильними і уважними: ”Вперед, і нехай кожний із
нас пам’ятає, що коли він бореться за народ, то мусить дбати за весь народ,
щоб цілий народ не згинув через його необачність”1. Хоча Міхновському і не
поталанило у здійсненні його задумів, проте ми, нащадки, повинні довести
розпочату ним справу до логічного завершення, реалізувати його мрії й
збудувати Українську Самостійну Соборну Державу. Національно-свідомі
українські політики повинні добре вивчити уроки та досвід визвольної
боротьби за незалежність України. А саме: Чому ми програвали? Чому
перемагали наші вороги? Чому нас завжди роз’єднували інтереси, пристрасті
й емоції? Чому вдало розпочинаючи, ми погано завершували? На всі
запитання нам дає відповідь цивілізаційний розвиток людства. Невмируща
історія котить своє колесо земними просторами, і ті з народів, які не зможуть
його опанувати будуть ним же розчавлені і відкинуті на узбіччя планетарної
цивілізації. Ось тому завершимо наше дослідження словами-закликами
Миколи Міхновського: ”Вперед! Бо нам ні на кого надіятись і нічого
озиратися назад!”2

Кононенко М. П. (Київ)
РОЛЬ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИХ ТОВАРИСТВ
У РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається роль науково-природничих товариств у
розбудові громадянського суспільства. Автор вважає, що традиції цих
товариств, зокрема загальнопедагогічний, психолого-дидактичний і
методичний досвід їх членів, є дуже цінними у наших умовах.
Громадянське суспільство (далі – г.с.) складається з громадян (множина)
даної спільноти – спіль-нота (однина!), тобто “на одній ноті”, серед яких нота
“мі” – це ми українці, хочемо і творимо національну державу, єдину Україну.
Розбудову г.с. необхідно розпочинати з національного виховання. Г.с.
формується не само по собі, і не деінде, а в конкретній державі, конкретною
нацією, в Українській державі – українське г.с.
Від того, яких громадян (національно свідомих чи ні) виховає українська
школа, такими дорослими вони й будуть – активними чи пасивними.
Візьмемо за приклад церкву. Якщо вона виховує свою, церковну культову
позицію у громадян, то й бачимо, як у селах, селищах ростуть церкви. “У селі
має бути церква чи інша культова споруда, і добре, що громади беруть на себе
її спорудження” (Василь Кремень, міністр освіти і науки України). А чому ж
ця громада, батьки й родина дітей, які навчаються в цьому селі, не дбають про
1
2

Міхновський М.І. Цит. праця. – С.43.
Там само. – С. 43.
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школу? Бо в них відсутня національна свідомість, їх цьому не вчила, не
виховувала радянська школа. Адже церква, її віра інтернаціональна, а школи
мають бути національними, українськими. Між іншим, “батькам церкви”
годилося б бути також національно свідомими, бо ж, якщо “не буде добре
оснащеної школи, то молодь залишатиме село, а значить, і приходу не буде”
(Василь Кремень). Я б додав, що ця молодь згодом і Україну залише. Церква,
як і школа в Україні мають творити-виховувати-пояснювати національну
ідею: творити українську самостійну соборну Україну - національну державу.
Тоді б міністру освіти і науки України не доводилось би “запитувати
представників Криму, Донеччини, Луганщини, інших областей: як можна
оцінити той факт, що в багатьох селах цих регіонів люди споконвіку і
сьогодні спілкуються українською, а викладання в школі відбувається не
українською мовою?” (Підсумкова колегія МОНУ, серпень 2003 р.). І маємо
погодитись з міністром, що “ніякими серйозними причинами ми цього
пояснити не можемо” (якщо причину свідомого саботажу вважати
несерйозною).
А були ж часи, коли українські селяни села Пищів Новоград-Волинського
повіту ухвалили: жертвувати під час оплати кожного податку в казну по 5
коп. срібла з душі на влаштування їхньої сільської школи1. Це я до того, що
наш український народ здатен бути громадою, і громадою українською. Тоді
громадські організації в Російській імперії називались земствами.
Г.с. складається з громадських організацій: наукових товариств,
професійних спілок: Українська спілка освітян, Педагогічне товариство ім.
Г.Ващенка, Шевченкове Братство України, Спілка журналістів, письменників
тощо.
Зупинимось на громадських організаціях університету ім. Святого
Володимира в Києві. У ХІХ ст. в університеті існувало 7 наукових товариств:
Фізико-Математичне, Природознавців, Історичне Нестора Літописця,
Акушерсько-Гінекологічне, Юридичне, Фізико-Медичне, Психіатричне. У
Києві були: Імператорське Технічне, Київських лікарів, Товариство по
боротьбі з заразними хворобами, Мистецтва і старовини, ЦерковноАрхеологічне, Слов’янське товариства.
В історико-педагогічному відношенні природничі товариства України
створили суспільно вагомий і цікавий, багато в чому оригінальний,
вітчизняний педагогічний досвід. Дослідження педагогічної теорії і практики
природничих товариств України, наукових праць їхніх членів переконливо
свідчать про те, що їхні здобутки нерідко є високим прикладом гармонійного
поєднання науково-природничих ідей, підходів у навчально-виховному
процесі та формуванні громадянського суспільства.
Члени природничих товариств України значну увагу приділяли
пробудженню і формуванню в шкільної і студентської молоді різноманітних
задатків, здібностей. Особлива увага приділялася виявленню і розвитку
талантів підлітків і юнаків. Так, відомий учений, член Київського ФізикоМатематичного Товариства (КФМТ) Г.Де-Метц писав: “Ми бачимо, що
політичного поліпшення життя всього людства можна чекати лише при такій
організації суспільства, коли поява в ньому світочів стане більш
систематичним і частим”. Так вважав Г.Де-Метц в кінці ХІХ ст. Зараз, на поч.
1

Основа. – 1861. – червень. – С. 106-107.
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ХХІ ст., ми є свідками того, що мало яка родина дбає про розумовий
розвиток, а тим більше, культурний розвиток. І виникає, як на перший погляд,
таке питання: батьки не виховують своїх дітей, діти, ставши батьками, не
будуть виховувати своїх. Я вважаю: тільки школа може змінити ситуацію, але
за умови, що категорично змінить тактичну мету: не навчати, а виховувати!
Тобто протягом декількох поколінь усі школи (вся освіта) працює за
формулою: виховання первинне, навчання – вторинне. Таку реформу освіти
необхідно робити зараз, а досягнувши мети, розпочати нову реформу, коли
вже родина виховуватиме, а школа – навчатиме.
Діяльність природничих товариств України є дуже повчальною і в тому
відношенні, що вона нерідко показує для сучасних вчених, педагогів вузів та
середніх навчальних закладів високий приклад служіння вітчизняній науці,
рідному народу, Батьківщині. Особливо це важливо в наш складний
перехідний період, коли частина інтелігенції втратила високі ідеали, проявляє
пасивність у громадській, зокрема просвітницько-педагогічній діяльності.
Дослідження нашої проблеми показує, що кращі представники природничих
товариств не шкодували своїх зусиль, енергії для того, щоб займатися
широкою просвітницькою діяльністю серед народу, поширювати наукові
здобутки, боротися за оволодіння широкою громадськістю психологопедагогічними знаннями. Творче застосування такого досвіду природничих
товариств у сучасних умовах сприятиме тому, що значно зросте громадська
активність вчених, викладачів вузів, керівників органів освіти, педагогічних
працівників середніх шкіл.
Особливо важливим є творче застосування продовження і поглиблення
традицій природничих товариств України, спрямованих на збереження і
використання багатств рідної мови в навчальному процесі, на переведення
всього багатогранного процесу виховання і навчання молоді в регіонах, у яких
і понині є сильними тенденції зросійщення, недооцінки рідної мови в
розвитку і вихованні дітей різного віку.
Члени природничих товариств у процесі складання програм, розробки
підручників і посібників з природничих дисциплін прагнули дотримуватися
цінних настанов свого авторитетного колеги М.І.Пирогова. Вони намагалися,
коли це необхідно, пов’язувати матеріал природничих і гуманітарних
предметів, глибоко вивчати внутрішній світ дітей за допомогою засобів
природничих наук. Аналіз архівних матеріалів, праць членів природничих
товариств, документів цих організацій, періодичної преси тих часів переконує
в тому, що вчені-природознавці спрямовували викладачів середніх
навчальних закладів на вивчення внутрішнього світу дітей, тобто “таємничосвященного храму ще непорочної душі людини”. Це сприяло підвищенню
рівня психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу в
тогочасних навчально-виховних закладах.
Патріотично настроєні члени природничих товариств продовжували
традиції М.І.Пирогова в справі залучення освітян і широкої громадськості до
реорганізації навчально-виховного процесу, послаблення авторитарних
підходів, механізмів, засобів, що діяли як у теорії, так і в практиці виховання
та навчання учнів. Аналіз архівних матеріалів, історико-педагогічних фактів
свідчить про те, що вчені-природничники нерідко зверталися з цих питань до
педагогічної спадщини К.Д.Ушинського і М.І.Пирогова. Так, вони прагнули
актуалізувати положення К.Д.Ушинського, М.І.Пирогова про гуманістичні і
демократичні засади педагогічної теорії і практики. Кращі представники
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природничих товариств у своїх друкованих працях, лекціях, публічних
виступах наводили положення К.Д.Ушинського про те, що “в Росії немає
народних шкіл і народних учителів”, “рідна мова – природний вихователь”,
“маленькі швейцарці, англійці, німці знають часто більше про свою вітчизну,
ніж дорослі люди в Росії – про свою”, “канцелярія і економія зверху,
адміністрація в середині, навчання під ногами, а виховання за дверима
закладів” та інше.
Вони поширювали здобутки М.І.Пирогова в справі демократизації
шкільного життя, навчального процесу, гуманізації стосунків “учитель –
учні”, “педагоги – батьки” та інші. Завдяки такій діяльності членів
природничих товариств педагоги діставали інформацію, про те, що
М.І.Пирогов вводив нові демократичні методи інспектування шкіл, розробляв
нові форми і способи заохочення творчих пошуків педагогів, поліпшив
порядок відвідування представниками адміністрації уроків учителів,
забороняв тілесні покарання дітей, дав дозвіл на відкриття літературних і
драматичних гуртків у гімназіях, підвищив повноваження і статус
педагогічних рад.
Така діяльність членів природничих товариств України стимулює
сучасних керівників органів освіти, шкіл, педагогів глибоко вивчати творчу
спадщину класиків вітчизняної педагогіки і реалізовувати їхні ідеї, підходи в
щоденній педагогічній практиці. Особливо важливими на сьогодні є
гуманістичні, реформаторські за своєю суттю і спрямованістю положення
К.Д.Ушинського і М.І.Пирогова про роль матері і батька, родини в вихованні
дітей, використання в навчально-виховному процесі ідей і засобів народної
педагогіки, глибоко людяні відносини в системах “педагог – учень”, “школа –
сім’я”, “учень – учень”, “учень – природа” та ін.
Прогресивні традиції діяльності природничих товариств України пов’язані
з творчою спадщиною члена Товариства дослідників Волині, видатної поетеси
Лесі Українки. Вона високо цінувала роль освіти та виховання в житті народу.
Леся Українка відстоювала гуманістичні, демократичні принципи організації
освіти, виховання і навчання підростаючих поколінь. Вона наголошувала на
тому, що серцевиною змісту освіти мають бути знання про живу і неживу
природу, історію і культуру рідного народу. Леся Українка підкреслювала, що
вивчення краєзнавства, вітчизнознавства тобто – українознавства є
пріоритетним у процесі виховання і навчання патріотів, громадян своєї
країни.
Сучасним педагогам необхідно звернути увагу на те, що Леся Українка
самостійно вивчала гуманітарні і природничі науки, культуру і мистецтво
рідного та інших народів. Вона вступила до Товариства з тим, щоб глибоко
досліджувати природу рідного краю, його культуру і поширювати такі знання
серед народу.
Дослідники спадщини Лесі Українки випускали з поля зору той факт, що
діяльність її в Товаристві дослідників Волині мала значний вплив як на
формування світогляду, так і безпосередньо на її письменницькі й педагогічні
погляди.
Так, творчі контакти з ученими-природодослідниками допомогли їй
глибше пізнати закономірності розвитку природи, зв’язку з природними
явищами господарської діяльності рідного народу, його побутової культури.
Завдяки співпраці з членами Товариства дослідників Волині Леся Українка
по-філософському осмислила вплив природи, географічних і кліматичних
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факторів на менталітет, психологію рідного народу. Крім цього, вона понауковому розв’язувала багато питань, пов’язаних із минулим рідного народу,
історією розвитку його духовності, еволюційними, природними процесами,
які відбувалися не лише на Волині й Поліссі, а й на всій споконвічній етнічній
території українців. По-філософському, з наукових позицій Леся Українка
оцінила величезну художню, морально-духовну вартість народних уявлень і
вірувань давньоукраїнської міфології.
Найтісніша єдність наукового й образного мислення Лесі Українки
забезпечила той феноменальний успіх, потужний морально-духовний,
психолого-педагогічний потенціал її багатьох творів, зокрема драми-феєрії
“Лісова пісня”. Тут автор проявила себе і як глибокий знавець, дослідник
розкішної природи українського Полісся, і як поетеса з “божим даром”.
Неупереджені науковці визнають, що твір “Лісова пісня” за багатьма
показниками не має собі рівних у світовій літературі. Творча спадщина Лесі
Українки ввібрала в себе глибокі природничі, екологічні й педагогічні знання,
тому вона має широке застосування в навчально-виховному процесі в наш
час.
Усе це дає підстави твердити, що наукове Товариство дослідників Волині
нагромадило суспільно значущий досвід, який заслуговує подальшого
глибокого вивчення і застосування його науково-теоретичного й практичного
педагогічного досвіду в умовах становлення й зміцнення національної
системи освіти і виховання, у формуванні громадянського суспільства.
Дуже важливим фактором є те, що просвітницька й освітньо-педагогічна
діяльність природничих товариств України мала багатогранний характер.
Суспільно значущим і характерним внеском членів природничих товариств у
розвиток загальнонаціональної справи є те, що вони нерідко виступали як
меценати, спонсори, благодійники. Не лише члени природничих товариств, а
й члени їхніх родин, друзі виділяли певну кількість грошей з власних
заощаджень на розвиток освіти, розв’язання конкретних освітньопедагогічних проблем, які виникали; дарували бібліотеки, книжки окремим
навчально-виховним закладам.
Досвід пожертвувань, спонсорства, меценатства членів природничих
товариств в ім’я розвитку освіти, педагогіки має надзвичайно велике значення
в сучасних умовах, коли загострюється економічна криза, і національна
система освіти та виховання перебуває в тяжкому фінансовому стані. Аналіз
архівних матеріалів, періодичної преси того часу показує, що керівництво
природничими товариствами здійснювало діяльність, спрямовану на пошуки
приватних осіб з метою заохочення їх до благодійницьких справ.
Історико-педагогічні факти свідчать про те, що науково-природничі
товариства України зберігали і примножували традиції спонсорства,
меценатства українського народу. Матеріали, положення, факти, наведені в
нашому дослідженні, допоможуть керівникам органів освіти, установ,
закладів, шкіл енергійніше, з опорою на культурно-історичні традиції
виявляти благодійницькі шляхи з метою залучення коштів для розв’язання
багатьох педагогічних проблем.
Науковці справедливо стверджують, що “товариства підняли цілий пласт
досі непізнаної, неописаної природи України, об’єктивно сприяли
розгортанню процесів формування національної самосвідомості, освіти
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населення”1. Досвід такої просвітницької, наукової, педагогічної діяльності є
дуже корисний сьогодні.
Так, надзвичайно цінними є освітньо-педагогічні аспекти діяльності
природничого Товариства дослідників Волині. Виникнення цього товариства
було обумовлене глибокими явищами, пов’язаними із значними соціальноекономічними змінами в житті України в другій пол. ХІХ ст., політичними та
культурними процесами, якісними змінами, що відбувалися в природничих,
гуманітарних науках. Протягом десятиріч товариство проводило крає – та
українознавчі дослідження. Наукові, зокрема науково-педагогічні праці членів
цього товариства сприяли розвитку в вітчизняній природничій науці нових
наукових напрямків, дисциплін, що вивчалися в навчально-виховних
закладах, зокрема, вузах, – гідрології, метеорології тощо. Відбувалася
поступова трансформація науково-природничих знань у багатогранний
навчально-виховний процес. На основі колекцій, зібраних членами
товариства, було засновано багатий на експонати, експозиції краєзнавчий
музей у Житомирі. На його базі має проводитися важлива просвітницька,
освітньо-педагогічна робота в сучасних умовах.
Одним із важливих уроків діяльності наукового Товариства дослідників
Волині було те, що до нього входили як учені-фахівці, так і вчителі середніх
шкіл. Це, по-перше, сприяло тому, що науково-природничі знання про
історію, географію, природні копалини, інші багатства краю застосовувалися
педагогами в навчально-виховному процесі як сім’ї, так і школи. Результати
досліджень членів Товариства відразу набували освітньо-педагогічного
характеру, сприяли пробудженню та формуванню в дітей і молоді любові до
рідного краю, патріотизму, уміння пізнавати рідний край, помічати спільне і
відмінне в знаннях про рідну місцевість і Вітчизну-Україну. По-друге, тісний
зв’язок учених-природознавців і педагогів середніх навчальних закладів
Волині сприяв тому, що вчені аналізували просвітницькі й освітньопедагогічні аспекти своєї діяльності. Так зміцнювалася єдність теорії і
практики, природничої науки і педагогічної роботи, що благотворно впливало
як на розвиток науки та її прикладних аспектів, так і на багатогранний
освітньо-виховний процес. Крім цього, творча співпраця членів Товариства
дослідників Волині та педагогів-практиків сприяла вихованню науковоприродничих кадрів краю, всієї України. Цьому сприяла і географія членів
товариства: з Москви (Анучинь Д.М.), С.-Петербурга (Гамченко С.С.), Києва
(Каманін І.М.), Полтави (Короленко В.Г.), Одеси (Ласкарьов В.Д.), Житомира
(Тутковський П.А.) та іш. – всього 20 осіб почесних членів; дійсні члени
товариства були: з Новограда-Волинського – 13 осіб, Житомира – 131, Ковеля
– 7, села Березолупи – 1, С.-Петербурга – 4, м.Короші – 1, м.Володимира – 4,
м.Луцька – 4, м.Овруча – 3, м.Москви – 2, м.Києва – 6, м.Двінська – 1,
м.Кременця – 1, м.Старокостянтинівки – 1, м.Ізяслава – 1, м.Єкатеринослава –
1, м.Здолбунова – 2, м.Рівного – 3, м.Варшави – 3, села Маневичі – 1, села
Шмирки – 1, села Городище – 1, м.Сувалки – 1, м.Костянтинівки – 1, м.Вільно
– 1, м.Пирятина – 1, м.Вінниці – 1, м.Славути – 1, села Верби – 1, села Денеші
– 1, станції Фасовка – 1, м.Здолбунова – 1, м.Устилуга – 1, м.Мирополя – 1,

1
Іванців В. Товариство дослідників Волині та його вклад в розвиток природничих
наук. – Луцьк, 1994. – С. 4.
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м.Базара – 1, станції Сарни – 1, хутора Щеніовського – 11. Географія членів
Товариства була широкою й охоплювала 40 малих і великих поселень, від
столиці до хутора!
Творча співдружність членів Товариства дослідників Волині і викладачів
навчальних закладів спрямовувалася на збереження природи рідного краю, на
виховання в шкільної молоді бережливого ставлення до природних богатств,
ресурсів. Аналіз архівних матеріалів, тогочасної періодичної преси,
документів Товариства, мемуарів і листування його членів свідчить про те, що
в учнів успішно виховувалася любов до природи Волині, Полісся, уміння,
розуміння і збереження її краси. Екологічне виховання молоді здійснювалося
з використанням результатів досліджень членів Товариства дослідників
Волині.
Діяльність Товариства дослідників Волині, як, до речі, й інших товариств
України, сприяла забезпеченню наукових основ крає, - народо, українознавства. Реалізація таких наукових основ у галузі освіти і виховання
має в сучасних умовах загальнодержавне значення.
Для педагогів сучасної національної школи є досить повчальним досвід
поширення науково - природничих знань серед громадськості та молоді.
Члени наукових товариств рекомендували викладачам вузів, гімназій,
реальних і комерційних училищ включати в процес вивчення природничих
предметів (біологію, математику, фізику, хімію та інші) результати своїх
досліджень. Наукові дані про рідний край, природу України поширювалися
також шляхом друку їх на сторінках науково-природничих, методичних
журналів, зокрема “Труды Общества Изследователей Волыни”, “Журнал
элементарной математики”, “Вестник опытной физики и элементарной
математики”. Ці та деякі інші журнали відіграли важливу роль у поширенні,
пропаганді наукових знань, розвої передової думки з математики та фізики,
географії та астрономії тощо, у поліпшенні змісту і викладання цих предметів
у школах.
Так, член КФМТ проф.В.Єрмаков багато корисного зробив для того, щоб
“Журнал элементарной математики”, який він видавав у 1884-1886 роках,
відображав кращі досягнення науки, результати досліджень членів
Товариства. Всього вийшло 36 номерів журналу. Тут друкували свої наукові
праці і вчителі шкіл, повідомлялось про успіхи учнів на олімпіадах чи
конкурсах у розв’язуванні складних задач. Цінним досвідом діяльності членів
природничих товариств було те, що вони залучали здібних учнів училищ,
гімназій та студентів до засвоєння нової наукової інформації, до творчої
наукової роботи. У журналі друкувалися матеріали, адаптовані до того чи
іншого типу навчально-виховних закладів. Журнал нерідко виконував роль
навчального посібника з математики і фізики, популяризатора фізикоматематичної науки. В.Єрмаков виявляв здібну молодь, пробуджував і
формував у неї інтерес до пізнання рідного краю, його природи, історії й
культури. В.Єрмакова треба вважати в Україні ініціатором і організатором
заочних математичних олімпіад.
Важливо зазначити, що чимало членів природничих товариств України
постійно дбали про дотримання принципу наступності в науковій роботі,
1
Іванців В. Товариство дослідників Волині та його вклад в розвиток природничих
наук. – Луцьк, 1994. – С. 59-72.
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збереження і примноження наукових традицій. Так, В.Єрмаков (як видавець і
редактор журналу) підготував собі гідну зміну в особі Е.Шпачинського.
Керований останнім журнал “Вестник опытной физики и элементарной
математики” зберіг і розвинув далі ідеї, традиції свого попередника “Журналу
элементарной математики”. Особливо помітна роль нового журналу у
відстоюванні вимоги введення фізики як навчальної дисципліни до курсу
середньої школи, вдосконалення її викладання за допомогою ефективних
підходів та методів – екскурсії, лабораторні роботи, експеримент тощо1.
Такий досвід діяльності науково-природничих товариств є дуже цінним для
педагогів сучасної національної школи.
Члени наукових природничих товариств України нагромадили також
цінний досвід застосування результатів своїх досліджень, здобутків науки в
трудовому навчанні і професійній освіті молоді. У своїх друкованих працях,
усних виступах вони доводили, що високий науковий рівень викладачів, їхня
моральність мають надзвичайно важливе значення для професійного
зростання молодих людей, вироблення в них позитивного ставлення до
трудової діяльності.
Важливо зазначити, що чимало членів природничих товариств України
звертали увагу викладачів на вивчення психологічних особливостей кожного
свого вихованця і враховування їх у процесі виховання і навчання.
Ряд учених – членів природничих товариств піддавав різкій критиці
муштру, зазубрювання навчального матеріалу, зокрема в середніх навчальновиховних закладах. Вони були глибоко переконані в тому, що в процесі
навчання необхідно поєднувати логічне й художньо-образне мислення
кожного учня. Цілісна особистість може формуватися лише тоді, коли педагог
постійно й систематично впливає на раціо й емоціо учнів, коли на них діють
засоби наукового та художньо-образного змісту.
Підкреслимо, що члени природничих товариств – учені і вчителі середніх
шкіл на сторінках журналів “Педагогический вестник” і “Школьное
обозрение” зверталися до кожного педагога і рекомендували йому
систематично радити учням “читати класиків і не уривками, а повністю твори
і опрацьовувати їх грунтовно, вчитуватися в твори так, щоб учень сам міг
знаходити особливості понять ...”2.
Кожен педагог сучасної української національної школи має глибоко
усвідомити, що поєднання в процесі навчання логічного й емоційного,
художньо-образного матеріалу сприяє пробудженню в учнів мотивів
навчальної діяльності, формуванню в них інтересу до пізнання, наукових
знань.
Члени природничих товариств України постійно дбали про розвиток
бібліотечної справи. За великою народною традицією, що утверджувалася в
Україні, у складі народних будинків обов’язково передбачалася безплатна
бібліотека з читальним залом.
Потрібно наголосити на тому, що помітний внесок у розвиток цієї
народної традиції робили члени природничих товариств України, зокрема
Товариства дослідників Волині. Вони сприяли відкриттю народних домів,
бібліотек, читалень. Так, Леся Українка організувала в Києві безкоштовну
1
2

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. – К., 1991.
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бібліотеку-читальню . Крім цього, члени Товариства дослідників Волині
продовжували кращі традиції музейної справи. Вони розглядали музеї як
важливі осередки народної культури, як ефективні форми позашкільної освіти
і виховання. Досвід організації роботи музеїв висвітлювався на сторінках
тогочасної періодичної преси. Розглядаючи музеї як важливі осередки
просвітницької й освітньо-виховної роботи серед населення, зокрема молоді
України, журнал “Учитель и школа” давав таку високу оцінку діяльності
музеїв: “музей однаково обслуговує собою бібліотеку і заняття з дорослими
(недільну школу), і народні читання, – в міру розвитку останніх, музей поволі,
але несхибно зростає сам: не гублячи своєї ролі, він поступово перетворився в
цілком самостійний заклад, який має свою власну і дуже велику освітню
цінність”2.
Члени Товариства дослідників Волині не тільки у свій час, а й тепер є
взірцем і високим прикладом, як має залучатися молодь до музейної справи.
Вони показують нам і тепер, як може зростати громадська свідомість,
історична пам’ять у процесі роботи: “За програмами, складеними
товариством, молодь збирала колекції для музею. За активну роботу
Товариство нагороджувало учнів книгами, навчальними посібниками”3.
Сучасних педагогів науковий, просвітницький, педагогічний досвід
природничих товариств України в галузі залучення молоді до музейної справи
вчить значно більше уваги приділяти питанням охорони природи, збереженню
її багатств і пам’ятних місць, збереженню експонатів для обладнання музеїв
краєзнавства, народознавства, українознавства, козацьких мистецтв і
культури тощо.
Дуже цінним і повчальним для працівників просвітницьких органів
педагогів нашого часу є педагогічний досвід демократа-патріота, члена
Товариства дослідників Волині, відомого педагога, діяча народної освіти
Т.Г.Лубенця. Понад 50 років він боровся за національну школу. Написав
відомі наукові праці, підручники й посібники “Загальнокорисний задачник”,
“Граматику” (український буквар), “Читанку”, “Педагогічні бесіди”,
“Зернинка” та ін. Його наукові насамперед педагогічні праці були добре
відомі широкій громадськості й друкувалися в журналах “Дошкольное
воспитание”, “Народный учитель”, “Неделя”, “Заря”, “Школа и жизнь” та
інші. Т.Лубенець працював народним учителем (1873-1887), викладачем
гімназії (1887-1889), інспектором Київського навчального округу (1889-1901),
директором народних училищ Київської губернії (1901-1913). Скрізь і всюди,
в письмовій і усній формі він поширював серед учителів, молоді глибокі
знання про природу України, дотримувався вітчизнознавчих підходів у
процесі навчання і виховання дітей та молоді. Він обгрунтовував чимало
положень про формування в молоді, наукової картини світу, вироблення в неї
світоглядних поглядів, переконань, пов’язаних з природою рідного краю,
України. Т. Лубенець читав лекції і проводив бесіди на учительських курсах,
з’їздах у Києві, Житомирі, Бердичеві, Катеринославі, Звенигороді та ін. У
1886 році Т.Лубенець був призначений експертом художньо-промислової
виставки в Нижньому Новгороді, де він читав лекції народним учителям, які
1
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приїхали з усієї Росії, а також педагогам із багатьох країн світу1. Т.Лубенець
працював у 1913 р. на учительських курсах, організованих ним під час
відкриття Всеросійської виставки, де був представлений навчально-освітній
відділ. Його лекції, проведені уроки користувалися великим успіхом. Курси
викликали посилений інтерес серед учителів математики, фізики, керівників
шкіл, усієї педагогічної громадськості. І за таку дуже корисну для
природничих і педагогічних наук діяльність, спрямовану на виховання
глибокої духовності в молоді, за всі його зусилля попечитель навчального
округу назвав Т.Лубенця “шкідливим для державної справи службовцем”2.
Т.Лубенця було звільнено з посади директора народних училищ як
небезпечну особу для держави. Ведучи боротьбу з антинародними силами,
долаючи опір всіляких реакціонерів і консерваторів, Т.Лубенець залишається
вірним своїм патріотичним поглядам, передовому світогляду. Він бере
активну участь у підготовці та проведенні в листопаді 1914 р. Всеросійського
з’їзду працівників народної освіти як член організаційного бюро з’їзду. Він
підготував дві доповіді “Анкета про покарання” і “До питання про розуміння
дитячої душі”. Т.Лубенець керував секцією початкової народної школи,
виступав
у процесі обговорення питань проблем навчання, методів
викладання, трудових шкіл та ін3.
Просвітницький і педагогічний досвід Товариства дослідників Волині,
зокрема його активного члена Т.Лубенця свідчить про те, що воно своєю
діяльністю утверджувало комплексний вплив на молодь, домагалося
реалізації міжпредметних, міжциклових зв’язків у процесі навчання й
виховання учнів, відстоювало необхідність формування цілісної особистості.
Такі традиції готували грунт для всебічного й гармонійного розвитку
особистості, для зміцнення зв’язків природничих і гуманітарних, педагогічних
засобів в багатогранному процесі виховання молоді.
Ці близькі за змістом і спрямованістю тенденції, традиції природничих
товариств України необхідно в умовах національної школи розвивати далі,
поглиблювати. Заслуговують продовження і поглиблення традиції
формування в учнів патріотизму засобами природи рідного краю, вироблення
в них цими засобами світоглядних поглядів, переконань. При цьому
необхідно розкривати, використовуючи результати досліджень членів
природничих товариств, роль природних чинників у формуванні
національного характеру, світогляду української молоді.
Корисним на сьогодні є досвід КФМТ, відображений у змісті програм з
фізики, які товариство складало і затверджувало для славнозвісної Київської
колегії Павла Галагана. Члени КФМТ, знаючи закони розвитку живої і
неживої природи, глибоко сприймали і розуміли її гармонію, красу. Тому
вони всіляко підтримували і сприяли викладанню словесності, живопису,
вбачаючи в засобах природничих і гуманітарних наук могутні чинники
пробудження й розвитку в учнів, студентів різноманітних задатків,
здібностей, формування в них цілісної наукової і художньої картини світу,
естетичних смаків і поглядів.
1
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Важливо підкреслити, що члени КФМТ не лише самі поважали мистецтво,
глибоко розуміли його природу, а й залучали до вивчення студентів і учнів.
Вони, наприклад, разом із викладачами живопису проводили велику роботу з
вихованцями Київської колегії Павла Галагана, домагалися формування в них
понять про високе, благородне, прекрасне. Вони ділилися із вихованцями
своїми враженнями про світлі сторони життя, пробуджували в них віру в
добро, справедливість, красу, навчали долати труднощі на шляху
утвердження в житті високої моралі. Викладачі – члени КФМТ, як і інші
прогресивні вчені-педагоги, в серцях і душах учнів, студентів утверджували
любов як до природи, наукових знань про неї, так і до високих принципів
взаємовідносин між людьми. Вони доводили молоді, що освічена людина – це
не лише та, яка грунтовно знає науки, а й та, яка гармонійно поєднує в собі
глибокі знання про Природу, людське суспільство, яка гуманно ставиться до
інших людей, розуміє красу й утверджує її в своїх діях і вчинках
Колегію ім.Павла Галагана за рівнем викладання навчальних дисциплін,
освіченості і вихованості випускників “прирівнювали до відомих у світі
Оксфордського і Кембриджського коледжів. Колегія виховала славетну
когорту українських учених, діячів освіти і культури. До її випускників
належать колишній президент АН України В.Липський, академіки
Н.Котляревський, А.Кримський, В.Грабар, М.Максимейко, письменники
М.Драй-Хмара, П.Филипович та ін”1.
Аналіз архівних матеріалів, тогочасної періодичної преси свідчить про те,
що члени природничих товариств України високо
цінували традиції
поєднання в навчально-виховному процесі засобів фізико-математичних,
біологічних, гуманітарних наук, розвитку логічного і художньо-образного
мислення. Такі традиції потребують творчого продовження і поглиблення в
наш час.
Необхідно підкреслити також, що вчені-природознавці, викладаючи в
вузах і підтримуючи тісні зв’язки з педагогами середніх шкіл, постійно дбали
про оволодіння молоддю родинними цінностями. Вони завжди прагнули
розкривати студентам і учням, що сім’я – це найважливіший осередок
суспільства, що кожна молода людина повинна бути готовою з глибокою
шанобою і любов’ю протягом усього життя дорожити гуманними цінностями,
які в дитинстві вона пізнавала в своїй родині, і примножувати їх у
новостворених сім’ях. Члени природничих товариств у нерозривній єдності
розглядали такі фундаментальні поняття, як родина, Батьківщина, людство і
наука. Вони пояснювали своїм вихованцям, що наука – могутній засіб
формування людяного в людині, глибоких родинних цінностей, пов’язаних із
святими для кожного поняттями – мати і батько, дідусь і бабуся та ін. Тому
вчені-природознавці
завжди
були
високим
взірцем
моральності,
інтелігентності, духовності. Саме таку атмосферу вони створювали,
наприклад, у Київській колегії Павла Галагана, наведемо такий приклад:
“Отже, панове, моральна атмосфера колегії, серед якої пропливли роки нашої
ранньої юності, прекрасна, піднесена і благородна; вона постійно нагадувала
нам про сім’ю, батьківщину, людство і науку”2.

1
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Дослідження нашої проблеми переконує в тому, що плекання членами
природничих товариств традицій родинного життя, родинних цінностей у
просвітницькій діяльноті, навчально-виховному процесі ВНЗ і середніх шкіл
заслуговують найпильнішої уваги педагогів сучасної національної школи.
Важливо підкреслити, що наукові знання, які одержували члени
природничих товариств у результаті своїх досліджень, вони нерідко
пояснювали студентам і учням через народну культуру, духовність,
національні традиції і звичаї.
Беручи приклад із своїх попередників, сучасні педагоги мають
продовжувати традиції підготовки і видання рукописних та друкованих
журналів, альманахів, газет. При цьому доцільно забезпечувати активну
участь учнів, студентів у багатогранній творчій роботі, завдяки якій будуть
готуватися матеріали до таких альманахів, журналів, газет.
Педагогам, керівникам шкіл, працівникам органів освіти необхідно
звернути увагу на наступну цінну педагогічну традицію членів природничих
товариств України. У роки Першої світової війни особливо очевидним
фактом стала відсталість російсько-імперської політики в галузі освіти.
Передова громадськість прагнула радикально змінити освіту, кардинально
вдосконалити її ланки. Члени природничих товариств України брали
найактивнішу участь у реформуванні освіти, її змісту, методики, викладання
навчальних предметів. Складалися нові, істотно вдосконалювалися діючі
програми з фізики, математики, інших природничих дисциплін.
У 1915 р. був запропонований проект реформи освіти. У проекті
“Положення про гімназії” передбачалася така її структура: 1-й ступінь з 3річним загальнообов’язковим курсом навчання для всіх дітей; 2-й ступінь із 4річним курсом навчання з 4-х напрямків: 1) гуманітарно-класичний, 2)
новогуманітарний, 3) реальний з перевагою природничих наук, 4) реальний з
перевагою математичних наук. Як бачимо, тут уже були враховані великі
попередні напрацювання природничих товариств України, які тримали тісні
контакти з Міністерством народної освіти Росії, іншими державними,
науковими і виробничими структурами.
Важливо підкреслити, що реформа освіти, зокрема її середньої ланки,
спрямовувалася на піднесення ролі і значення в навчально-виховному процесі
малювання, співів, ознайомлення з пам’ятками мистецтва, гімнастики, ручної
праці, практикумів з фізики, хімії. Акцент робився на великих виховних
можливостях цих навчальних предметів. Науково-теоретичні і психологодидактичні, методичні й загальнопедагогічні розробки членів природничих
товариств України багато в чому визначали позитивні сторони реформи
освіти в Росії.
Науковий, зокрема загальнопедагогічний, психолого-дидактичний і
методичний досвід членів природничих товариств України є дуже цінний у
наших умовах. Традиції цих товариств, спрямовані на вдосконалення змісту
освіти, навчальних програм, форм і методів роботи з молоддю, потребують
дальшого грунтовного вивчення і творчого застосування з метою
реформування сучасного навчально-виховного процесу, формування
громадянського суспільства.
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Мельников Д. О. (Вінниця)
МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ: КРОК ВПЕРЕД, ДВА КРОКИ НАЗАД
(історичний аспект)
У статті йдеться про молодіжні організації на шляху реалізації ідеї
громадянського суспільства в Україні. Автор вважає, що молодіжний рух в
Україні за останні п’ятнадцять років пройшов шлях від появи нових,
альтернативних комсомолу організацій до поступового його одержавлення і
формалізації.
Політична сфера громадянського суспільства передбачає формування його
політичних інститутів і, зокрема, громадських організацій. Вагома роль у
цьому процесі належить молодіжним організаціям, які в початковий період
розбудови Української держави повинні взяти на себе роль гаранта розвитку
соціальної активності молоді, як важливого чинника у формуванні ознак
громадянського суспільства.
Проблема дослідження ролі молодіжних організацій на шляху реалізації
ідеї громадянського суспільства має науковий та соціальний інтерес. Він
продиктований значною мірою самою постановкою проблеми становлення
громадянського суспільства в Україні та ролі в цьому процесі громадських
організацій, зокрема, молодіжних, як складових, інституційних елементів
структури такого суспільства.
Тема дослідження цікава і тим, що вона має свою практичну реалізацію.
Враховуючи те, що сучасна Україна знаходиться на початковому етапі
розвитку громадянського суспільства, роль молоді, молодіжних організацій у
цьому процесі є надзвичайно важливою. При цьому доречно звернути увагу
на історичний аспект цієї проблеми, на період 80 – 90-х років, коли
прогресивна українська молодь проявила себе справжніми патріотами своєї
Батьківщини, зіграла вагому роль у боротьбі за незалежність України, її
демократичний розвиток, складовою якого є формування ознак
громадянського суспільства.
Хоча проблема ролі молодіжних організацій на шляху реалізації ідеї
громадянського суспільства в Україні з різних причин науковцями не
досліджувалась, деякі аспекти її цікавили вчених істориків, філософів,
політологів, педагогів. Значний інтерес до проблеми молодіжного руху в
Україні проявляли науковці в 90-х роках, коли функціонував Український
науково-дослідницький інститут проблем молоді, коли ще в пам'яті багатьох
був прояв молодіжного максималізму в кінці 80-х – на початку 90-х років.
Цікавими, на наш погляд є роботи М.Ф. Головатого, В.А. Головенько,
О.А. Корнієвського, В.М. Соколова, В.Л. Рябіки1, збірки наукових публікацій

1
Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К., 1993;
Головенько В.А., Корнієвський О.А. Молодіжний рух: історія та сьогодення. – К., 1994;
Соколов В.М., Рябика В.Л. Молодёжь Украины: вчера, сегодня, завтра. – Одесса , 1998.
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вище згаданого інституту1.
Значний фактичний матеріал щодо становища молоді в Україні, діяльності
молодіжних організацій є в щорічних доповідях Президентові України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України "Про становище молоді в
Україні", підготовлених Державним Комітетом України у справах сім'ї та
молоді та Українським інститутом соціальних досліджень2.
Аналіз згаданих вище публікацій, іншої літератури, у якій розглядається
проблема молодіжного руху в Україні, роль молоді в розбудові
демократичного суспільства, дає підстави автору показати роль молодіжних
організацій на шляху реалізації ідеї громадянського суспільства в Україні,
акцентувати увагу на позитивних і негативних аспектах цього процесу. Не
претендуючи на всебічність розкриття цієї проблеми, автор ставить за мету
показати, як розвивався молодіжний рух в Україні в другій половині 80–90-х
років XX століття, акцентувати увагу на ролі молодіжних організацій на
шляху реалізації ідеї громадянського суспільства.
Значному поштовху до розвитку молодіжного руху в Україні в другій
половині 80-х років сприяли перебудовчі процеси. З'явилися нові громадські
формування, серед яких виділялися молодіжні неформальні об’єднання.
Перші кроки їхньої діяльності свідчили про ріст соціальної активності
молоді, прагнення реалізувати свої потреби через активну політичну
діяльність, протиставити себе якоюсь мірою тим соціальним інститутам, які
не змогли організувати роботу, залучити молодь на вирішення завдань
перебудови.
На початку перебудовчих процесів виділились три групи молодіжних
об'єднань, кожна з яких була зорієнтована на певний вид діяльності. До
першої групи відносилися об'єднання, діяльність яких була зорієнтована на
відпочинок молоді. Найбільш розповсюджені з них були групи молоді, які
цікавилися літературою, мистецтвом, театром, музикою, піснями, спортом
тощо. Популярність серед юнаків та дівчат набули групи, які культивували
нетрадиційні види спорту, військово-патріотичні клуби.
Другу групу самодіяльного руху молоді складали об'єднання, які
концентрували свою діяльність на вирішенні політичних та соціальноекономічних проблем. Виникли суспільно-політичні дискусійні клуби.
Реально відчувши свободу слова, учасники відкрито говорили про проблеми
розвитку економіки та політичного життя республіки, піднімали гострі
питання, пов'язані з правами людини. У деяких політклубах обговорювались
питання про необхідність створення нових партій, вільних профспілок, гостро
критикувався хід перебудови.
Окремі неформальні об'єднання прагнули захистити права та інтереси
трудових колективів від свавілля адміністрації. Так, наприклад, полтавська
група "Демократизація" закликала працівників підприємств міста створити
українську спілку трудових колективів, відповідні ради на підприємствах, у
навчальних закладах, за місцем проживання, вимагали від державних органів
1
Молодь України: стан, проблеми, шляхи розвя’зання, Зб. наукових публікацій
Укр. НДІ проблем молоді. Вип. 1 – 5 – К., 1992 – 1996.
2
Про становище молоді в Україні (за підсумками 1997 року). Щорічна доповідь
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К., 1998;
Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К., 1999.
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надання самодіяльним об'єднанням прав на засоби друку, висування
кандидатів у депутати. У Харкові деякі молодіжні самодіяльні об'єднання
вимагали від державних та партійних органів створення комітету громадської
думки для захисту громадян від протиправних дій співробітників міліції.
Паралельно зі згаданими вище молодіжними об'єднаннями функціонували
"неформали", які проводили активну атаку на комсомол та партію. Спроби
останніх вступити з ними в контакт, виробити спільні погляди на проблеми,
які їх цікавили, закінчилися безрезультатно.
Інтерес до національної історії, культури українського народу, який виник
внаслідок широкої їх популяризації через різні канали інформації, спричинив
до появи в молодіжному середовищі подібних організацій та груп. У лютому
1988 року група київських студентів разом з молодими вченими АН УРСР з
метою вивчення національної культури, удосконалення знання української
мови, створила клуб "Спадщина". Члени цієї організації брали участь у
проведенні мітингів на захист національної культури. На початку 1988 року в
Київському держуніверситеті ім. Т.Г. Шевченка було створено самодіяльне
молодіжне товариство "Громада". Його метою було сприяти відродженню
національних культурних традицій, вивченню історії України. З часом це
товариство стало основою для утворення студентської спілки.
Для організації масових заходів культурологічного характеру молодіжні
організації об'єдналися з іншими громадськими формуваннями. Так, улітку
1991 року Українська молодіжна асоціація, Товариство української культури
"Славутич", Український молодіжний клуб (м. Москва), Українська
екологічна асоціація "Зелений світ" та інші молодіжні організації провели
поетапно в областях України культурологічний похід "Дзвін - 91". Під час
походу його учасники знайомилися з історією, культурою та побутом різних
регіонів України, культурними досягненнями своїх земляків у діаспорі,
проводили просвітницьку роботу серед населення.
З 1989 р. ситуація в молодіжному русі різко змінилась. Активність почали
проявляти молодіжні організації, діяльність яких була спрямована на
вирішення політичних завдань. Цьому сприяли дії Народного Руху України.
Активізувала свою діяльність, створена в 1988 р. у Харкові Спілка української
молоді. Подібна організація Спілка незалежної української молоді (СНУМ)
була створена восени 1989 р. у Києві.
Для досягнення своєї мети снумівці влаштовували демонстрації та
мітинги, брали участь у страйках, пікетували партійні та державні установи
тощо.
Значну активність члени СНУМ проявили під час виборів до Верховної
Ради України та місцевих органів влади. Вони всебічно підтримували
претендентів у кандидати від Народного Руху України та Української
Гельсінської Спілки Михайла Гориня, Олеся Шевченка, В'ячеслава
Чорновола, Левка Лук'яненка, які стали народними депутатами України.
Помітну роль у молодіжному русі відіграли студенти. Першими акціями
студентів були бойкоти військових кафедр, вимоги підвищити стипендію,
провести зміни у викладанні суспільних дисциплін. У їхніх діях чітко
прослідковувалося прагнення покінчити зі старими формами управління
вищими навчальними закладами, надати їм більше прав і свобод у вирішенні
проблем вищої школи, захисту інтересів студентів.
Активність студентів зросла восени 1990 року. У цей час політична
ситуація в Україні помітно ускладнилась у зв'язку з підготовкою до
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підписання союзного договору. Відчуваючи, що боротьба в парламенті буде
гострою, і буде вирішена не на користь України, члени Української
Студентської Спілки та Студентського братства 2 жовтня 1990 року
розпочали безпрецедентну в політичній історії України акцію-протест через
політичне голодування в Києві на площі жовтневої революції (нині майдан
Незалежності).
Учасники голодування поставили перед Верховною Радою ряд вимог:
прийняти відставку Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола; призначити
нові вибори до Верховної Ради на багатопартійній основі; прийняти
постанову про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ; відмовитися від вимог
центру відносно союзного договору; прийняти рішення про повернення в
Україну усіх громадян республіки, які проходять військову службу за її
межами.
Студентів підтримала учнівська молодь, викладачі багатьох вузів України.
Так, більшість викладачів Київського політехнічного інституту на своєму
мітингу підтримали вимоги голодуючих студентів1. Проявляючи солідарність
зі студентами об'явили голодовку в центрі міста викладачі вузів Львова. Серед
них були професори Борис Білінський, Павло Скочій, Олександр Кіцера та
інші. Їх підтримали студенти, які розпочали у всіх вузах області голодування2.
На жаль, студентський рух після проголошення України незалежною
державою пішов на спад. Цьому значною мірою сприяло і те, що відпала
потреба боротися за незалежність країни, у вузах розпочалися зміни
демократичного спрямування. "Доклали зусиль" до цього і місцеві органи
влади, керівництво навчальних закладів. Незважаючи на те, що економічна
ситуація в країні в першій половині 90-х років була надзвичайно важкою, що
значною мірою погіршило становище людей, у тому числі й молодих,
громадські молодіжні організації проявляли інертність у пошуках шляхів
вирішення нагальних проблем. Як наслідок цього, з кожним роком ставало
жити все важче і важче. Особливо в складній ситуації опинилось студентство.
Тільки завдяки батьківській допомозі більшість студентів виживала в такій
скрутній ситуації. Наприклад, студентська стипендія наприкінці 90-х років
складала близько тридцяти гривень на місяць. За ці гроші студентам можна
було прохарчуватися в їдальні днів три-чотири.
Характерною рисою громадянського суспільства є постійна його взаємодія
з державою, яка є похідною від нього, і призначення її полягає в тому, щоб
слугувати йому. Громадянське суспільство є противагою в її постійному
прагненні до панування над суспільством3. Ця політологічна аксіома
стосується і проблеми взаємодії молодіжних організацій України з
державними органами. На думку автора, створений в липні 1992 року не без
участі державних органів Український Національний Комітет Молодіжних
організацій України (УНКМОУ) спричинив якоюсь мірою згортання
самодіяльного молодіжного руху в країні. З цього часу стало чітко
прослідковуватися прагнення державних органів підпорядкувати собі
молодіжний рух. У другій половині 90-х років він втратив свою справжню
сутність.
1
2
3

Студенты и политика // Аргументы и факты. – 1990. – № 49. – С. 7.
Голодують викладачі // Молодь України. – 1990. – 17 жовтня.
Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002. – С. 309-310.

112

Україна – суспільство

Значно послабився молодіжний рух у зв'язку з його припартизацією.
Вбачаючи в молоді реальну допомогу для досягнення своїх політичних цілей,
деякі партії проводили цілеспрямовану роботу по залученню в свої ряди
юнаків та дівчат, утворювали при своїх партіях молодіжні структури.
Приєднуючись до партій, молодь забувала про свої власні, молодіжні
інтереси, про своїх ровесників, яким вкрай була потрібна її допомога.
Відсутність справжніх молодіжних лідерів, здатності керувати молоддю,
бажання відстоювати інтереси юнаків та дівчат поглиблювало молодіжні
проблеми, зменшувало роль молодіжних організацій у суспільстві. Ці та інші
причини зумовили появу в молодіжному середовищі ряд істотних проблем.
Одна з них – безробіття. Офіційна статистика на 1 січня 1998 року свідчила,
що державними службами зайнятості було зареєстровано 637067 безробітних,
у тому числі молоді до 28 років - 197205 осіб, що складало 31% від усіх
зареєстрованих і майже у 1,7 рази більше на цей період 1996 року1. Якщо 1990
року в Україні було зареєстровано 369,8 тис. злочинів, то 1996 – уже 617,3
тис. Це стосувалося й антигромадських проявів серед молоді та
неповнолітніх. Так рівень злочинності неповнолітніх впродовж 1986-1996
років зростав у середньому на 8,5% щорічно. Кількість неповнолітніх,
засуджених за окремі види злочинів, з 1992 по 1996 рік збільшилася з 11,6 до
19,0 тис. осіб або на 63,8%2. На кінець 1998 року в органах внутрішніх справ
перебувало на обліку 75,5 тис. осіб, які припускались немедичного вживання
наркотиків та психотропних речовин. Серед них 53,8 тис. осіб у віці до 30
років (це у 1,4 раза більше порівняно з 1995 роком, або у 2,4 раза більше
показника 1990 року)3. Але за оцінками експертів їх було значно більше.
Серйозною проблемою для української молоді стала її міграція за кордон у
пошуках роботи. Юнаки та дівчата, як правило, працювали у сфері
будівництва, на сільськогосподарських роботах, у домогосподарстві тощо.
Нелегко складалася їхня доля за кордоном, але прагнення заробити гроші,
влаштувати своє життя в Україні змушувало їх тяжко працювати, терпіти.
На жаль, це ще неповний перелік проблем, які існували в молодіжному
середовищі в 90-х роках. Значна частина їх існує і сьогодні.
Таким чином, молодіжний рух в Україні за останніх п'ятнадцять років
пройшов шлях від появи нових альтернативних комсомолу організацій,
значної активності молоді на рубежі 80-х - 90-х років до поступового його
затухання, одержавлення, формалізації. Це жодною мірою не відповідає
концептуальним засадам формування громадянського суспільства в Україні.
На наш погляд, проблема ролі молодіжних організацій, особливо
чинників, що спричинили затухання молодіжного руху в розбудові
громадянського суспільства в сучасній Україні, заслуговує на подальше
поглиблене дослідження.

1
Про становище молоді в Україні (за підсумками 1997 року). Щорічна доповідь
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,1998,
– С. 33.
2
Там само.
3
Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К., 1999.
– С. 27.
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Сисин О. І. (Дрогобич)
ЕТНІЧНІ ВІДНОСИНИ НА ЛЬВІВЩИНІ
В ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
У статті розглядаються етнічні відносини на Львівщині в
пострадянський період. Автор вважає, що головною метою українського
народу є будівництво вільного, справедливого, соціально зорієнтованого
суспільства, у якому не повинно бути місця для дискримінації ні за
регіональними, ні за національними ознаками.
У пострадянський період особливої гостроти й актуальності набула
проблематика етнічності, етнічних відносин та етнорегіональної політики.
Довгі роки тоталітаризму, політики асиміляціоналізму тобто політикоідеологічної позиції радянської еліти, що підтримувала та стимулювала
процеси денаціоналізації своїх народів, їхнє мовне зросійщення і породили
вибух інтересу до національного, етнічного.
Розпад СРСР, утворення незалежних, самостійних держав, глибока
економічна і соціально-політична криза, що охопила в посттоталітарний
період ці незалежні держави, спричинила появу децентралізму в багатьох
сферах суспільно-економічного життя. Особливого значення набуває
комплексне вивчення та глибокий аналіз специфіки та особливостей усіх
територіальних та етнічних спільнот України, зокрема, глибоке наукове
дослідження історії регіонів, етнічної культури, традицій і звичаїв народів
(етносів), а також комплексне вивчення матеріальних і духовних потреб,
інтересів, попиту регіонів.
Звичайно, регіоналізм може виявляти позитивні наслідки, сприяти
суспільному, економічному, політичному і культурному розвитку, а може
вести до ускладнення його, гальмувати й посилювати негативні тенденції у
суспільстві. Насамперед вивчення етнічних відносин, етнічної історії регіонів
має віддзеркалювати справжні, особливі інтереси тієї чи іншої території в
межах єдиної держави, але повинен відсіювати сепаратизм.
Наприклад, характерною рисою етнічних відносин пострадянського
періоду в Україні є протиставлення Західної України Східній і навпаки.
Особливого значення ця тенденція набула в кінці ХХ ст., коли Львівщина
очолила хвилю національно-визвольних руху в Україні. Проте не
применшуючи ролі львівського регіону в процесі національного відродження
кінця 80-х – поч. 90-х років ХХ ст., не варто твердити, що саме Західна
Україна є центром етнічності, ментальності й духовності українців, центром
науки і культури, бо Східна Україна уся зденаціоналізована, зросійщена і
зруйнована. Адже основною метою українського народу є будівництво
вільного, справедливого, соціально зорієнтованого суспільства, у якому не
повинно бути місця для дискримінації ні за регіональними, ні за
національними ознаками. Головна ж небезпека для сучасного українського
суспільства – розкол української нації на ґрунті регіональних, релігійних і
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політичних протиріч .
Важливе завдання даного дослідження – це спроба розглянути в
комплексі етносоціальні та етнополітичні проблеми сучасності львівського
регіону не протиставляючи його іншим регіонам України. Частково ці
проблеми висвітлені в працях В. Борисенко, Я.Дашкевича, В.Наулка,
О.Нельги, М. Шульги, Б. Попова, С.Сворака та інших.
Однією із спірних, але не менш важливих проблем сучасності є проблема
етнічної структури населення України, Львівщини зокрема. Деякі дослідники
цієї проблеми вважають, що українське суспільство є суспільством
поліетнічним. Зокрема, М.Шульга робить з цього приводу такий висновок:
"Прежде всего зафиксируем тот факт, что наше общество полиэтнично"2. Цієї
ж думки притримується і В. Наулко та інші. Існує й інший, на нашу думку,
правдивіший погляд на етноструктуру населення України. Зокрема,
В. Борисенко висловлює свій погляд на дане питання таким чином: "...міф про
поліетнічність населення України набув найінтенсивнішої пропаганди. На
його підставі зазнали найжорстокішого утиснення національні права
автохтонного етносу українців"3. Свою точку зору вона аргументує
грунтовним аналізом даних Етнічного довідника, виданого в Україні в 1996
році. Заслуговує на увагу висновок: "Україна меншою мірою поліетнічна, ніж
будь-яка країна Центральної і Південної Європи"4. Досліджуючи проблему
етнічної структури уже західноукраїнського регіону, Я. Дашкевич цілком
слушно вважає, що на сьогодні Східна Галичина (Львівщина в тому числі) є
однією з найбільш моноетнічних і етнічно стабільних територій України..., їх
не можна розглядати як потенційне вогнище етнічних конфліктів5.
Проте в силу різних історичних обставин Львівщина пережила багато
завоювань, що наклало відбиток на його етнічний склад. За етнічною картою
краю тут проживають також представники декількох національних меншин.
Найбільшим етносом львівського регіону був і є український. Хоча
протягом століть він піддавався асиміляційним процесам з боку литовців,
поляків, уряду Австро-Угорської імперії. У новітній період історії на цій
території інтенсивно йшов процес зросійщення. Входячи в свій час до різних
державних утворень, українці Львівщини пристосовувалися до існуючих умов
і ставали активними учасниками як історичного процесу, так і світових подій,
сприймаючи світоглядну позицію держави, у яку вони входили. На
формування українського етносу Львівщини мали вплив пануюча в краї
релігія, ідеологія, державна мова і культура.
Розділені кордонами з іншою частиною України вони неоднозначно
сприймали носіїв українського етносу за межами свого краю. "З одного боку,
вони усвідомлювали свою єдність через єдність мови, традицій, звичаїв і віри,
1
Попов Б., Ігнатов В., Степико М. та ін. Життя етносу: соціокультурні нариси. –
К., 1997. – С. 195.
2
Шульга Н. Этносоциальное и этнокультурное пространство Украины //
Этничность на постсоветском пространстве: роль в обществе и перспективы:
Материалы конференции. – К., 1995. – С. 8.
3
Борисенко В. Політична міфологізація проблем дерусифікації в Україні // Етнічна
історія народів Європи. – 2000. – № 11. – С. 5.
4
Там само. – С. 6.
5
Дашкевич Я. Східна Галичина: етнічні відносини, національні міфи та менталітети
// Україна в минулому. – К.; Львів, 1994. – Вип. 6. – С. 80.
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а з іншої знаходячись в складі різних держав, будучи роз'єднаними в
політичних, економіко-господарських, соціальних процесах, вони не
закінчили етнічної консолідації"1. У цьому, мабуть, і є одна з основних
причин сучасної проблеми "Захід – Схід".
В 1939 р., хоч формально, але вдалося об'єднати хоча і не всі, а значну
частину етнічних українських земель. Це мало велике значення для
консолідації українців як етносу. Але разом з тим політика радянського уряду
була спрямована не на посилення консолідаційних процесів, а заохочувалася
аккультурація, тобто культурна асиміляція, посилювалося протиставлення
Східної України Західній і навпаки. Львівщина в очах радянської еліти набула
статусу неблагонадійного регіону. Особливо через участь значної частини
населення в ОУН-УПА. Такий стан речей мусувався в пресі, засобах масової
інформації і в результаті це призвело до майже ворожого ставлення східних
українців до західних і навпаки. Але водночас умови існування Західної
України як особливого регіону і породило те, що саме він має найбільш
яскраво виражену місцеву специфіку. Хоча в свідомості частини населення
інколи регіональна самоідентичність переважає над всеукраїнською.
Дослідник з української діаспори В. Янів у "Нарисах до історії української
етнопсихології"
таку
тенденцію
називає
"браком
інстинкту
підпорядкованості: "Брак інстинкту підпорядкованості виразно проявляється
в чорних радах, яким іноді сприяють сторонні сили, щоб не допустити до
консолідації внутрішніх взаємин"2. Хоча час "чорних рад" пройшов, але
сучасне українське суспільство не може позбутися багажу минувшини, а
серед соціальних інстинктів важливе місце займає інстинкт життя в групах3.
Це ще раз підтверджує погляд на українців як етнос професора університету в
Кельні Г. Зімона, який стверджує, що напевно не існує іншої нації з такою
різноманітністю демографічних, конфесійних і соціально – економічних
протилежностей, як українська4.
Західна Україна згідно з статистичними даними є переважно аграрним
регіоном, тобто питому вагу українського населення становлять переважно
сільські мешканці. Львівська область становить виняток в даному випадку.
Вона є найбільш урбанізованою. Хоча більшість українців тут проживає в
сільській місцевості, де найкраще збереглися народні традиції, звичаї, мова –
найбільш яскраві вияви етнічності. А якщо брати до уваги те, що "...донедавна
українська нація була виразно селянською нацією... Родова селянська
традиція виявилася настільки сильною, що вона досі утримується, не глядячи
на спроби викоренити її в умовах большевицької дійсності"5, то можна
зробити висновок, що на сьогодні Львівщина має яскраво виражену
національну специфіку. Хоча в тоталітарний період "намагання швидкими
темпами знищити етнічну культуру серед сільського населення доходили

1
Шульга Н. Этносоциальное и этнокультурное пространство Украины //
Этничность на постсоветском пространстве: роль в обществе и перспективы:
Материалы конференции. – К., 1995. – С. 9.
2
Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – Мюнхен, 1993. – С. 162.
3
Там само.
4
Simon G. Die Unabhängigkeit der Ukraine als Folge der Anti-Revolution in Osteuropa
// Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. – Baden-Baden, 1993. – S. 378.
5
Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – Мюнхен, 1993. – С. 164.
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часом до абсурду" . Соціальна політика, яка розшаровувала український етнос
за класовою ознакою, стримувала консолідацію нації. Це, безперечно, було
негативним явищем у житті етносу. Але з іншого боку, на думку М. Степика,
воно мало і позитивний момент і привело до "більшої національної
самоідентифікації селян і їх меншої зрусифікованості порівняно з
городянами"2.
Мова є важливою ознакою етнічності. Тому одним із важливих напрямів
роботи радянських і партійних органів на Львівщині було запровадження в
регіоні російської мови в загальноосвітніх та інших навчальних закладах,
обмеження вживання мови української. Ставлення партійних органів до будьяких проявів етнічного, українського можна проілюструвати цитатою із
спогадів П.Шелеста про головного ідеолога періоду "застою" М.Суслова,
опублікованих у журналі "Україна" за 1990 р.: "...ця людина за вдачею –
несусвітній шовініст. Він зверхньо ставився геть до всіх націй і народностей,
а Україну просто ненавидів лютою ненавистю. Йому здавалося, що саме це –
гніздів'я націоналізму..."3 Тому не дивно, що саме в період сусловщини
українська мова найбільш активно витіснялася з найважливіших сфер
суспільного життя. Русифікатори не шкодували коштів для денаціоналізації
українців. Тому наслідки даної політики спостерігаються і в сучасному
українському суспільстві . Прикладом може стати факт, наведений В.
Борисенко в дослідженні "Політична міфологізація проблем дерусифікації в
Україні": "станом на 1 січня 1997 р., за даними Державного комітету України
у справах національностей та міграції, в Україні видавалося 1356
російськомовних газет та журналів, причому значна частина їх отримувала
державну підтримку..., в Україні 69 російських книг припадає на одну
українську..."4
Львівщина належить, безумовно, до того регіону, де вдалося зберегти
рідну мову в найбільш важливих сферах суспільного життя. Попри всі заходи
тоталітарного режиму щодо ігнорування української мови, проявів етнічності,
у період національного відродження вдалося швидкими темпами повернутися
до свого національного. Це демонструють такі факти: "Наприкінці 1947/1948
навч. року у Львівській області працювало 978 шкіл, з яких українською
мовою працювало 926, російською – 48, та польською – 4. У тих же 48 школах
Львівщини з російською мовою викладання навчалося 22327 учнів, тоді як у
926 українських школах навчалося 131768 школярів. Таким чином, у 1948 р. у
школах з українською мовою навчання здобувало освіту у 6 разів більше
учнів, ніж у російських школах, хоча російських шкіл в області було більше у
20 разів5. Це був чітко виражений курс на зросійщення місцевого населення,
який з кожним роком посилювався. На 1996 р. ситуація змінилася наступним
чином: з 450 шкіл Львівщини нараховувалося 383 українських, 6 – російських,
1

Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової
культури українців: Навч. посібн. для студ. вищ. закл. – К.: Унісерв, 2000. – С. 7.
2
Попов Б., Ігнатов В., Степико М. та ін. Життя етносу: соціокультурні нариси. –
К., 1997. – С. 195.
3
Шелест П. Все, що скоїться, я передбачав // Україна. – 1990. – № 21. – С. 22-23.
4
Борисенко В. Політична міфологізація проблем дерусифікації в Україні // Етнічна
історія народів Європи. – 2000 – № 11. – С. 7-8.
5
Сворак С. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика
(1944-1964 рр.). – К., 1998. – С. 87.
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36 – змішаних і 3 польських1. Таким чином, мовна політика пострадянського
періоду на Львівщині спрямована на утвердження національної мови та
культури в регіоні.
Важливим елементом структури етнічного простору України залишаються
етнографічні групи українців. На території Львівщини, а саме в Сколівському,
Турківському, південній смузі Стрийського, Дрогобицького, Самбірського і
більшої частини Старосамбірського районів проживає етнографічна група
бойків. Хоча за основними рисами культури і побуту вони майже не
відрізняються від українців інших регіонів, але в мові (бойківський говір),
частково в одязі, будівлях, побуті збереглися деякі специфічні риси, зумовлені
їх історичною долею та природним середовищем.
У сучасних умовах представники цієї етнічної групи займаються
переважно землеробством і скотарством, працюють на лісорозробках,
нафтових промислах; тут розвинені художні ремесла, існує курортна зона. З
грудня 1994 р. по березень 1995 р. група наукових співробітників Центру
етносоціології та етнополітики Інституту соціології НАН України провела
обстеження, спрямоване на вивчення етнічної самосвідомості , ціннісних
орієнтацій та рівень згуртованості етнографічних груп українців Карпатського
регіону, у тому числі бойків. Дане дослідження отримало наступні результати:
"Етнічна самоідентифікація респондентів кількісно майже збіглася з
етнографічною самоідентифікацією. Великими є й такі показники як
вважання української мови рідною, а також вільне володіння українською
мовою. На користь етноконсолідаційних реалій свідчить і те, що зазначені
високі "мовні показники" є не якимось сталим явищем, а радше результатом
до
загальноукраїнської.
тривалого
наближення
мови
батьків...
Самовідокремлення від українського етносу у них не фіксується"2. Отже, для
бойків характерна етнокультурна спільність з усім українським народом. Ця
етнографічна група продовжує бути важливим елементом етнічної структури
не лише львівського регіону, а й України в цілому.
Львівщина є ще й особливим регіоном з точки зору конфесійних
відмінностей. Адже внаслідок певних історичних подій, а саме з метою
захисту своєї віри перед тотальною полонізацією в ХVІ ст., частина українців
стала сповідувати греко-католицтво. У радянський період ця церква була
заборонена (Львівський псевдособор 1946 р.), оскільки виконувала роль
духовного оборонця нації. Період національного відродження кінця 80 –
поч. 90-х років ХХ ст. ознаменувався поверненням греко-католицтва, яке ще
більше підкреслило самобутність регіону. На 1996 р. конфесії Львівщини
розділилися таким чином: Українська Автокефальна Православна церква –
424, Українська Православна церква Київського патріархату – 265, Українська
Православна церква – 62, Українська Греко – Католицька церква – 14273.
Повернення греко-католицтва проходило в окремих місцях у гострих
конфесійних чварах. Це пояснюється тим, що православ'я не хотіло уступати
зміцнілих за роки тоталітаризму позицій, коли навіть релігія набувала
уніфікованих форм. Хоча в більшості випадків за радянської доби процвітав
атеїзм.
1
2
3

Львівщина – 96. – Львів, 1996. – С. 35.
Нельга О. Теорія етносу. – К., 1997. – С. 333-334.
Львівщина – 96. – Львів, 1996. – С. 38.
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Швидкі темпи відновлення греко-католицтва переконливо свідчать про те,
що саме ця конфесія є одним із засобів збереження національної самобутності
львівського регіону і в новітній період нашої історії.
Важливою рисою етнічних відносин на Львівщині є існування в даному
регіоні разом з корінним (титульним) етносом етнічних меншин. На
сучасному етапі найбільш численні меншини росіян і поляків.
Найчисленнішою етнічною групою серед неукраїнців Львівщини
залишається російське населення. Його чисельність збільшилася порівняно з
1979 роком на 0,4%, при рості його у міській місцевості на 0,6%, зменшення в
сільській – на 4,9%1. Росіяни проживають дисперсно на всій території
Львівської області, 97% з них – міське населення. Як правило, вони
спілкуються своєю мовою, користуються переважно російськомовними
засобами масової інформації, навчають своїх дітей переважно в російських
школах. Ця етнічна група має найкращі з усіх національностей, котрі
проживають на території Львівщини, умови для розвитку і задоволення своїх
потреб та інтересів. Понад 33% росіян вважають ці умови ідеальними для
розвитку свого етносу, 10% дотримуються протилежної думки. Росіяни слабо
інтегрувалися в українську культуру, хоч більшість з них не сприймає її як
"чужу", тією чи іншою мірою володіє українською мовою і навіть
користується традиціями українців, співає українських пісень. Лише 1,6%
росіян вважає за даними перепису 1989 р. українську мову своєю рідною і
тільки 32,8% вільно володіє нею2. В останні роки частка російського
населення в структурі Львівщини зменшується. Нова етнополітична ситуація,
пов'язана з розпадом Радянського Союзу і проголошенням держави України,
змінила статус цієї складової частини населення України. Замість
виробленого роками статусу державної нації, росіяни змушені погодитися на
роль етнічної меншини.
Якщо російське населення розселене по всій території Львівщини, то
поляки займають більш компактні поселення. Найбільше польських общин у
Мостиському, Самбірському, Старосамбірському районах, де їх частка
становить відповідно 7,8%, 2,6%, 1,5 % від загальної кількості населення. У
Львові проживає 10 тис. поляків, які переважно є міськими жителями (18 тис.
– у містах, 9 тис. – у селах)3. Серед поляків відбулися природні процеси
української аккультурації. За останні роки значно знизилась чисельність
польського населення, що пов'язано з міграціями та частково зі зміною
етнічної самосвідомості. У період з 1958 р. по 1989 р. зменшилася кількість
осіб, що визнає польську мову рідною. Важливими причинами зменшення
частки польського населення щодо населення Львівщини є також малий
природний приріст. За останні роки чисельність поляків зменшилася на 6 тис.
чол. або 18,4%4.
Крім вищеназваних етнічних меншин на території Львівщини зараз
проживають євреї, білоруси, цигани та інші етнічні спільноти. На прикладі
соціокультурних умов проживання навіть невеликих національних меншин
1
Квасниця І., Глічов І., Федик І. Історико-природничі нариси з краєнавства:
Львівська обл. – Львів, 1994. – С. 94.
2
Етнічний довідник. – К., 1996. – С. 103.
3
Квасниця І., Глічов І., Федик І. Історико-природничі нариси з краєзнавства:
Львівська область. – Львів, 1994. – С. 95.
4
Там само.
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можна зробити висновок, що в умовах незалежності Української держави
кожна із них отримала належні умови для якнайширшого вияву своєї
етнічності.
Отже, етнічні відносини в пострадянський період на Львівщині, як і в
будь-якому іншому регіоні України, розгорнуті в просторі і часі, етнічні групи
розрізняються кількісними і якісними показниками. А взаємовідносини між
ними структуровані певним чином.

Чирков О. А. (Київ)
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ ЕТНІЧНОЇ БУДОВИ
ЛЮДНОСТІ КИЄВА, ЩО ВІДБУВАЛИСЯ
ВІД КІНЦЯ ХVІІІ ст. ДО СЬОГОДНІ
У статті розглядаються найважливіші зміни етнічної будови людності
Києва, що відбувалися від кінця ХVІІІ ст. до сьогодення. Автор вважає, що
найвищі посадовці національного і столичного рівнів не спромоглися за роки
незалежності на жодні дієві заходи, які змінили б ганебне російщення киянукраїнців.
Після одержання результатів розробки матеріалів першого в історії
незалежної України загального перепису населення (2001 року) маємо змогу
дослідити стан сучасної етнічної будови людності Києва, визначити
найважливіші зміни, що відбулися в ній від часу проведення перепису
населення 1989 року, а також порівняти сучасний її стан і розвиток з тими,
що були раніше.
Знання в галузі розвитку етнотериторіальної будови української нації,
зокрема етнічної будови людності столиці, є важливою частиною
національної свідомості освіченого українця. Від їх точності й вичерпності,
від міри їх поширеності, від форми і способу їх представлення громадськості
залежить перебіг завершального етапу формування української нації.
Особливо важливе значення для оптимального суспільного поступу має
представлення наукових знань про розвиток етнотериторіальної будови
української нації у загальнообов’язковому компоненті середньої та вищої
освіти. Вивчення автором даної проблеми є частиною наукової роботи відділу
етнології НДІ українознавства Міністерства освіти і науки, на який покладено
завдання дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичного забезпечення вивчення її в середній та вищій школі. Розгляд
учнями та студентами України найважливіших змін етнічної будови людності
Києва, що відбувалися від кінця ХVІІІ ст. до сьогодні, у межах теми чи
спецкурсу „Розвиток етнічної будови української нації” по-перше – є
вагомим об’єднуючим (консолідуючим) українську націю чинником, подруге – дає можливість українській молоді засвоїти наукові знання, не
сфальсифіковані російською цензурою, по-третє – має виховне значення.
Усвідомлення шкідливості для українства певних змін етнічної будови
людності Києва, розуміння помилковості політичної позиції чи певних дій
попередніх поколінь українців, природно формуватиме принаймні
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небайдужість до сучасних проблем українства в етнічній сфері суспільного
буття і в інших сферах.
В етнічній будові людності Києва через низку найрізноманітніших
чинників постійно відбувалися зміни. Проте вони ніколи не призводили до
перетворення української столиці на іншоетнічне місто. Зрозуміло, що поява у
Києві поодиноких чужинців і формування етнічних громад певних народів
суттєво змінювали його етнічну конструкцію, але головний її елемент –
українці – ніколи не замінювався іншим. Ніколи, допоки легковірні українські
провідники не обрали собі за „стратегічного партнера” „єдиновірну”
Московщину, недооцінивши російську підступність і хижацьку сутність
російської духовності з тваринним прагненням „загризти” іншого при першій
ліпшій нагоді.
Упродовж кількох сотень років російська влада вибивала з України
український дух, насаджувала в різні способи московську культуру,
руйнувала історичну пам'ять, формувала російську етнічну свідомість,
організовувала голодомор для українців та міграційний наплив росіян і
досягла в цьому неабиякого успіху, найбільшого – у великих
багатофункціональних містах, одним з яких, безперечно, є Київ.
Після зради „братами-росіянами” українців і поділу України навпіл між
Польщею та Московщиною Київ зробився прикордонним городом
Московського царства, надто важливим для деспотії, зважаючи на домагання
Московії місця єдиної історичної спадкоємиці Руської землі, а також – на її
завойовницькі геополітичні прагнення в Європі й Західній Азії. Відтоді у
Києві були присутні, коли більше, коли менше, московські військові та
службовці різного штибу, частина з яких тут залишалася, утворюючи
здавалося б міцну опору російської держави в самому серці України. За
свідченням Максима Берлінського корінні києвоподільські мешканці кінця
ХVІІІ ст. були переважно українського і почасти польського походження. Та у
верхніх частинах міста більшість становили тимчасові заволоки –
„різночинчеські, іногородні” або ж мешканці, які нещодавно переселилися1.
Серед них переважали відставні офіцери й солдати та службовці військових і
цивільних чинів, але були також і „купці з російських городів”, які оселилися
в Печерську, і „жиди”, яких чимало поселилося у Києві з 1794 року, особливо
ж у Печерську2. Оскільки близько 60% усіх тогочасних киян зосереджено
було на Подолі, і серед мешканців Гори також було чимало українців, поза
всяким сумнівом понад 50% (абсолютну більшість) киян становили тоді
українці, ймовірно близько 2/33.
Наприкінці ХІХ ст. частка українців („малоросів” за офіційною
російською назвою) була вже, приблизно, у 2,5 рази меншою, ніж 100 років
тому. Українці становили лише близько 25% (близько чверті) киян. Частка
росіян становила близько половини всіх мешканців. Щонайменше 12% киян

1
Берлинський М. Ф. Історія міста Києва / Підг. тексту до друку, вступ. ст., комент.
М. Ю. Брайчевського. – К.: Наук. думка. 1991. – С. 263.
2
Там само. – С.: 237, 243, 248, 261, 262.
3
Питому вагу києвоподолян серед мешканців Києва обчислено автором, за даними,
наведеними у зазначеній праці М. Ф. Берлінського, сс.:237, 243, 256.
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становили євреї, не менше 7 % – поляки, близько 1,8 % – німці, щонайменше
1,1 % – білоруси, близько 0,5 % – татари1.
У ХVІІІ – 1-й половині ХІХ ст. чисельність московитів зростала у Києві
повільно, але у 2-й пол. ХІХ ст. та на початку ХХ ст. вона швидко
збільшувалася завдяки зрослому міграційному приросту та за рахунок
російщення киян-українців. В атмосфері задушливого російського деспотизму
українці в суспільно-культурному сенсі попервах підупали, а згодом значно
поступалися вже навіть росіянам. Естафету окультурення росіян, їх
європеїзації перейняли в українців переважно німці та французи. Російська
етнічність, зокрема мова, зробилася привабливою, престижною для багатьох
представників етнічно українського міщанського стану. Серед українців
російщення охоплювало насамперед мешканців губернських міст. Етнічне
зросійщення українців було у ХІХ – на початку ХХ ст. важливим чинником
зменшення частки українців та збільшення частки росіян у Києві, а в наступні
часи (до кінця 1980-х років) воно було тим чинником, що гальмував зростання
частки українців.
Водночас потужний міграційний доплив євреїв, особливо на початку
ХХ ст., які мали до того ще й великий природний приріст, призвів до
швидкого зростання кількості євреїв. Чисельність євреїв у Києві зростала
швидше за чисельність не лише українців, а й росіян. Через надшвидке
збільшення питомої ваги євреїв серед киян частка росіян почала
зменшуватися. Питома вага євреїв серед киян досягла найбільшого свого
значення одразу після поразки українців у національно-визвольній боротьбі
1917–1920 р. Високий рівень соціальної та територіальної рухливості євреїв,
активна участь у керівництві комуністичними перетвореннями в Україні
сприяли швидкому зосередженню їх у найбільших містах з великою часткою
зайнятих у невиробничих галузях господарства. На початку 1920-х років євреї
становили майже третину киян. Але вже наприкінці 1920-х років їхня
питома вага не перевершувала чверті мешканців міста.
За можливостями міграційного зростання своєї спільноти у Києві євреї
поступалися українцям більше, ніж у 10 разів. Українці мали у 1900-х –1920-х
роках величезний демографічний ресурс, ще не спрямований на опанування
великих міст. Під час Першої світової війни та в часи національно-визвольної
боротьби українського народу 1917–1920 років чисельність населення Києва
та його етнічна будова зазнавали великих змін. Частка українців коливалася
тоді суттєво і не в останню чергу залежала від ставлення влади до українства.
Навіть млява урбанізація українців Київщини спільно з процесами
повернення частини зросійщених раніше киян до української національної
свідомості повернули українцям відносну більшість (1 місце) серед киян
вже до середини 1920-х років. На жаль, урбанізаційні можливості українців
російські можновладці зменшили шляхом геноциду на початку 1930-х років.
Влаштований Москвою голодомор сприяв збереженню панівного становища
російської мови у Києві й інших великих містах України до сьогодні.

1

Оцінка автора на підставі даних переписної табл. „Розподіл населення за рідною
мовою” (Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 год. –
Т. ХVІ. Киевская губерния. – СПб., 1906. – С. 88-91) з урахуванням ймовірного рівня
мовної асимільованості.
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Зі створенням поляками самостійної польської держави (яка, щоправда,
охопила не лише польські етнічні терени, а й частини українських,
білоруських та литовських етнічних земель) частка поляків серед киян
приблизно удвічі зменшилася.
У міжвоєнний період у Києві швидко зростає кількість мешканців та
частка українців. Вже перед початком воєнних дій на території України
українці становили близько половини населення столиці УССР, а росіяни за
питомою вагою удвічі поступалися українцям. Під час німецької окупації
питома вага українців у Києві зросла приблизно до сучасного рівня
(переважно завдяки геноциду стосовно євреїв німецької окупаційної влади та
евакуації на схід робітників і представників совєтського партійного,
державного, господарського апарату, де непропорційно велику питому вагу
мали росіяни, зросійщені та напівзросійщені євреї з українцями).
Після взяття Києва совєтськими військами та в перші повоєнні роки до
Києва стікалися євреї, організовано спрямовувалися росіяни, татари та інші
народи, демографічний ресурс яких не був підірваний, виснажений такою
мірою, як в українців. Тогочасна статево-вікова структура українського
народу мала величезні диспропорції внаслідок людських втрат через дві
світові війни, через збройну національно визвольну боротьбу 1917-1920 р. та
1941-1953 р., через голодомори, депортації, масові розстріли, епідемії тощо. А
молодь Київщини і решти центральних областей відправляли тоді на шахти
Донбасу та в інші райони України й СССР. Пік переселення українців
Київщини та центральних областей України з сільської місцевості до міст (пік
процесу урбанізації) припав на пізніші часи – на 1960-1980 роки, коли до міст
переселялася молодь, народжена вже після війни. Повоєнне заселення Києва
чужинцями відбилося у зростанні їхньої частки серед народжених упродовж
1914-1923 р. Росіяни, наприклад, з-поміж усіх 5-річних вікових груп киян,
найвищу питому вагу мали (за станом на початок 1989 року) серед групи 6569-річних осіб – 27,40 % та серед групи 70-74-річних осіб – 26,89%1.
Упродовж 1944-1989 р. і центральних областей України (переважно з
Київської об.) до Києва приїхали сотні тисяч молодих українців. Сьогодні
саме вони та їхні діти й онуки становлять абсолютну більшість киян2.
Потужний міграційний доплив українців перевершував суттєві втрати,
спричинені етнічним зросійщенням українців, яке відбувалося переважно
через поширення українсько-російських шлюбів. Проте різниця між
міграційним приростом та втратами від етнічного зросійщення з часом
зменшувалася, оскільки урбанізація українців пішла на спад а маховик
російщення приблизно до 1988 року обертів не зменшував.
За час між переписами 1959 та 1989 років (за 30 років) частка українців у
Києві зросла на 12,4 відсоткових пунктів і досягла 72,45 %. На одного
росіянина у Києві стало припадати по 3,5 українця, а на одного єврея – по 18,5
1
Всі наведені у цій статті кількісні показники обчислено автором на підставі даних
переписних таблиць, опублікованих результатів переписів населення, опублікованих та
неопублікованих даних державної поточної статистики населення 2 пол. 1980-х рр. та
1990-х рр. (зокрема – на підставі документів Архіву Держкомстату України: Справи
№126, 146, 409), якщо інше не зазначено.
2
Оцінка автора за головними рисами демографічного балансу м. Києва 1959-2001
років та результатами розробки матеріалів загальних переписів населення цього
періоду.
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українців. Такі зміни на користь українців відрізнялися від
загальноукраїнської тенденції зменшення питомої ваги етнічних українців та
збільшення частки росіян.
Асиміляція євреїв українцями та росіянами, а також суттєва еміграція
євреїв призвели до зменшення їхньої питомої ваги приблизно у 3,6 рази, або
на 10 в. п. Поляки також розчинялися, між українцями, що й призвело до
скорочення їхньої частки серед киян на 0,4 в. п. (приблизно вдвічі). Частка
білорусів після війни була вже більшою за частку поляків і зменшувалася
повільно (на 0,2 в. п.) завдяки постійному підживленню з Білорусії та
особливостям вікової структури білоруської групи. Сумарна частка населення
іншої етнічної належності збільшилася від 1 % до 1,3 % киян.
Етнічна (національна) політика КПСС була спрямована на зросійщення
народів СССР, і насамперед слов'янських народів – білорусів та українців.
Завдяки зросійщенню частини українців, євреїв та інших народів, а також
завдяки постійному міграційному допливу (який мав і планово-організовану
державою складову і стихійно-добровільну) частка росіян трималася на
досить високому рівні. Зменшення її відбувалося повільно – на 2,15 в. п. за
30 років. При цьому більше половини (близько 1,3 в.п.) всього зменшення
частки росіян припало на період між переписами 1979 та 1989 років, який
охоплює 1987 і 1988 роки та початок 1989 року, коли формувалися
громадсько-політичні рухи українців і процес російщення у Києві вже не мав
такої сили, як раніше.
Розпочата в середині 1980-х років Генеральним секретарем ЦК КПСС
М. Горбачовим пєрєстройка призвела до втрати Москвою контролю над
відтворенням населення, міграційними рухами та етнополітичними процесами
в СССР. А після Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, у часи
становлення суверенної національної держави, можливості Росії визначати
етнокультурне обличчя української столиці чи суттєво впливати на його
розвиток зійшли на ніщо. Налагодження нових механізмів російської мовнокультурної експансії потребувало грошей, часу і якщо не відверто
проросійської, то принаймні приховано продажної провідної політичної сили
(бажано на чолі влади). Усього переліченого попервах бракувало. Почався
новий етап розвитку етнічної будови людності Києва – столиці української
суверенної демократичної держави, який триває й сьогодні1.
На початку цього етапу (1988-1991 рр.) одним з визначальних чинників
розвитку була політична консолідація українців, яка у Києві потужно
вплинула на етнічну консолідацію киян, в тому числі на киян мішаного
українсько-іншоетнічного походження та на киян неукраїнського етнічного
походження. В український патріотичний рух влилася значна частина осіб,
яка не вважала раніше себе етнічними українцями, не вважала українську
мову своєю рідною мовою, не володіла вільно українською мовою.
Моральний обов’язок, ціннісні орієнтації, політична мотивація, відчуття
власної відповідальності за долю української мови, української культури
привели багатьох високоморальних киян напівукраїнського та неукраїнського

1
Вжиті для характеристики держави прикметники характеризують не так систему
влади й державні інституції, як загальну ідеологічну налаштованість більшості киян,
неодноразово продемонстровану на референдумах, виборах та опитуваннях.
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етнічного походження до українського політичного табору і навіть до
української етнічності.
Ці зміни етнічної самосвідомості людей певний час фіксувалися в
особистих документах, коли громадяни змінювали запис національності в
паспорті за умови подання документів, що підтверджують правомірність цієї
зміни. Наприклад, громадяни, у паспортах яких було записано, що вони
росіяни, маючи свідоцтво про народження, в якому зазначена національність
одного з батьків „українець” чи „українка” зверталися до органів МВС з
проханням виправити запис у паспорті на „українець” чи „українка”. Після
запровадження українських (чомусь двомовних – українсько-російських)
паспортів замість есесесерівських потреба у зміні запису про етнічну
належність відпала, оскільки у новому паспорті зазначення національності не
передбачалося.
За результатами перепису населення України 2001 року частка українців у
Києві становила 82,23 % усіх киян, або 83,73 % тих киян, що зазначили свою
етнічну належність. Майже за 13 років, що пройшли між переписами 1989 та
2001 років, українці “поважчали” у Києві на 9,78 в. п.1 Частка росіян
зменшилася більше, ніж на 7,7 в. п. і сьогодні (на середину 2004 р.)
становить близько 10–13 %, що вже менше, ніж було наприкінці ХVІІІ ст., чи
будь-коли упродовж ХІХ–ХХ ст.
Отже, від кінця ХVІІІ ст. до 1917 року українці втрачали свою питому
вагу серед киян (від більшості до, ≈ 1/5), але вже на середину 1920-х років, в
умовах куцої автономії України, українці відновили незаперечне лідерство в
етнічному складі київського населення, становлячи близько 40 % киян і
перевершуючи частки і євреїв, і росіян на 13-15 в. п. На початку Другої
світової війни українці становили близько 1/2 киян. А під час німецькофашистської окупації українці досягли 4/5 київської людності, але
відновлення російсько-комуністичної окупації призвело до швидкого
зменшення частки українців, яка у повоєнний час знову почала зростати. 2/3
населення українці Києва досягли приблизно наприкінці 1972 року, 3/4 – у
1991 році, 4/5 – під кінець ХХ ст. Сьогодні українці впевнено прямують до
рубежу 9/10 усіх киян.
Частки євреїв (0,7 %) і поляків (0,27 %) тепер небагато важать і
продовжують зменшуватися, як і частка білорусів. Частка панівного в
царській і совєтській імперіях народу – росіян, досягнувши найбільшого свого
значення у 2-й половині ХІХ ст. (понад 50 %), зменшилася до початку 1930-х
років приблизно у 2,5 рази. У 1930-1940 рр. частка росіян, швидко
збільшуючись і зменшуючись у 1,5–2 рази, коливалася в межах 14-30 %
усіх киян, а в 1950–1980 рр. вона хоч і повільно, але невпинно зменшувалася
від 1/4 до 1/5 населення Києва. Від кінця 1980-х років питома вага росіян
зменшується досить швидко (в 1,6 раз за 13 років), і якщо так триватиме й
надалі, вона може стати такою, якою була напередодні так званого
„возз’єднання” України з Московщиною 350 років тому – близько 0 %.
Незважаючи на величезну численну перевагу серед киян українців, рідною
мовою яких є українська, українська мова й україномовна професійна
1
Докладніше про сучасні зміни української частки див. у виданні: Чирков О.
Здобутки і втрати українства за 13 років (За результатами переписів населення 1989 та
2001 років.). – К., 2004.
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культура в українській столиці не є сьогодні пануючими. Позитивні
зрушення в мовно-культурній сфері більше удавані, паперові та уявні, ніж
реальні. Відтворення і розвиток етнічної самобутності українців Києва
відбувається сьогодні незрівнянно гірше, ніж росіян у Москві, поляків у
Варшаві, німців у Берліні, французів у Парижі, чехів у Празі, румунів у
Бухаресті, литовців у Вільнюсі чи грузинів у Тбілісі1. Сформована в
минулому інфраструктура мовного і культурного російщення киян
функціонує в умовах незалежної України. Українофоби пристосували її до
нових умов, частково приватизували, і навіть розбудовують за рахунок
податків українців (за бюджетні кошти) та за українські ж інвестиції в
російську етнічність, які ми слухняно робимо, приречено купуючи й
споживаючи російські товари та вироблений в Україні російськомовний
духовний продукт (на телебаченні, радіо, у кіно, у пресі, літературі, в театрі,
на ринку програмного забезпечення ПК, в освіті, на ринку послуг тощо). Старі
рабські стереотипи мовної поведінки українців-киян притаманні сьогодні
більшій частині етно-територіальної спільноти і відтворюються приблизно у
тому ж обсязі у нових поколіннях.
Вивчення ширшого кола джерел дасть можливість поглибити наші знання
минулого й сучасного розвитку етнічної будови людності Києва.

Цибуленко Г. В., Цибуленко Л. О. (Херсон)
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗБУДОВИ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті вивчаються – основні чинники гальмування розбудови
громадянського суспільства в Україні. Автори переконані, що розбудова
громадянського суспільства це не тільки комплексна акція, а й надзвичайно
складний процес, в якому ключову роль має відіграти становлення дієвого
місцевого самоврядування.
З проголошенням головного курсу суверенізації України на розбудову
державності (замість країни) країна опинилася в умовах, коли абсолютний
пріоритет було надано формуванню державного апарату й посиленню
владних повноважень бюрократії. За цих обставин українське суспільство за
роки незалежності отримало дієву, але не контрольовану ним структуру
влади.
Проведення політичної реформи органів державної влади, місцевого
самоврядування та реформування адміністративної системи поклали початок
широкомасштабному
процесу
сприяння
становленню
в
Україні
громадянського
суспільства,
обумовленого
вектором
впливу
західноєвропейської цивілізації2. У цьому форматі на перший план виходить

1

Цей перелік можна продовжувати.
Європейський вибір: Виступ Президента України Л.Д.Кучми у Верховній Раді
України 18 червня 2002 року. Послання Президента України до Верховної Ради
2
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ключовий компонент правової держави, за яким влада виключно
спрямовується на реалізацію громадянами своїх прав і свобод, на надання
населенню послуг та на контроль за виконанням рішень і діяльністю
посадових осіб1.
Розбудова громадянського суспільства - це не тільки комплексна акція, а й
надзвичайно складний процес. “Громадянського суспільства не може бути
половина чи третина. Воно або є, або його немає. В ньому не існує
пріоритетних галузей розвитку, оскільки не можна визначити, що важливіше
– вільна преса, дієві механізми соціального партнерства чи демократична
система управління”2. Проте на нашу думку, саме в розбудові громадянського
суспільства ключову роль повинно відігравати становлення дієвого місцевого
самоврядування. Абсолютною істиною є твердження про необхідність у
найкоротші терміни здійснити в галузі управління децентралізацію державної
влади, зміцнення органів місцевого самоврядування, усунення опіки над
територіями3.
Вплив і контроль за діяльністю центральних установ влади, навіть у
найдемократичнішій
та
правовій
державі,
носить
абстрактний,
опосередкований характер, і до того ж, періодичний. І навпаки, участь у
роботі органів управління громади, прозорість процесу та безпосереднє
залучення мешканців до конкретних справ не тільки посилює
відповідальність, а й, що найголовніше, сприяє формуванню активної позиції,
яка за своєю суттю й стає базовою для громадянської активності. Саме ця
активність виступає формоутворюючою силою для розбудови засад
громадянського суспільства в Україні.
Історичний досвід свідчить про те, що вже здійснювалися спроби руху в
цьому напрямку. Запровадження земського (1864 р) та міського (1870 р.)
самоврядування в Російській імперії поклали початок трансформації
регіональних та міських громад у самодостатні органи, що претендували на
провідну роль в економічному та політичному житті. Саме це активізувало
громадську свідомість населення, яке розпочало входження в стадію
зародження громадянського суспільства для формування якого, за словами
провідного ідеолога лібералізму В.Леонтовича, важливим є забезпечення
свободи по відношенню до особистості та майна. Зміст майнової свободи
передбачає, що кожен може розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд
згідно із законом, без суду ніхто не може бути позбавлений власності4.
Одним з ключових компонентів наділення самоврядування реальною
владою стало надання громадам права на муніципальну власність.
Положення від 16 червня 1870 р. давало міським громадським управлінням
право іменем міста купувати та відчужувати нерухоме майно, можливість
укладати договори, виступати в суді позивачем та відповідачем у майнових
України. – К., 2002. – С. 84-86; Проект Закону України “Про внесення змін до
Конституції України”: На всенародне обговорення. – К., 2003. – С. 1-25.
1
Авер’янов В.Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова
держава. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 17.
2
Скрипник О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики.
До 10-річчя незалежності України. Монографія. – К., 2000. – С. 453.
3
Кириченко С.О. Шляхи формування громадянського суспільства і правової
держави. – К., 1999. – С. 59.
4
Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914. – М., 1995. – С. 70.
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справах міста1. Цим самим визнавалося право власності міст на міський
земельний фонд, право встановлення цін за оренду чи користування міськими
землями, дарування концесій на спорудження різного роду підприємств з
користуванням міською землею.
Ці дії мали позитивний вплив на набуття територіальним
самоврядуванням статусу діючої владної системи громади, що знайшло своє
відображення в оцінках тогочасних практиків2. Проте наявність
адміністративних органів центру не тільки обмежувало їх самодіяльність, а й
контролювало усі кроки, що надзвичайно уповільнювало поступальний
розвиток громадянської активності.
Наступним кроком у цьому напрямку стали революційні зрушення 19171920 рр. В умовах пошуку оптимальних моделей державного устрою
відбувалися трансформації доктринальних конституцій, побудованих на
засадах західноєвропейської демократії (верховенство права, вища юридична
сила конституції, зверхність законів, народний суверенітет, непорушність
абсолютних і невідчуженість відносних прав і свобод людини, пріоритет
особи над державою, відповідальність влади, незалежність суду, підлеглість
норм національного права нормам права міжнародного тощо). Проте ці
правові
постулати
зазнали
потужного
впливу
революційного
конституціоналізму, зумовленого правовими та державними поглядами
політичних партій3.
Так консерватизм зсувався у бік войовничого антилібералізму.
Представники соціалістичних течій реально не зуміли вирватися з тенет
слов’янського федералізму, навіть проголошуючи в Універсалах суверенітет
України4. Велика кількість юристів, які працювали на національні уряди УНР
та Гетьманату (М.Ткаченко, А.В’язлов, А.Лівицький, П.Климович,
М.Левитський, С.Шелухін, І.Кістяківський, С.Завадський та інші) не зуміли
створити нормативної бази, що відповідала б реальному стану країни5.
Політичні сили виявилися неспроможними досягти консенсусу задля
загального блага. За цих обставин суспільство знову опинилося у політичній
системі, у якій панував принцип примату центру над регіоном і держави над
суспільством.
Враховуючи все викладене вище, можна зазначити, що українське
суспільство на порубіжжі ХХ та ХХІ століть знову пішло шляхом формування
системи, у якій роль регіонів носить другорядний характер, а держава панує

1

Городовое Положение 16/28 июня 1870 г. // Полное собрание законов Российской
империи. – Собрание 2. – СПб., 1874. – Т. 45. – Отдел. 1. – № 48498. – С. 834.
2
Ге Г.Н. Исторический очерк 100-летнего существования г. Николаева (1790-1890).
– Николаев, 1890; Горловский Д.Н. Итоги двадцатипятилетия Херсонского городского
самоуправления. Краткий историко-экономический очерк города Херсона. – Херсон,
1896; Новиков А. Записки о городском самоуправлении. – СПб., 1904; Його ж. Записки
городского головы. – СПб., 1905; Фесенко И.О. К вопросу о реформе городского
общественного управления: В 2-х т. – Харьков, 1890.
3
Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст. Програмні документи
українських партій. – К., 1992.
4
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т. / За ред. В.Д.Гончаренка. –
Вид. 2-ге, перер. і допов. – К., 2000. – Т. 2. – С. 21, 40.
5
Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 19171920 рр. Теоретико-методологічний аспект. – К., 2002. – С. 86-124.
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над правом. Головною силою, спроможною змінити курс, може стати
громадянське суспільство, але воно формується занадто повільно.
Абсолютне панування бюрократичних сил на початку суверенізації
робило для неї небажаним дієвий інститут громадянського впливу та
контролю. Боротьба за фінансово-майновий спадок радянської епохи
активізувала недемократичні, антиправові та антисоціальні шляхи
приватизації. За цих умов безконтрольність бюрократії з боку суспільства
робила її всевладною силою.
Довготривала відсутність навіть зародків громадянського суспільства в
Україні, неспроможність впливу на владу, панування кулуарного права
викликали суцільну апатію населення до політичного життя. До того ж, у
нашій країні формування таких важливих складових громадянського
суспільства як партії та громадські організації значною мірою носило
настільки заангажований характер і так сильно залежало від держави, що не
сприймалося як реальна сила. Становлення неформальних інституцій для
впливу на владу в таких умовах штовхало їх на протиправні або антисоціальні
кроки. Все це, з одного боку, розчаровувало суспільство у можливості
реалізації своїх прав на підставі законних дій, а з іншого, заводило всю
громадсько-політичну та економічну системи в глухий кут.
Така ситуація гарантовано веде будь-яку систему або до прискореного
реформування у напрямку розбудови громадянських традицій, демократії та
верховенства закону, або до встановлення сильної авторитарної чи
тоталітарної влади залежно від тих сил, які переможуть. Проте розпочатий
рух у напрямку до активізації ролі суспільства, зростання свідомості самих
мас, формування здорової економічної та політичної еліти є гарантом того, що
народ України обере перший, пов’язаний з прогресивним розвитком варіант.

Чук І. І. (Київ)
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ І ДЕРЖАВНИХ
ІНСТИТУТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД СТВОРЕННЯ
І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
У статті розглядається взаємодія громадських і державних інститутів
у реалізації засад створення і розвитку державного телебачення незалежної
України. Автор стверджує, що взаємодія і вплив громадських інституцій на
формування телебачення є дуже значними як у минулому, так і в сьогоденні.
Великий вплив на створення та розвиток державного телебачення України
в минулому та в сьогоденні мають громадські та державні інституції.
Засоби масової інформації разом з класичною тріадою гілок у державі –
законодавчою, виконавчою і судовою – забезпечують стабільність
громадянського суспільства. Уже традиційною стала формула незалежності
ЗМІ – це четверта влада. Різниця між ними полягає тільки в тому, що наведені
три належать до єдиного дерева державної влади, а ЗМІ вірніше найменувати
не четвертою, а першою суспільною владою. Оскільки ЗМІ виступають у ролі
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регулятора відносин між громадянами і державними, політичними,
соціальними інститутами суспільства1.
Сьогодні владні структури України вбачають у ЗМІ “суспільний
барометр”. Саме інформація лежить в основі трансформації суспільства,
психіки й поведінки людини, особливо в розумінні особистості своїх прав. Не
дивно, що мас-медіа сьогодні стали головною сферою політичної діяльності, а
журналіст – політичною фігурою. У свою чергу громадські інститути
взаємодіють із ЗМІ в системі відбору новин та їх інтерпретації, в
інформуванні політичної, економічної, культурної сфери життя суспільства.
Суспільство може втручатися у справи мас-медіа з метою захисту суспільної
моралі. Водночас держава має подбати
про захист суспільства від
зловживання свободою ЗМІ. Насправді перед Українською державою стоять
передусім завдання щодо створення національного інформаційного простору.
Насамперед держава має сприяти становленню національної системи ЗМІ, і
дальшому розвиткові індустрії України, що включає правову, соціальну та
громадську підтримку діяльності ЗМІ. Саме держава має встановити права та
обов’язки журналістів і засоби їх здійснення в країні. Державні структури
мають передбачити основні параметри колективних угод, контрактів
журналістів тощо.
Сьогодні з усією гостротою постає питання про державно-суспільну
підтримку ЗМІ. Держава на ділі має підтверджувати незалежність ЗМІ як
міжнародно визнану норму демократії, виробити чіткі принципи державної
інформаційної політики, дати внутрішні гарантії незалежності ЗМІ в
суспільстві, виробити чіткі економічні засади. Разом із тим держава розглядає
діяльність ЗМІ як форму бізнесу і підтримує меценатство, спонсорство та інші
благодійно-комерційні акції у цій сфері.
Розглядає держава і поступову трансформацію державного телебачення
України в ТБ громадське – у загальноприйнятому в світі розумінні цього
поняття, а не так, як трактують його наші законодавці, а тим більше окремі
1
Арістова І.В. Державна Інформаційна політика: Організаційно-правові аспекти. –
Х.: УВС, 2000. – 368 с.; Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової комунікації
посткомуністичної України. – К.: Міжрегіональна академія управління персоналом,
Дослідницький центр історії української преси, 1996. – 124 с.; Браун Д.Р.
Телерадіоновини та меншини. – К.: Всецвито, 1996. – 160 с.; Мащенко І.Г. Українське
телебачення: Штрихи до портрета. – К.: Ай-Пі-Київ, 1995. – 294 с.; Москаленко А.З.
Сучасна інформаційна політика. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 190 с.;
Москаленко А.З. Українська журналістика. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 169 с.;
Нахапетов В.М. Участь місцевого телебачення у виборчих кампаніях. – О.:
АстраПринт, 2000. – 40 с.; Омельяненко Ю.І. Телерадіомовлення України: Шляхи
становлення та розвитку. – К.: Раритет, 1997. – 100 с.; Полукаров В.Л.
Телерадиореклама. Инновационные технологии. – М.: Інститут підвищення
кваліфікації робітників телебачення та радіомовлення, Гуманітарний інститут
телебачення та радіомовлення, 1998. – 396 с.; Почепцов Г., Чукут С. Інформаційна
політика: Навч. посібник. – К.: Видавництво УАДУ, 2002. – 88 с.; Слісаренко І.Ю.
Мас-медіа і міжнародні процеси. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 34 с.;
Телевизионная журналистика: Учебник / Уклад. А.Я. Юровський. – М.: Видавництво
МДУ, 1994. – 237 с.; Хто є хто в українському мас-медіа / Уклад. Г. Андрущак. – К.:
К.І.С., 1997. – 547 с.; Шкурат І.В. Становлення та розвиток політичних виборів в
Україні (управлінський аспект). – К.: Українська Академія державного управління при
Президентові України, 2002. – 20 с.
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апологети домашнього “суспільного” телебачення. Це має бути
“інформаційне суспільство для всіх”. Воно включає в себе розвиток
культурних та освітніх програм, плюралізм інформації, реалізацію прав
громадян шляхом інтерактивних послуг, право на інтелектуальну власність,
виховання моральної відповідальності і т. ін.
Створення громадського телебачення – це ідеальна форма взаємодії
громадських і державних інститутів із засобами масової інформації. Гадаю,
що в найближчому майбутньому цей взаємозв’язок набере ще більшої сили,
хоча думка деяких фахівців стосовно створення громадського телебачення
залишається невизначеною. Дискусії навколо цього питання ведуться і
сьогодні. Адже зміни і доповнення до Закону “Про телебачення і
радіомовлення” від 2 червня 1995 року передбачали появу в Україні нового
виду телебачення – суспільного, і лише 18 липня 1997 року Верховна Рада
прийняла Закон “Про систему суспільного телебачення і радіомовлення”.
Закон приймався без постатейного обговорення і голосування, як того вимагає
Регламент Верховної Ради щодо другого читання законопроектів. На цей
Закон було накладено вето Президента України1. Та парламентаріям все-таки
вдалося подолати вето, і Закон був введений у дію. Згідно з цим Законом
суспільним можна назвати те телебачення, що відповідає статусу єдиної
загальнонаціональної неподільної і неприбуткової системи масової
комунікації, яка є об’єктом права власності українського народу і діє згідно з
єдиною програмною концепцією. У Законі від 22 жовтня 1997 року з’явилось
ще одне визначення терміна: “Громадське телерадіомовлення – система
позабюджетного неприбуткового загальнонаціонального, регіонального або
місцевого телерадіомовлення, що створюється засновниками – юридичними
та /або/ фізичними особами”. Вийшло, що народні депутати, завдяки
багатству української мови переклали “public TV” використовуючи
синонімічний ряд, як “суспільне” й “громадське” телебачення, а насправді
створили два різновиди телебачення – суспільне та громадське. Та, на жаль,
створення кожного з них на сьогодні є формальністю, оскільки існують вони
лише на папері. Деякі експерти вбачають проблему щодо існування такого
телебачення відсутністю в Україні громадянського суспільства, яке, по суті,
має бути творцем громадського телебачення: і в розумінні ідеологічному, і в
розумінні фінансовому. Адже спираючись на досвід європейських
цивілізованих країн, можна зазначити, що саме за абонентські кошти
громадян існує громадське телебачення, саме громадська думка є основним
важелем у створенні інформаційної політики телекомпанії. Більшість
дослідників вважає, що громадське телебачення – це перспектива
майбутнього, оскільки ні економічно, ні морально українське суспільство не
готове стати власником громадського (згідно з Законом суспільного
телебачення)2. Відсутня й політична воля, яка б мали бути рушійною силою
для здійснення цього телевізійного проекту. Сьогодні вона відсутня, бо думка
суспільства щодо становлення Української держави мало цікавить сучасних
політиків – вона не є для них вагомою. Тому дивно виглядають лозунги щодо
1

Мащенко І.Г. Телебачення України: Телебачення de facto. – К.: Тетра, 1998. –
С. 410.
2
Іванов В.Ф. Інформаційне законодавство: український та зарубіжний досвід. – К.:
Київський університет Шевченка, Інститут журналістики, 1999. – С. 37.
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створення в Україні європейської моделі взаємозв’язків владних структур та
суспільства. Адже в усьому світі громадське телебачення є невід’ємною
частиною засад демократичної держави.
Та якщо навіть припустити, що всі наведені перепони завтра зникнуть,
постає питання, по-перше, що ми створюємо: громадське чи суспільне
телебачення? Хоча ці слова є синонімами, у контексті Закону України ці
терміни мають різні поняття: громадські ЗМІ – це організації, створені
конкретно громадою, на рівні самоврядування, і здійснюють свою діяльність
на певній території; суспільні ЗМІ – це державний засіб масової інформації на
рівні загальнодержавного. Звідси випливає друге питання: ми створюємо
суспільні форми ЗМІ замість державних чи поряд з державними? Є й третє
питання, що стосується розуміння чи тлумачення поняття громадського
(суспільного) телебачення. Адже ні для кого не новина, що Верховна Рада
розуміє під суспільним телебаченням Парламентський канал.
Усі ці запитання потребують своєї відповіді, а суспільство має потребу
створити свій незалежний канал у медійному просторі – громадське
телебачення. Залишається тільки сподіватися, що всі ці питання з часом
будуть вирішені, і незабаром наша держава буде відповідати всім канонам
європейської інтеграції. Адже взаємодія і вплив громадських інституцій на
формування телебачення є дуже великим як у минулому, так і в сьогоденні.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Лаппо В. В. (Івано-Франківськ)
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ КОМПОНЕНТІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті вивчається реалізація етнічної соціалізації в українознавчому
компоненті дошкільної освіти. Автор наголошує, що в ході обговорення
проблеми етнічної соціалізації не можна оминути увагою питання
морального становлення особистості у старшому дошкільному віці.
Розгляд різних аспектів етнопроблематики зумовлений процесами
інтеграції України як незалежної держави в світове співтовариство, оскільки
на цьому шляху важливо уникнути глобалістичного обезличення задля
збереження власної неповторності, що дасть можливість гідно репрезентувати
країну в повному матеріальному та духовному різноманітті її етнокультури.
За висловом українського етнолога В. Євтуха, досягнення означеної вище
мети першочергово потребує етнічного відродження. Означеним поняттям
науковець позначає “активізацію зацікавленості широких мас певної етнічної
спільноти в пізнанні власної історії, культури, побуту, традицій з підвищеним
прагненням до відтворення в його різних формах: в етнічних організаціях, у
культурно-мистецькій діяльності, у сім'ї та в наукових і просвітительських
товариствах”. Учений вказує, що завдяки етнічному відродженню той чи
інший народ, та чи інша людська спільнота вирізняється в поліетнічному
середовищі1.
Вивчення наукової літератури дало змогу дійти висновку про те, що
етнічне відродження відбувається через: самоідентифікацію етносу;
пожвавлення
етнокультурного
життя;
відновлення
господарської
етнокультури; актуалізацію етнічних традицій, вірувань, звичаїв та обрядів;
формування етнічної еліти; відтворення етнічного характеру народного
виховання.
1

Етнічний довідник: поняття та терміни. – К.: Вища шк., 1997. – С. 57.
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Етнічне відродження – це об’єктивний історично обумовлений процес
саморозвитку етносу, що формується та розвивається як етнічно об’єднана
спільнота людей. Водночас включення особи в етнічну спільноту відбувається
не інакше як через її етнічну соціалізацію. Отож розглядаємо твердження про
те, що етнічне відродження та етнічна соціалізація – це дві сторони одного
історичного процесу. Етнічне відродження є об’єктивним фактором впливу
етносу на етнічну соціалізацію особистості, відтак етнічна соціалізація особи
є суб’єктивним фактором наповнення етносу реальним змістом.
За визначенням професора Л. Ази “етнічна соціалізація – це процес
опанування індивідом системою етнокультурних цінностей та норм, які
дозволяють йому функціонувати у тому чи іншому етнічному середовищі.
Будучи елементами загальної культури етносу, механізми етнічної соціалізації
виступають найважливішими духовними чинниками збереження етнічної
спільноти як цілісного організму.
В якому б ракурсі не розглядалась етнічна соціалізація, завжди чітко
окреслюються дві її сторони: опанування етнокультурних цінностей та
"перерозподіл" їх у систему особистісних установок і орієнтацій. Цей процес
здійснюється не пасивно, а шляхом відтворення попереднього досвіду, знань,
ідей, цінностей і надання їм нової визначеності. За такої умови водночас
відбувається розвиток особи, прояв її активної позиції, зумовлений
поширенням та ускладненням інформаційних зв'язків”1.
Слід зауважити, що поняття "соціалізація" аж ніяк не протистоїть такому
близькому за значенням поняттю як "виховання". Якщо, скажімо, виховання
припускає спрямовані дії, то соціалізація разом з усвідомленим,
контрольованим впливом включає стихійні, спонтанні процеси в формуванні
особистості.
Процес етнічної соціалізації слід розглядати в контексті міжпоколіннєвої
трансмісії культури етносу і в контексті етнокультурного розвитку особи.
Щоправда, це певним чином змінює розміщення акцентів і змістовну логіку
аналізу, висуваючи на перший план співвідношення агентів соціалізації чи
власну активність суб'єкта етнічної соціалізації.
Оскільки в процесі визначеного напряму соціалізації відбувається
включення індивіда в те чи інше етнокультурне середовище, завжди існує й
міра цього включення. Врахування названого моменту має важливе значення
тому що це пов'язано зі ступенем етнокультурної укоріненості людини.
Вивчення стилю етнічної соціалізації в різних етносів передбачає
диференційований аналіз мети й завдань виховання; засобів і методів; агентів
та інститутів соціалізації; її наслідків та ефективності. Втім, його специфіка
може бути зрозумілою лише в контексті загальних міжкультурних
відмінностей, причому не стільки кількісних, скільки якісних. Зазначимо, що
етнічне виховання в контексті етнічної соціалізації має за мету впливати на
позитивний характер етнічної соціалізації, забезпечуючи відповідні умови
адаптації, ідентифікації та самореалізації конкретної людини в житті етнічної
спільноти.
Як особлива сфера етнічної культури, етнічне виховання стало предметом
дослідження такої галузі педагогічного знання, як етнопедагогіка. Саме
етнопедагогіка вивчає досвід, знання, уміння, навички, ідеї, цінності, які
1

Етнічний довідник: поняття та терміни. – К.: Вища шк., 1997. – С. 118.

134

Україна – освіта

визначають педагогічну традицію певного етносу. Завданням етнопедагогіки є
наукове осмислення педагогічної спадщини з подальшою актуалізацією її у
сучасних умовах.
На підставі визначення співвідношення змісту понять “етнічна
соціалізація” й “етнічне виховання” можемо стверджувати, що етнічна
соціалізація – це об’єкт етнопедагогіки, а етнічне виховання – предмет її
наукового дослідження.
Цілком логічно, що в наукових пошуках дослідники етнопедагогіки
(Г.Волков, В. Кукушин, М.Стельмахович та ін.) опираються на науковий
потенціал суміжних психолого-педагогічних дисциплін1. Адже лише
всесторонній підхід до розв’язання будь-якої (у т. ч. і педагогічної) проблеми є
запорукою її оптимального вирішення. Не є винятком проблема етнічної
соціалізації старших дошкільників.
Психологи Л. Виготський, С. Рубінштейн, Д. Ельконiн та ін. відзначають,
що дошкільне дитинство – це роки активного діяльного входження в
соціальний світ, формування первинних уявлень про навколишній світ,
засвоєння суспільного досвіду, оволодіння певними уміннями й навичками. З
цього приводу Д. Ельконін зазначає: "Без такого присвоєння психічний
розвиток дитини взагалі виявляється неможливим, тому що це засвоєння веде
не тільки до нагромадження уявлень, умінь і навичок, але й до розвитку самих
психічних здібностей, до формування якостей людської особистості"2.
Аналіз джерельної бази свідчить про те, що найбільш сприятливим віком,
коли дитина може усвідомлено освоювати соціальний досвід народу, його
традиції і звичаї, є старший дошкільний вік. За теоретичну основу нашого
дослідження ми обрали психолого-педагогічні характеристики, наведені в
програмі виховання дітей дошкільного віку “Малятко” (1999), оскільки саме
цей документ презентує педагогічну парадигму сучасного українського
дошкілля.
Згідно з програмою у старшому дошкільному віці “розвиваються всі види
сприймання: прості та складні. Дитина здатна сприймати казку, оповідання,
сюжетний малюнок, схему, людину, час, простір тощо. Зовнішні рухові
орієнтовні дії трансформуються у власне перцептивні дії, внаслідок чого
сприймання з процесу чуттєвого образу перетворюється в процес
розпізнавання. Засвоєні чуттєві еталони дитина навчається використовувати
як мірки для систематизації властивостей та ознак навколишньої дійсності
(форма, величина, колір). Сприймання втрачає афективний характер, і дитина
переходить від суб'єктивної оцінки баченого до об'єктивної. Розвивається
спостереження – довільне сприймання, що підпорядковується меті вивчення
якогось явища, події, їх зміни. Організовує спостереження і керує ним
дорослий. Сприймання тісно пов'язане з асоціативним мисленням: дитині
легше розв'язувати будь-яку мислительну задачу, коли вона спирається на
конкретні образи предметів і явищ, які сприймала. У старшому дошкільному
віці вже виявляються сенсорні здібності: окомір, спостережливість”3. Це дає
1
Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М.: Академия, 1999. – 168 с.; Кукушин В.С.,
Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов на Дону, 2000. – 443 с.;
Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Вища шк., 1997. – 304 с.
2
Эльконин Д.Б. Детская психология. Развитие ребенка от рождения до 7 лет. – М.:
Изд-во Междунар. пед. академии, 1995. – С. 24.
3
Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. – С. 42-43.
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змогу знайомити дітей із творами українського ужитково-декоративного
мистецтва, народним одягом, речами повсякденного вжитку. При цьому
дитина вже не автоматично запам’ятовує назву речі, а й здатна визначити
кольорову гаму, назвати елементи нескладного геометричного орнаменту,
виділити спільні і відмінні ознаки тих чи інших речей.
У 5-6 років триває розвиток мислительних операцій: аналіз, синтез,
порівняння, узагальнення, класифікація. Показником розвитку мислення є
розвиток мови та мовлення. Наприклад, щоб дитина успішно виконала
завдання на узагальнення, у її словнику мають бути узагальнюючі слова
(посуд, транспорт, одяг, рослини тощо). У цьому віці дитина здатна
сприймати синонімічність у назві предметів і явищ. Це дає можливість при
ознайомленні дитини з предметом (явищем) подавати як літературну назву,
так і назву, що побутує в народі.
Згідно з програмою “Малятко” в означеному віці “розвиваються категорії
мислення: причина-наслідок, ціле – його складові частини, істотні ознаки –
неістотні. Розширюються знання дітей про навколишній світ, людей, про
самого себе. Одних знань дитина набуває стихійно, завдяки збагаченню
власного досвіду, безпосередньому пізнанню навколишньої дійсності. Таким
чином, формуються життєві уявлення та поняття. Центральним
новоутворенням розвитку пізнавальної сфери особистості дошкільника є
уява”1. У старшому дошкільному віці продовжує розвиватися репродуктивна
уява (створення образів нового на основі малюнка, опису, оповідання). Цей
віковий період є найбільш сприйнятливим для ознайомлення дитини з
фольклорними творами (казки, перекази, легенди, думи, тощо), у яких у
доступній формі розповідається про природу рідного краю, події з історії
етносу, повсякденне життя народу, про обряди та звичаї, пов’язані з
українськими народними святами чи урочистими подіями в родині,
відзначаючи при цьому етнічні особливості.
“У старшому дошкільному віці образи уяви стають динамічними,
гнучкими, «живими». Інтенсивно розвивається і продуктивна уява
(перетворення предмета в образному й смисловому плані, передбачення
результату дій, емоційне передбачення тощо). Діти легко оперують
уявленнями: вигадують історії, складають вірші, казки, оповідання, за своїм
задумом конструюють нові машини, виходячи за межі зразка. Від реальних
ситуацій вони прямують завдяки уяві в майбутнє: ставлять мету,
передбачають і планують свої дії, прогнозують наслідки своєї поведінки для
навколишніх. Продуктивна уява дає можливість дитині будувати цілісний
образ предмета чи події раніше, ніж бачити їх частинами. Провідним засобом
створення образу уяви є перенесення будь-якої властивості одного предмета
на інший, з одного образу на інший. Важливо створювати для дітей відкриті,
жорстко нерегламентовані ситуації, сприяти виявленню самостійності,
стимулювати незалежність і відповідальність”2. Приміром, доречним буде
залучення старших дошкільників у процес організації і проведення святкових
заходів, зокрема заходів, що за своїм змістом пов’язані з культурною
спадщиною та сучасним життям рідного краю.

1
2

Там само. – С. 45.
Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. – С. 48-49.
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Беручи участь у підготовці свята, діти можуть запропонувати фрагменти
оформлення інтер’єру приміщення (залу, кімнати), у якому буде проводитьсь
захід; підготувати виконання співзвучних тематиці свята різножанрових
фольклорних творів; за допомогою дорослих, придумати і розіграти невеличкі
гумористичні сценки з народного життя; власноруч виготовити та подарувати
гостям, які завітають на свято, поробки з елементами традиційної етнічної
культури.
У контексті вікової характеристики старшого дошкільного віку принагідно
зауважимо, що пам'ять у цей період носить мимовільний характер. Дитина
краще сприймає те, що для неї становить найбільший інтерес, дає найкращі
враження. Таким чином, обсяг фіксованого матеріалу багато в чому
визначається емоційним ставленням до певного предмета, явища.
Одним з основних досягнень старшого дошкільника є розвиток довільного
запам'ятовування. Деякі форми цього запам'ятовування можна визначити в
дітей у віці чотирьох-п'яти років, однак значного розвитку воно досягає до
шести-семи років. Здебільшого цьому сприяє ігрова діяльність, у якій уміння
запам'ятовувати і вчасно відтворювати необхідну інформацію є однією з умов
досягнення успіху. Важливою особливістю цього віку є та обставина, що
перед дитиною шести-семи років може бути поставлена мета, спрямована на
запам'ятовування визначеного матеріалу. Наявність такої можливості
пов'язана з тим, що дитина починає використовувати різні прийоми
спеціально призначені для підвищення ефективності запам'ятовування:
повторення, смислове й асоціативне зв'язування матеріалу. З огляду на це,
можна стверджувати, що в роботі з дітьми старшого дошкільного віку
необхідно активізувати увагу на вивченні фольклорних творів, пісенного та
віршованого жанру. Враховуючи той факт, що найкраще діти проявляють
власні здібності в ігровій діяльності, необхідно організовувати якомога
більше дитячих ігор із пісенним чи віршованим супроводом (лічилки,
заклички, примовки тощо). Зауважимо, що у випадку, коли обрана гра не має
традиційно визначеного сюжетно обумовленого супроводу, вихователь може
добирати відповідний супровід самостійно або ж залучати до цього
вихованців.
У ході обговорення проблеми етнічної соціалізації не можна оминути
увагою питання морального становлення особистості у старшому
дошкільному віці. Адже дитячі види діяльності (особливо ігрова) у
дошкільному віці та спілкування з дорослими є факторами соціалізації дітей,
механізмами прилучення їх до соціально-культурних норм взаємовідносин
людей у суспільстві.
За програмою “Малятко” “у старшому дошкільному віці розвиваються
смислові орієнтації у взаємовідносинах та взаємодіях між людьми. Внаслідок
цього закріплюються притаманні дорослим форми поведінки. У дітей
формуються моральні уявлення та оцінки поведінки, які безпосередньо злиті з
емоційним ставленням до дорослого, бо провідною потребою в цьому віці є
потреба бути на висоті вимог дорослого. Таким чином, у дітей формуються
внутрішні суб'єктивні основи власної практичної поведінки. Мотиви та норми
відносин між дорослими діти засвоюють через їхнє відтворення та
моделювання у власній діяльності, взаєминах з дорослими та ровесниками.
Так, у ігровій діяльності саме стосунки між людьми виступають на перший
план. З'являються «внутрішні етичні інстанції» як новоутворення дошкільного
віку. Це уявлення дітей про те, що добре, що погано, як можна діяти, а як не
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можна, бо це засуджується. Такі уявлення, або «внутрішні етичні інстанції»
починають визначати зміст і характер власних вчинків дитини в системі її
взаємодії з дорослими та ровесниками”1. В означеному процесі важко
переоцінити роль дитячих народних ігор, що їх містить педагогічна традиція
кожного етносу. Саме в народних іграх, що їх здавна зберігає народ, міститься
етична квінтесенція людського співбуття, оскільки шліфована віками форма
гри, передбачала удосконалення вияву морального змісту.

Святокум О. Є. (Харків)
ПРАВОВА ОСВІТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті розглядається правова освіта в початковій школі як чинник
формування громадянського суспільства в Україні. Автор вважає, що
формування у дітей потреби та спроможності жити в громадянському
суспільстві є необхідною умовою побудови дійсно демократичної правової
держави.
Формування в Україні демократичного середовища, створення власної
державності, необхідність враховувати особливості загально-цивілізаційного
процесу висуває на сучасному етапі української історії як найбільш значуще
завдання побудову “крок за кроком” громадянського суспільства2.
Сучасні дослідники громадянського суспільства як політичного утворення
визначають його як суспільство, відокремлене від держави, що є сферою
недержавних суспільних інститутів і відносин3 Сфера функціонування
структур громадянського суспільства охоплює соціальні суб’єкти, соціальні
інституції, відносини між ними, які не підлягають державній регламентації,
але обмежені дією принципу: “дозволено все, що не заборонено законом”.
Взаємодія структурних елементів громадянського суспільства спрямована на
реалізацію специфічних інтересів приватних осіб та асоційованих груп, які
об’єднуються на засадах спільних інтересів членів цих груп4.
Розмежування функцій держави і громадянського суспільства дає змогу
розглядати їх як партнерів, заперечує диктат держави по відношенню до
суспільства. Взагалі ж, існують різні підходи до трактування взаємовідносин
держави і громадянського суспільства.
Романо-германська правова сім’я поєднала поняття “громадянське
суспільство” із поняттям “правової держави”. Ідея взаємозалежності правової
1

Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. – С. 49.
Європейський вибір: виступ Президента України Л. Д. Кучми у Верховній Раді
України 18 червня 2002 року. Послання Президента України до Верховної Ради
України – 2002 рік. – К.: Преса України, 2002. – С. 7.
3
Задоянчук О. І. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в
Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук. – К., 1999. – С. 1.
4
Корнілов Ю. П. Громадянське суспільство та особистість (соціально – політичний
аналіз): Автореф. дис. ... канд. політ. наук – К., 1998. – С. 12.
2
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держави і громадянського суспільства актуалізує питання про первинність
цих понять. Існує дві точки зору. Перша: громадянське суспільство є етапом
на шляху до правової держави, друга: громадянське суспільство – це вінець
розвитку держави.
В англосаксонській сім’ї поняття “громадянське суспільство” відбиває
сукупність неполітичних, позадержавних відносин громадян.
У правовій сім’ї релігійно-моральної орієнтації розвивається ідея
“справедливої” держави, здатної гармонізувати інтереси особи, суспільства та
держави і формувати тип суспільства, який можна вважати певним аналогом
західного зразка громадянського суспільства.
Крім цивілізаційного, існує глобалістський підхід до розуміння сутності
громадянського суспільства. Глобалізація, міжнародна стандартизація дії
права надають підстави трактувати громадянське суспільство як етап на
шляху до універсальної держави, де діє сталий перелік принципів1.
Становлення громадянського суспільства в Україні має ряд особливостей:
відсутність структур і традицій громадянського суспільства у
посттоталітарний період; відсутність у минулому власної незалежної
державності від соціалістичного етатизму до державного фетишизму2.
Дванадцятирічний досвід незалежності України засвідчує: громадянське
суспільство та правову державу не можна створити вольовими зусиллями.
Можна лише забезпечити належне соціально-економічне, політико-правове та
культурно-ідеологічне середовище для їх поступового становлення. Отже,
громадянське суспільство не можна формувати незалежно від розвитку
демократичних засад самої держави3. Саме тому розбудова правової держави і
формування громадянського суспільства розглядаються в Україні як процеси,
що взаємообумовлюють один одного.
Однією з основних ознак правової держави є високий рівень
правосвідомості та правової культури громадян. Поняття “громадянське
суспільство” включає регулювання поведінки людини за допомогою етичних
норм і здійснення людиною своїх потреб та інтересів у приватному та
суспільному житті на засадах свободи, незалежності та недоторканості.
Вказане обумовлює необхідність організації правової освіти як суттєвого
чинника формування громадянського суспільства і розбудови правової
держави. Як засвідчують досвід та наукові дослідження, правова освіта має
здійснюватись у декілька етапів. Перший етап – виховання правової
свідомості через надання знань про соціальну цінність права, його роль у
житті суспільства, захисті прав і свобод кожного громадянина в державі.
Другий етап передбачає формування умінь самостійно застосовувати на
практиці теоретичні знання. Третій етап полягає в стимулюванні позитивних
прикладів реалізації чинного законодавства та корекції поведінки особи4.
1

Узун Ю. В. Концепт “громадянське суспільство” в історії та теорії політичної
думки: Автореф. дис. ... канд. політ. наук. – Одеса, 2002. – С. 10.
2
Задоянчук О. І. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в
Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук. – К., 1999. – С. 2.
3
Корнілов Ю. П. Громадянське суспільство та особистість (соціально – політичний
аналіз): Автореф. дис. ... канд. політ. наук – К., 1998. – С. 14.
4
Костилев В. В. Правове виховання молоді // Конституція України – гарант
розвитку творчих здібностей молоді: Матеріали “круглого столу” 27 червня 2002 р. –
Х.: Видавництво ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – С. 26-27.
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Національна програма правової освіти населення визначає, що “надання
правової освіти має здійснюватись в усіх дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної
освіти”1.
Результати наукових досліджень підтверджують, що “молодший шкільний
вік є найсприятливішим для формування навичок морально-правової
поведінки, в основі якої лежать правові знання, набуті в дитинстві (норми,
правила поведінки, оцінки)”2.
На жаль, невирішеною на сьогодні залишається проблема підготовки
вчителів початкових класів до викладання правових дисциплін. “Аналіз
масової практики роботи вчителів початкових класів свідчить про те, що в
сучасній школі ще не сформувалася чітка й достатньо обґрунтована система
правового виховання учнів; недостатньо розроблено теорію й методику
правовиховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку з урахуванням
досягнень зарубіжного досвіду…”3. На думку дослідників проблем організації
правової освіти у початковій школі, вчителям необхідно більше уваги
приділяти використанню у правовиховній роботі навчального матеріалу
різних предметів. Формуванню основ правової культури дуже ефективно
можуть сприяти такі предмети як ознайомлення з навколишнім світом,
природознавство, читання, трудове навчання4. Великий потенціал щодо
формування правосвідомості молодого покоління несе в собі українознавство.
Курси “Я і Україна, “Україна і світ” можуть значно підвищити рівень
правової, громадянської освіченості молодших школярів за умови
відповідності їх змісту віковим особливостям учнів та завданням правової
освіти. Як засвідчує досвід, молодші школярі (2 – 4 клас) здатні засвоїти
поняття “право”, “обов’язок”, “честь”, “гідність”, “громадянин”,
“Батьківщина”, “справедливість”.
Основними завданнями правової освіти в початковій школі мають бути:
надання молодшим школярам знань про їхні права, свободу і обов’язки;
сприяння переведенню правових знань учнів на рівень їхніх особистих
переконань, включенню навчального матеріалу в систему ціннісно-правових
орієнтацій, формування навичок допустимих форм і методів поведінки в
суспільстві;
створення умов для соціалізації особистості, формування навичок
соціальної поведінки;
формування правової культури як елемента політичної, громадянської
культури особистості;
виховання активної громадянської позиції;
виховання високих моральних якостей особистості, зорієнтованої на
розвиток громадянського суспільства та утвердження правової держави.
1

Національна програма правової освіти населення. Затверджена Указом
Президента України № 992/2001 від 18 жовтня 2001 року. – С. 1.
2
Запорожан І. Г. Педагогічні основи правовиховної роботи з молодшими
школярами: Дис. ... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2002. – С. 38.
3
Мацук Л. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до правового
виховання молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2002. –
С. 2.
4
Запорожан І. Г. Педагогічні основи правовиховної роботи з молодшими
школярами: Дис. ... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2002. – С. 53.
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Отже, головною метою правоосвітньої роботи в сучасній українській
школі має стати не тільки і не стільки профілактика правопорушень,
спонукання до дотримання законів держави, як це було за тоталітарних часів.
Сьогодні правова освіта має бути спрямованою на виховання переконань, що
допомагають краще орієнтуватись у складних процесах суспільного життя,
виборі життєво важливих цінностей, самовизначенні як активних суб’єктів
демократичних суспільства.
Зарубіжний досвід, зокрема ФРН, з правового навчання і виховання учнів
засвідчує ефективність включення правових понять до навчальних програм
майже з усіх предметів. Матеріали правового характеру становлять третину
усіх текстів підручника з літератури для 5-6 класу. У цілому ж, правове
навчання і виховання учнів загальноосвітніх шкіл у ФРН становить
цілеспрямовану систему, що має міцну опору і в середовищі учителів, і серед
батьків. Показником правильності обраного в громадянському вихованні
напряму у ФРН є досить високий рівень юридичної підготовленості і
освіченості громадян, їхня дисциплінованість, кваліфіковане використання
правових засад для захисту своїх інтересів і прав, чи не найкраща в Європі
екологічна ситуація1.
Уже чотири роки здійснюється ознайомлення молодших школярів з
найважливішими міжнародними документами з прав людини у школах
Російської Федерації. Вчителі відзначають велику зацікавленість дітей в
оволодінні новими знаннями та ефективне їх сприйняття завдяки
нетрадиційній подачі матеріалу та здійсненню зв’язку з повсякденним
життям.
Існує також певний досвід щодо впровадження правової освіти в Україні і,
зокрема, на Харківщині2. Узагальнюючи досвід загальноосвітніх навчальних
закладів області по впровадженню системи безперервної правової освіти,
можна визначити два напрями інтеграції правової освіти в програму
початкової школи: включення правових понять до навчальних програм
базових предметів та створення факультативних курсів з правознавства.
Обидва напрями гармонійно поєднуються в ЗОШ № 152 м. Харкова, де з
1985 р. діє авторська програма “Основи правової культури”. У третіх-восьмих
класах ця програма передбачає викладання спецкурсу, а в перших-других
класах знання з права інтегруються в програму базових дисциплін. Правові
знання, отримані учнями на уроках, закріплюються, конкретизуються,
розвиваються під час проведення позакласних заходів правової тематики.
Методика викладання правознавства має базуватися на формуванні у дітей
правових знань в органічній єдності зі знаннями норм моралі відповідно до
основоположних, провідних принципів права. Серед них у першу чергу слід
відзначити принципи справедливості, відповідальності за провину. Такий
підхід забезпечує не лише накопичення певної суми правових знань, а й
активно впливає на усвідомлення, оволодіння дітьми загальнолюдськими
гуманістичними цінностями, сприяє вихованню правових переконань,
1
Ваксман В. Складові цілеспрямованої системи (Правове навчання і виховання
учнів загальноосвітніх шкіл у ФРН) // Історія в школах України. – 2001. – № 4. – С. 5455; 2002. – № 1. – С. 50-51.
2
Програма правової освіти населення на 2001-2005 рр. Затверджені
Розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації № 511 від 07 серпня
2001 року.
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обумовлює формування внутрішньої саморегуляції поведінки відповідно до
загальнолюдських принципів і норм моралі, які становлять сутність права1.
Свідченням високої ефективності впровадження правової освіти в
початкових класах ЗОШ № 152 м. Харкова є підвищення рівня культури
міжособистісних стосунків, рівня правосвідомості школярів, попередження
підліткової злочинності.
Цікавий досвід запровадження правової освіти у початковій школі
накопичено також у Безлюдівському НВК Харківського району. Колектив
учителів початкових класів створив авторську програму “Вивчаємо
правознавство” для учнів других-четвертих класів. Курс викладається в обсязі
17 годин на рік. Цей же педагогічний колектив створив і навчальний посібник
за вказаною програмою.
Таким чином, перспектива впровадження правознавчих курсів у
початковій школі стає все більш реальною. У зв’язку з цим виникає
необхідність здійснення методичного супроводу впровадження нових
предметів правового напрямку; підготовки вчителів до викладання нових
правознавчих дисциплін, створення регіональних програм правової освіти у
початковій школі. Вирішення цих завдань неможливе без здійснення
моніторингу, спрямованого на визначення рівня підготовки та потреб у
підвищенні кваліфікації вчителів, виявлення ступеня готовності закладів до
запровадження нових предметів. Саме ці завдання має виконати дослідження,
що здійснюється науково-методичною лабораторією правової освіти та
громадянського виховання Харківського обласного науково-методичного
інституту безперервної освіти.
Узагальнюючи сказане вище слід зазначити, що проблема організації
правової освіти молодших школярів є сьогодні надзвичайно актуальною.
“Людство зобов’язане давати дитині краще, що воно має”, – проголошує
Декларація прав дитини. Дорослі – батьки та вчителі – піклуються про
харчування, добробут, інтелектуальний розвиток маленької людини, але не
менш важливим їхнім обов’язком є підготовка дитини до самостійного життя
в суспільстві. Ми будуємо правову державу, формуємо демократичне
суспільство, виховуємо громадян нової України. Формування у дітей потреби
та спроможності жити в громадянському суспільстві є необхідною умовою
побудови дійсно демократичної правової держави.

1
Ткачова Н. Виховання в учнів шкіл і профтехучилищ ставлення до права як
соціальної цінності // Історія в школах України. – 1998. – № 1. – С. 48-51.
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Розвозчик П. І. (Біла Церква)
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПОЧУТТІВ
ЯК СКЛАДОВОЇ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
У статті розглядаються аспекти формування громадянських почуттів
як складової творчих здібностей старшокласників у процесі аналізу
художнього твору. Автор переконаний, що громадянські почуття є
визначальною світоглядною ознакою творчої особистості.
В умовах розбудови громадянського суспільства в Україні зростає роль
національної школи у формуванні світогляду учня, його морально-етичних та
громадянських почуттів. "Громадянськість, – зазначав видатний педагог ХХ
століття В.О.Сухомлинський, – це насамперед відповідальність, обов’язок –
та вища сходинка в духовному житті людини, на якій вона віддає себе
служінню ідеалові".
Художня література, на нашу думку, є одним з найважливіших чинників
формування і розвитку творчого потенціалу особистості, її духовності,
інтелекту, громадянсько-патріотичних почуттів. Вдаючись до аналізу як
адекватного прочитання художніх творів, що мають виразне громадянське
звучання, старшокласники, без сумніву, проектують на власні душі “силові
поля” аури громадянськості, якою оточений кожен високомистецький
літературний твір патріотичної, громадянсько-філософської тематики.
Учитель-словесник має усвідомити як аксіому: формування громадянських
почуттів школяра – це побудова фундаменту творчої особистості та створення
перспективи для розвитку її творчих здібностей.
Громадянські почуття є визначальною світоглядною ознакою творчої
особистості, а найважливішим мірилом творчої особистості є її здібності.
Психологи розглядають творчі здібності як сукупність психічних якостей
індивідуума, які у своїй єдності є запорукою розв’язання ним творчих
завдань. Представники педагогічної науки визначають творчі здібності як
синтез властивостей та особливостей особистості, що характеризують ступінь
їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності і
зумовлюють рівень їх результативності.
Громадянські почуття, громадянську позицію, національні та вселюдські
ідеали учня можна формувати в процесі шкільного аналізу художнього твору
на навчальних заняттях з української літератури. На нашу думку, найбільш
оптимальними є біографічний та естетичний методи аналізу, пообразний та
проблемно-тематичний шляхи аналізу в їх системному взаємозв’язку.
Так, біографічний метод аналізу, що є актуальним при вивченні творчості
кожного українського письменника у 9–11 класах, відіграє особливу роль при
вивченні біографії Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, І.Багряного,
О.Ольжича, Олени Теліги, В.Стуса, життєвий шлях яких можна вважати
громадянським подвигом.
Естетичний метод аналізу найдоцільніше використовувати при вивченні
творчості тих письменників, які обрали естетичні категорії (прекрасне,
трагічне, комічне) найважливішими функціональними орієнтирами своєї
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творчості. Як один із яскравих прикладів цього – письменники“шістдесятники”, покоління, яке прийшло в літературу в період “хрущовської
відлиги” і визначило естетичні критерії основою своєї творчості. У центрі
уваги “покоління проти течії” постали такі теми: Вітчизна (читаймо: Україна),
народ, краса й неповторність рідної природи, історична пам`ять, людина у
всьому багатстві її проявів (суспільне життя, громадянська позиція, творчість,
кохання тощо), нівеляція особистості (соціальна апатія, аморфність
внутрішнього світу) в умовах новітнього міщанства і боротьба з цим явищем.
Проблемно-тематичний шлях аналізу є надзвичайно важливим у плані
формування творчого мислення, особистісного бачення та осмислення
соціально-політичних, філософських, морально-етичних проблем, пов’язаних
як із життям суспільства, нації, народу, так і з життям, помислами, мріями і
реальними вчинками кожної людини.
Драма Лесі Українки “Бояриня” (27-29.04.1910) – твір історичної
тематики, але він є гостроактуальним і в наш час. На історично-часовому фоні
ХVІ століття (доба Руїни) Леся Українка піднімає надзвичайно важливі
проблеми свого часу, які мають чітку проекцію в ХХІ століття і які потрібно
визначити десятикласникам та глибоко осмислити:
проблему громадянського обов’язку і громадянської пасивності;
проблему національної зради і приниження людської та національної
гідності;
проблему компромісу з власною совістю;
проблему відчуження від рідної землі та національних ідеалів і святинь
(проблему манкуртства).
Аналізуючи роман У.Самчука “Марія” (1933), одинадцятикласники
визначають таку проблематику (сукупність проблем) твору:
проблему добра і зла; проблему буття українського народу;
проблему кохання і щастя; проблему гріха та його спокутування;
проблему моралі та моральної деградації особистості;
проблему духовності, віри в Бога;
проблему любові до праці як основи життя; проблему батьків і дітей;
проблему національної самосвідомості; проблему деформації українського
характеру;
проблему геноциду радянської влади проти українського народу;
проблему більшовизму як соціального та духовного явища.
Пообразний аналіз художнього твору вимагає від учителя-словесника та
старшокласника особливої уваги до художнього образу. За Л.Тимофєєвим,
художній образ – це конкретна і водночас узагальнена картина людського
життя, створена за допомогою вимислу й має естетичне значення.
Літературознавці зауважують, що будь-який художній образ є умовним,
побудованим на перебільшенні. Існують такі типи літературно-художніх
образів: образ-персонаж, образ-подія, образ-почуття, образ-предмет, образпейзаж, анімалістичний образ. Варто додати , що ліричний образ тяжіє до
асоціативності (нехтуючи предметністю), епічний образ, навпаки, прагне до
якомога точнішого відтворення предметної сторони зображуваного, а образ у
драмі створюється майже виключно за рахунок мови дійових осіб.
Вивчаючи творчість І.Багряного в 11-му класі, ми маємо особливу нагоду
використати всі “можливості” як біографії письменника, так і його романів
“Тигролови” та “Сад Гетсиманський”. І.Багряного називають речником
українського оптимізму. Життя било його навідліг, ”червоно-чорна”
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більшовицька сила прагнула знищити, стерти з лиця землі, хвороба
накидалася на нього з жорстокістю голодного звіра, а він протистояв їм усім,
могутній і нездоланний духом. Григорій Многогрішний (роман “Тигролови”),
Андрій Чумак (роман “Сад Гетсиманський”), як і герої інших творів
І.Багряного, втілюють часточку життєвої долі автора, його силу духу, його
оптимізм та національну самосвідомість.
Використовуючи шлях пообразного аналізу, вчитель-словесник може не
тільки розкрити образно-символічну систему роману “Тигролови” (1944), а й
захопити одинадцятикласників романтичним ідеалом – образом головного
героя Григорія Многогрішного. Яким він постає перед нами? Це людина
величезної сили волі, людина, що над усе любить свій народ і свою Вітчизну.
Це про Григорія Многогрішного (і про себе!) автор говорить останнім рядком
роману: “...сміливі завжди мають щастя”. Ми бачимо, як І.Багряний
проводить свого героя складною дорогою долі через увесь роман. І ті образиперсонажі, які автор змальовує повніше та багатогранніше (Григорій
Многогрішний, родина Сірків), і ті, що з’являються на тлі сюжету рідше
(родина Морозів, майор Медвин тощо), і образи-символи (дракон, “Світ на
колесах”, українська пісня, екзотична і таємнича тайга, зацькований ізюбр –
усе це пов’язане з Григорієм, так чи інакше стосується його. І перебування
Григорія Многогрішного в родині Сірків, і його минуле життя, яке постає
насамперед у спогадах його ката – майора НКВД Медвина (ця ретроспекія є
своєрідним художнім прийомом), і спілкування з суворою далекосхідною
тайгою, і чисте, світле почуття до Наталки, – усе це в композиції роману за
законом арифметичної прогресії все глибше, повнокровніше й багатогранніше
розкриває характер цього героя.
Однак І.Багряний знайомить нас не тільки з Григорієм, а й з іншими
людьми, які зберегли власну духовну незалежність, гідність, моральне
здоров’я. Це в першу чергу родина Сірків. Батько – Денис Сірко – людина,
яка втілює в собі морально-етичні традиції українства: мудрість,
розважливість, працьовитість, щедрість душі, гідність. Мати – Сірчиха – є
справжньою берегинею сімейного вогнища: “Григорій слухав лагідну,
спокійну мову цієї жінки, цієї матері, і було йому дивно приємно. Аж наче
кров швидше пульсувала, коли слухав цю матір: така вона, як і там, на
Україні, і не така. Розборкана – он яка. Скільки тієї мужності простої, скільки
тієї певності, може, не усвідомленої, а звичайної, стихійної. І стільки тієї
гордості волелюбної, природної...”
Діти Сірків – Гриць і Наталка – активно переймають життєвий досвід
батьків. Гриць, хоч і молодий, але, як і батько, має характер переможця –
людини гордої, волелюбної, твердої, впевненої в собі.
Особливо яскраво, повногранно малює І.Багряний ще один центральний,
поряд із Григорієм Многогрішним, образ Наталки. Наталка багато в чому
схожа на Мавку з “Лісової пісні” Лесі Українки, але відрізняється від неї
великою життєлюбністю, оптимізмом, силою духу. Григорій зачарований і
вродою дівчини, і таємничістю її гордої душі, і твердістю характеру (адже
вона теж Сірківна!), і водночас ніжністю, добротою, не виставленою напоказ,
як на вітрині магазину, а природною й ніби трохи прихованою від чужого ока.
Наталка гордиться своїм прізвищем, своєю належністю до старовинного
українського роду: “Мій батько – Сірко, і дід – теж Сірко, і прадід, усі
Сірки...”
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Як бачимо, аналіз образів Григорія Многогрішного та родини Сірків
створює підгрунтя для формування у старшокласників почуття національної
самосвідомості, справжньої українськості та громадянськості, бо як Григорій,
так і Наталка (або й інші члени родини Сірків) можуть стати для учнів
ідеалом.
Справжнім літературним материком духовності, гуманізму, етичного
максималізму, активного патріотизму і національної самосвідомості, культу
свободи, відстоювання громадянських почуттів стала творчість письменників“шістдесятників”. Творчість В.Симоненка, Д.Павличка, Ліни Костенко,
М.Вінграновського, І.Драча, Б.Олійника, В.Стуса та інших авторів, на наш
погляд, вагомо сприяє інтелектуально-естетичному та духовному зростанню
старшокласників.
Особливою аурою громадянськості наповнена поезія В.Симоненка. “Я –
українець. Оце і вся моя автобіографія”, - сказав митець у 1962 році на вечорі
молодих авторів. “Витязь молодої української поезії”(так назвав В.Симоненка
О.Гончар) палко любив життя і людей (поезії “Світ який – мереживо казкове”,
”Люди – прекрасні...”, ”Ти знаєш, що ти – людина”), висловлював щиру шану
простій людині-трудівнику (поезії “Піч”, ”Дід умер”, “Дума про щастя”, ”Баба
Онися” та ін.). Чимало віршів у В.Симоненка про рідну землю, про Україну
(“Україні”, ”Задивляюсь у твої зіниці”, ”Земле рідна”, ”О земле з переораним
чолом”, ”В букварях ти наряджена і заспідничена”, ”Є тисячу доріг...”,
”Стільки в тебе очей...”).
Громадянська лірика В.Симоненка – поліфонічна, образно-афористична,
глибокопафосна і життєствердна, наскрізь пройнята щирістю інтонацій,
відкритістю поетової душі назустріч світові, назустріч кожній добрій людині:
Люди – прекрасні,
Земля – мов казка.
Кращого сонця ніде нема..
Загруз я по серце
У землю в’язко.
Вона мене цупко трима.
(“Люди – прекрасні”)
Вдамося до аналізу одного з віршів В.Симоненка – “Задивляюсь у твої
зіниці”. Цю проникливу й винятково потужну з погляду громадянського
звучання поезію написано 26 грудня 1961 року, за два роки до трагічного
фіналу його життя. Поезія складається з восьми строф, але в другу збірку
поета “Земне тяжіння” (1964) увійшла в “скаліченому” вигляді: третя, п’ята,
шоста і сьома строфи були вилучені. Компартійна цензура “вирізала”
найбільш щемливі й болючі рядки розмови сина-патріота з матір’ю Україною:
Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю –
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю!
Весь вірш – це відвертий, задушевний монолог ліричного героя, звернений
до матері-України. Вирвавшись із суєти щоденних клопотів, відштовхнувши
їх на задній план, ліричний герой з любов’ю, захопленням, тривогою й болем
вдивляється в “голубі й тривожні, ніби рань”, очі України.
В.Симоненко проводить сміливий перегук зі своїм попередником
В.Сосюрою, який закликав:
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Всім серцем любіть Україну свою
І вічні ми будемо з нею!
Однак вірш В.Симоненка не тільки експресивніший, а й глибший за
Сосюрин (у Сосюри багато декларативності, лозунговості, хоча в 40-ві роки
вірш “Любіть Україну” завдяки виразній національно-патріотичній ідеї
відіграв позитивну роль у відродженні національної самосвідомості
українців). Образ України у поета-“шістдесятника” постає у всій
багатовимірності й драматизмі. Україна для ліричного героя вірша
В.Симоненка – це не тільки “диво”, “молитва”, “розпука вікова”, це й
найсвятіше – мати! Ось чому він звертається із застереженням до ворогів та з
проханням до друзів залишити його наодинці з матір’ю:
Одійдіте, недруги лукаві!
Друзі, зачекайте на путі!
Маю я святе синівське право
З матір’ю побуть на самоті.
Поезія В.Симоненка, прониклива і щира, достукується до кожної душі, бо
автор не говорить описово про свої почуття, думки, вчинки, не прагне
агітувати до цього інших, а особистим прикладом (своїм і свого ліричного
героя), своїм “я” доводить, що все в цьому “я” дієве, справжнє, начинене
сонцем і жагою життя, молодечим завзяттям, любов’ю до всього прекрасного,
людяного і ненавистю до підлоти, морального бруду, лицемірства. Цим
ліричний герой поезій В.Симоненка споріднений з ліричним героєм поезій
Є.Маланюка, насамперед пристрасністю душі й тривогою за долю України. В
той же час можна зауважити, що в своїх почуттях до України В.Симоненко
ніколи не переходить межі, коли докір стає образою, хоча і в нього є такий
болючий вірш-докір, вірш-роздум, який певною мірою перегукується з
образом Маланюкової Степової Еллади - Чорної Еллади (“Антимарії”):
В букварях ти наряджена і заспідничена,
Поворозками зв’язана, ледве жива,
На обличчі тремтить в тебе радість позичена,
На губах скам’яніли казенні слова.
Україно! Тебе я терпіти не можу,
Я тебе ненавиджу чуттями всіма,
Коли ти примітивна й на лубок похожа,
Коли думки у тебе на лобі нема.
Я люблю тебе іншу – коли ти бунтуєш,
Коли гнівом під кручі клекоче Дніпро,
Коли думаєш ти, коли бачиш і чуєш
І несеш од криниці вагоме відро.
(“В букварях ти наряджена і заспіднічена”)
Як і Є.Маланюк, В.Симоненко трактував образ України глибоко й
неоднозначно, але лінії й штрихи цього безсмертного образу змальовані з
оптимізмом і незгасною вірою у щасливу зорю своєї Вітчизни, свого народу:
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
(“Де зараз ви, кати мого народу”)
Отже, формування громадянських почуттів старшокласників у процесі
аналізу художнього твору можливе за умови реалізації таких факторів:
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пізнання естетичної суті, філософської глибини, громадянськопатріотичної наповненості художньої літератури повинно базуватися на
ґрунтовному аналізі художнього твору;
прочитання художнього твору має бути максимально наближеним до
авторського задуму, тобто адекватним (аналіз є одним зі шляхів адекватного
прочитання тексту);
аналіз художнього твору є одним із засобів розвитку творчих здібностей
старшокласників, а складовою творчих здібностей особистості та підґрунтям
для їхнього розвитку є світоглядно-громадянська позиція школяра;
аналіз художнього твору як один із засобів формування громадянських
почуттів старшокласників передбачає такі види роботи: обговорення
художнього твору (пообразний, проблемно-тематичний чи інший шлях
аналізу), використання різних методів аналізу (біографічного, естетичного та
ін.), усні та письмові відгуки, рецензії, твори-роздуми, наукові дослідження,
диспути, дискусії тощо.

Сергеєва Л. М., Молчанова А. О. (Київ)
ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті досліджується громадянське виховання учнівської молоді як
основа формування громадянського суспільства в Україні. Автори
наголошують, що головне завдання України як цивілізованої держави – це
захист особистих, соціальних, професійних інтересів кожної молодої людини,
її прав і свобод.
Необхідність громадянської освіти молоді в сучасному українському
суспільстві великою мірою зумовлена потребою державотворчих процесів на
засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають
забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й
застосування їхніх потенційних здібностей, досягнень, потреби в
самовизначенні та самоутворенні.
Громадянське виховання – це складова загального виховного процесу у
навчальних закладах профтехосвіти. Для України, яка є поліетнічною
державою, громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й
тому, що воно покликане сприяти формуванню соборності України, яка є
серцевиною української національної ідеї.
На відміну від інших розвинутих країн, де громадянське виховання майже
повністю базується на політичній та правовій сфері діяльності
громадянського суспільства, в Україні, через відсутність відповідної правової
бази або її недієспроможності, громадянське виховання багато в чому
базується на морально-етичних засадах, що виступають головним критерієм
його ефективності.
Роз’язання проблеми громадянського виховання учнів ПТНЗ викликає
необхідність аналізу виховних настанов, що були в профтехосвіті в минулому.
Досвід попередніх десятиріч свідчить, що за радянського періоду перед
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вихованням ставилися нереальні цілі: за рахунок його підсилення “перекрити”
недоліки, незадоволення, які існували в суспільстві. Великого поширення
набула догматична теорія “пережитків”, спираючись на яку, суспільствознавці
не враховувати джерел негативних явищ у молодіжному середовищі із
соціалістичної дійсності, пояснюючи вади суспільства недоліками виховної
роботи. У вирішенні виховних завдань не враховувалася величезна різниця в
діапазоні потреб, силі характеру та інших відмінностях людей, не вивчалися і
не враховувалися кордони та межі впливу виховання на людину, багато в
чому намагалися йти лише екстенсивним шляхом (нові організації, заходи,
асигнування). Не враховувалося, що такі риси нашої культури, як
авторитарність, патріархальність, які історично склалися, виявилися рисами
виховної системи і діяльності. Не обминув виховного процесу і технократизм,
він призвів до того, що виховання людини стало розглядатися не як самоціль,
а лише як інструмент для вирішення інших, перш за все виробничих завдань.
Інтерес особистості перестали використовувати як засіб виховання,
вирішити все намагалися через ідею, через повчання; особистий інтерес
протиставлявся суспільному, а груповий розглядався як негативне явище. При
підготовці фахівця порушувався зв’язок між навчанням і вихованням.
Бюрократизм призвів до неминучого протиставляння формальних і не
формальнальних виховних структур і – понад усе – до падіння престижу
формальних структур і відсотку молоді у неформальні. Це факт, з яким треба
рахуватися.
Виявилася спаплюженою й ідея всебічного та гармонійного розвитку
особистості, коли ні особистість, ні задекларований її розвиток виховати не
змогли. Виховна криза, що панує у вихованні, – це наслідок ілюзій. У цілому
виховна система в освіті, як свідчить аналіз, діє на старих цінностях. Серед
них відсутні основи громадянськості: виховання самоповаги, гідності,
національної свідомості, – які в інших країнах гарантують нормальний
розвиток суспільства.
І суспільство, і виховання виявилися непідготовленими до сучасних
реалій: із зміною старого устрою утворилася ціннісна порожнеча, яку
намагалися заповнювати усім, що з'являлося. Надавалися поради педагогам,
щось на зразок „українське виховання повинно бути національним...,
демократичним..., в його основу треба закласти цінності традиційнохристиянські, ...загальнолюдські ідеали”, тощо, однак не розтлумачувалась
суть цих понять. Заклик до патріотизму в умовах жирування одних і
злидарювання інших лунав як глум. Людина, як і раніше, знову випала з цих
цінностей. Водночас не слід бездумно наголошувати і на ринкових
капіталістичних пріоритетах. Індивідуалізм, конкуренція, підприємництво не
забезпечує людині духовного порятунку.
Сьогодні з'явилася інша небезпека. Нерідко можна почути: якщо ми
оздоровимо економіку, то поліпшаться справи й у вихованні або що
економіку можна перебудувати і без виховання. Виховання й економіка,
виховання і демократизація тісно пов'язані, але зв'язок цей діалектичний,
складний і часто не лежить на поверхні.
Враховуючи важливість ідеї громадянського суспільства, громадянська
освіта і виховання має допомогти учням ПТНЗ стати не тільки
конкурентоспроможними фахівцями, а й громадянами, особистостями, які
володіють громадянськими навичками й цінностями, необхідними для
ефективної участі в діяльності суспільства.
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Громадянське виховання молоді неможливе без розвитку громадянського
суспільства в Україні. Саме громадянське суспільство народжує державу і
використовує її як інструмент для розв'язання загальнонаціональних інтересів.
Але оцінка цього питання групою депутатів Верховної Ради України досить
категорична: "... ми зараз не бачимо, щоб влада достатньою мірою послідовно
і професійно будувала інститут виховання нової генерації на відомих усім
засадах, – патріотизму, моральності, порядності, віри, здатності до
консолідації зусиль тощо"1.
Особливість зазначеної проблеми полягає в тому, що її успішне
розв'язання залежить не лише від нормативного (правового) і наукового
забезпечення. Науковці АПН розробили багато педагогічних концепцій,
виконали низку державних програм, але істотних зрушень немає. Ще у травні
2001 року під час проведення конференції „Шляхи впровадження
громадянської освіти в Україні" було проаналізовано три концепції
громадянської освіти: одна характеризувалася як така, що тяжіє до
європейських, загальнодемократичних, культурних, гуманістичних цінностей;
друга – орієнтована на цінності, що належать далекому минулому; третя, –
розроблена АПН, – займає центристську позицію. У ній акцентується на
необхідності виховання передусім патріота, громадянина України,
національне свідомої людини, водночас враховуються демократичні
європейські цінності. Ця концепція розроблялась у контексті проекту „Освіта
для демократії", у полікультурному розмаїтті європейського бачення проблем
громадянської освіти і виховання2. Було створено курси „Я і Україна",
запропоновано курс „Громадянська освіта" (38 годин) для навчальних
закладів профтехосвіти. Автори розробили свій варіант програми і подали
проект у МОН. Виконуючи цю роботу, автори виходили з того, що вивчення
цього курсу повинно дати учням ПТНЗ на базі повної загальної середньої
освіти основу знань про громадянські цінності нашого суспільства, політичні і
правові питання, розвинути їх громадянське почуття, громадянську
відповідальність і громадянську активність. Програма курсу передбачала
виховання у майбутніх фахівців громадянської свідомості, гідності, честі,
утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості, розвитку
у них поваги до історії та культури свого народу, прагнення зберегти та
примножити культурну спадщину своєї країни, всього людства, формування
особистісної культури. Завданням курсу було формування громадянського
світогляду моделі, вивчення теоретичних положень громадянського
суспільства, демократії, прав і свобод людини, становлення громадянської
позиції, ціннісних орієнтирів, переконань, осмислення свого місця і
можливостей у суспільстві. Вищезазначене мало б сприяти формуванню в
учнів патріотизму, громадянської грамотності, критичного мислення, власних
суджень, навиків дискусії, соціального спілкування й участі у соціальному
житті.
У 2002 р. для загальноосвітніх закладів в 9-11 класах підготовлено
програму “Громадянська освіта”3, видано навчальний посібник “Ми –
1
Ключове завдання – створення системи громадянського виховання // Педагогічна
газета. Спецвипуск. – 2002. – № 10-11 (99-100). – С. 7.
2
Позднякова О. Велика місія громадянської освіти // Освіта України. – 2001. –
№ 22. – 30 трав.
3
Історія у школах України. – 2002. – № 4. – С. 21-26.
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громадяни України”, а в навчальних закладах профтехосвіти цей курс, на
жаль, було знято.
У 2001/2002 навч. році для учнів з повною загальною освітою ПТНЗ
запропоновано новий 10-годинний спецкурс “Політична культура виборців”.
Згодом було проведено бліц-опитування 270 респондентів, причому – 80 з них
є учнями ІV курсу ВПУ, що вивчали навчальний курс “Політологія” в обсязі
81 навчальної години. Результати опитування наведено у таблиці.
Результати бліц-опитування учнів ПТНЗ
Відповіді учнів І, Відповіді учнів
Питання
ІІІ курсів (всього ІV курсу (всього
№
270 респондентів)
80 респондентів)
так
ні
так
ні
1
Чи доповнив Новий
168
102
69
11
спецкурс
“Політична
культура виборців” ваші
62,3%
37,7%
86,2%
13,7%
знання з цього питання?
2
Чи прийняли ви
рішення
прийняти 96
174
74
6
участь у голосуванні
після
відвідування 35,5%
64,4%
92,5%
7,5%
спецкурсу?
Можна припустити, що 10-годинний курс “Політична культура виборців”
для учнів ВПУ, що вивчали навчальну дисципліну “Політологія”, є таким, що
уточнює, доповнює і конкретизує знання. Цю функцію для учнів ПТУ мав
виконувати новий курс “Громадянська освіта”. Щодо політології, то саме цей
предмет дає можливість знайомити учнів з процесами в суспільстві, з новими
обличчями у вітчизняній політиці. Аналізуючи бачення громадянського
суспільства різними партіями, учні за допомогою педагогів мають можливість
поглибити свої знання та висловити міркування щодо цього поняття. Цьому ж
сприяє вивчення суспільних дисциплін (історія, соціологія, основи правових
знань, людина і світ). Особистісно орієнтована модель викладання зазначених
предметів передбачає використання не тільки традиційних форм навчання, а й
сучасних педагогічних технологій.
Демократії в навчальних закладах не можна вчитися недемократичним
способом. Знаходити правду необхідно разом, вчитися треба і учням, і
викладачам – тим, хто буде нести знання про демократію. Використання
педагогічного проектування, дискусій, навчальної співпраці, опанування
рольових ігор та інших інтерактивних методів має сприяти залученню учнів
до багатомірного мислення, вихованню порозуміння, злагоди, толерантності,
віротерпимості, що є основою формування громадянських відносин в Україні.
Автори визнають, що це тільки початок цілеспрямованої роботи над
проблемою формування культури демократичного громадянства в учнів
шляхом накопичення знань, індивідуального досвіду активних і відповідних
дій особистості.
З ініціативи АПН у 2002 р. було створено Міжгалузеву раду з питань
правової освіти і громадянського виховання підростаючого покоління. Під час
обговорення питання було “наголошено на актуальності й необхідності
створення в Україні системи громадянського виховання молоді”, що цей
проект “має стати загальносуспільним явищем”, але все обмежилося, тільки
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шкільною молоддю: пропонували внести стратегічні завдання з цього
напряму до Державного стандарту загальної середньої освіти”.
На нашу думку, якщо мова йде про виховання нації, “яка несе абсолютно
новий політичний і загальногромадянський менталітет”, неможливо
ігнорувати контингент учнів ПТНЗ – майбутню зміну національних
професійних кадрів. Спробуємо пояснити це тим, що департамент
профтехосвіти МОН України не може визначитися з пріоритетами вивчення
суспільних дисциплін протягом багатьох років: “Людина і світ”,
“Громадянська освіта”, “Політологія” (з 2004/2005 навчального року
відбудеться скорочення навчальних годин на 30%). Одне відкидається, інше
включається, не відпрацьовуються співвідношення предметів, зміни
навчальних планів не підкріплюються аналізом досвіду ПТНЗ, відповідними
дослідженнями.
Мабуть, дійсно, багато є прихильників думки, що окремі курси – такі як
“Громадянська освіта”, не принесуть очікуваних результатів. Інфікованість
освіти бацилою авторитаризму є дуже великою загрозою не тільки для неї
самої, а й для всього суспільства. На думку О.Сухомлинської, не можна
ефективно викладати окремий курс громадянської освіти і виховання без
докорінної зміни системи побудови навчально-педагогічного процесу.
Безапеляційність, категоричність педагога, вимога покори від учня – це реалії
сьогоднішньої української освіти. У таких умовах побудувати навчальний
курс громадянської освіти практично неможливо, бо він буде
заформалізований і не викличе відповідного інтересу.
Дійсно, сьогодні в країні громадянське суспільство як таке, з
притаманними йому інститутами самоорганізації й саморозвитку, відсутнє. У
населення низька політична культура, йому бракує знання основних положень
Конституції України, Загальної декларації прав людини, Конвенції про права
дитини. Від рівня громадянської освіти і виховання, від становлення
громадянського суспільства. Країна конче потребує інформованої й
компетентної особистості, яка приймає рішення самостійно і здатне нести
відповідальність за свої вчинки. За умов політичної й економічної
нестабільності, дефіциту духовності надзвичайно важливою стає стабілізуюча
роль освіти як гаранта громадянського миру. Державна система освіти, у тому
числі й професійно-технічної, яка також відповідає за соціалізацію
особистості, є важливим і ледь не єдиним інструментом, здатним
еволюційним шляхом забезпечити зміну менталітету, виховати громадянина
майбутньої країни.
Стан навчально-виховного процесу в закладах профтехосвіти
характеризується особливостями, які свідчать про нестабільність суспільства,
його перехідний характер, про складне соціально-психологічне становище
молодих людей, що вступають у сферу виробництва, не будучи
врівноваженими основами знань про сучасне суспільство. Це спричиняє
певний соціально-побутовий дискомфорт в умовах сучасної економіки за
наявності ринку незайнятості робочої сили. Кризові ситуації в політиці й
економіці держави визначають специфіку громадянського виховання
учнівської молоді, яка базується на засвоєнні змісту суспільнознавчих
дисциплін.
Враховуючи це, по іншому визначається проблема громадянського
виховання молоді, що розглядається як соціальне замовлення навчальним
закладам сформувати в підростаючого покоління нову систему цінностей,
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котра грунтується на національній гордості й гідності; виховати вірну й
суверенну особистість, здатну захищати і відстоювати власні позиції та
погляди, керуючись національними та загальнолюдськими цінностями.
Виховати громадянина, на думку Н.Косарєвої, означає підготувати
підростаюче покоління до участі в розв’язанні сьогоденних та перспективних
завдань, до управління функцій трудівника і господаря, керівника і виконавця,
громадського діяча та захисника Батьківщини. Для цього потрібно оформити
комплекс таких особистісних якостей і рис характеру, як патріотична
свідомість, громадянська відповідальність і мужність, готовність працювати
на благо Батьківщини, захищати її, зміцнювати авторитет; знання і
дотримання законів Української держави, прийнятих у ній правових норм;
знання та вільне володіння державною мовою; гуманність, поважне ставлення
до культури, звичаїв і традицій національних спільнот, що проживають в
Україні, висока культура міжнаціонального спілкування тощо1.
Жодний державний устрій не дає людині ні любові, ні доброти, ні почуття
відповідальності, ні благородства. Це з величезними труднощами і лише
частково прищеплюється вихованням, вихованням дитини і людини,
особистості, яке грунтується на усвідомленні того, що головне завдання
України як цивілізованої держави – це захист особистих, соціальних,
професійних інтересів кожної молодої людини, її прав і свобод. Впевненість у
цьому є головним мотивом щодо усвідомлення учнем громадянськості як
духовно моральної цінності, що зумовлена його державною українською
самоідентифікацією і повагою до чеснот громадянського суспільства,
готовністю та вмінням додержуватися власних прав, обов’язків громадянської
культури та громадянської позиції у всіх сферах свого життя.
Гонтар О. В. (Одеса)
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розкриваються першочергові проблеми виховання патріотизму
на заняттях з українознавчих дисциплін у вищій школі. Автор переконаний,
що патріотизм у всіх країнах завжди ґрунтувався на позитивних,
оптимістичних сторінках історії народу і держави, на героїчних вчинках, що
ставали прикладом для наступних поколінь.
Проблема патріотичного, а в умовах незалежної Української держави і
державницького виховання молоді лише зараз поступово набирає обертів.
Хоча останніми роками концепція виховання неодноразово обговорювалася і
відповідні документи затверджувалися, усі крапки над “і” ще не поставлені.
Списи ламаються навколо понять “національне”, “національно-громадянське”
чи просто “громадянське” виховання. І це не зайва гра в дефініції. Сенс у цих
понятійних розходженнях є, і неабиякий.
1
Косарєва Н.І. Виховання громадянськості учнів на ідеях української державності
// Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 130.
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Коли існує національна держава, то існує й державна нація, і поняття це
нетотожне з поняттям етносу. Державна нація охоплює представників усіх
етносів, що є громадянами цієї держави. Серед них виділяється титульний
етнос, який дав ім’я державі і є носієм державної мови, та національні
меншини, що мають бути рівноправними громадянами держави. Український
народ багато століть був бездержавною нацією і, власне, тільки з 1991 року
розпочався процес становлення української державної нації, процес, який ще
не завершився і триває досі.
Інтереси усіх громадян держави складають національні інтереси, тобто
інтереси держави. Національне виховання у цьому випадку неодмінно має
бути державницьким. Поняття “громадянське виховання”, хоча і спрямоване
на формування громадянського суспільства, проте може й не бути
державницьким, а зрештою і патріотичним вихованням. Воно здатне виховати
демократа, який буде готовий жити у будь-якій державі і захищати будь-які
інтереси, крім інтересів власного народу.
Патріотичне виховання завжди мало конкретний і адресний характер. Є
поняття Великої і Малої Батьківщини. За радянських часів Великою
Батьківщиною для українців імперативно мав бути Радянський Союз, Малою
Батьківщиною – Радянська Україна і суб-малою – рідна область, місто, село,
вулиця, оселя тощо. Але радянське керівництво і пропаганда завжди боялися
поняття “Мала Батьківщина”, і його прихильників послідовно таврували як
“націоналістів”. Саме через це за сталінських часів було піддано остракізму
українське краєзнавство. За хрущовської відлиги суб-мала Батьківщина була
реабілітована, але поняття Малої Батьківщини по-старому ігнорувалося через
те, що становило пряму загрозу імперії. Досить згадати драматичні сюжети зі
сценаріями О.Довженка, віршем В.Сосюри “Любіть Україну!”, романом
Олеся Гончара “Собор”, книгою П.Шелеста “Україна наша радянська”. Цей
перелік можна було б істотно доповнити. Після розпаду імперії незалежна
Українська держава офіційно стала для мільйонів українських громадян
Великою Батьківщиною.
Курси “Історія України”, “Українська та зарубіжна культура”, а також
курс “Українознавство” в українських вищих навчальних закладах
якнайкраще відповідають завданням патріотичного та державницького
виховання. Вони дають багатий емпіричний матеріал, безліч прикладів
самовідданої праці національної еліти та представиків народу задля
досягнення державної незалежності України, свободи та добробуту націі,
розвитку національної культури, доведення її до міжнародних стандартів.
Імена народних поводирів та героїв сьогодні відомі кожному українському
школяреві, деякі з них на сторінках історії зажили новим життям, з новими
оцінками та висновками щодо їхнього внеску в історичний процес.
Науковцями та викладачами ВНЗ рішуче відкинуті намагання деяких
сьогоднішніх політиків та публіцистів принизити образ Богдана
Хмельницького, який завжди був, є і буде розцінюватися як один із
найвидатніших політичних діячів України. Якщо на початку 90-х років при
вивченні біографії гетьмана І.С.Мазепи у навчальному закладі наголос
доводилося робити на з’ясуванні причин зради його цареві Петру І та
відповіді на питання чи була це зрада українському народові, тепер акценти
перенесені на інші проблеми. Інтерес учнів та студентів викликає розгляд
динаміки внутрішньої та зовнішньої політики великого гетьмана, який
спромігся 22 роки правити Україною у мирі та злагоді, сприяв розвиткові
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освіти та мистецтва, щедро підтримував українську православну церкву,
високо підніс авторитет гетьманської влади.
Патріотизм у всіх країнах завжди грунтувався на позитивних,
оптимістичних сторінках історії народу і держави, на героїчних вчинках, що
могли б стати прикладом для наступних поколінь. Жодна державна нація у
світі не може дозволити собі підривати та послаблювати національний дух
народу. Виховання молоді ведеться на історичному позитиві, який звеличує
націю і державу, стверджує її моральність, розум та могутність. При цьому, як
правило, мовчанкою обходяться поразки та приниження нації, а якщо про них
і згадується, то лише для того, щоб зробити об’єктивні висновки на майбутнє.
Чудовий приклад історичного оптимізму залишила блискуча плеяда
українських митців “Празької школи”: Олег Ольжич, Євген Маланюк, Юрій
Липа, Олена Теліга. За плечима багатьох з них лишився історичний досвід
військової і державної поразки та гіркота емігрантських поневірянь. Але не
безпомічний плач над нездійсненною державністю, над УНРівськими та
гетьманськими руїнами, над жалюгідно-жебрацьким становищем емігранта
без жодної надії на переможне повернення в Україну, перспектива якого між
двома світовими війнами була ірреальною, а натомість оптимістична
впевненість у кінцевій перемозі, безвідносно до часу її реалізації, – ось що
було притаманно творчості цієї групи українських письменників та поетів,
якій Д.Донцов дав влучне визначення “трагічних оптимістів”.
Історичний оптимізм, впевненість у тріумфі української державницької
ідеї притаманна для поетичного та публіцистичного доробку Олени Теліги.
“Не треба смутку!”, – закликала вона в одному зі своїх віршів. І була
впевнена: що “мрією було роками”, “переллється в дійсність і можливість”.
Жертовними було життя і смерть поетеси. Цей оптимістичний пафос
перегукується з творчістю інших українських поетів. Згадаймо хоча б “Contra
spem spero!” Лесі Українки чи “Гей на весла!” забороненого вчора, а сьогодні
піднятого з небуття поета початку ХХ ст. Григорія Чупринки, розстріляного
більшовиками. Саме на таких прикладах треба виховувати молодь
сьогодення, формуючи патріотичне бачення історії та сучасності.
Останніми роками видано багато історичних книжок, але саме
державницько-виховний аспект у них майже відсутній. Багато авторів
спеціалізується на безплідному й шкідливому копирсанні у негативних
сторінках нашого минулого, на скигленні та голосінні над нещасливою,
сумною та важкою долею народу, жалкуванні за невикористаними
можливостями тощо. Така позиція, яка, на перший погляд, наче б то
відповідає потребам об’єктивного та наукового показу минулого, насправді є
наругою над пам’яттю народу, глибоко ворожою самій ідеї української
державності.
Об’єктивно вона сприяє поширенню нігілізму та безвір’я у перемогу
національно-державницької справи, допомагає ворогам української
державності, які, посилаючись на багатовіковий бездержавницький статус
України, культивують тезу про меншовартість, другорядність та закономірну
історичну підлеглість української нації, безвихідність ситуації в умовах
сучасної кризи ідей та вартостей.
Декілька років тому в українських вузах було запроваджено новий
предмет – українську та зарубіжну культуру. Ділянка української культури
була давно передбачливо занедбана в українській гуманітарній науці тими
силами, які добивалися повної асиміляції українського народу з польським
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або російським народами, конвергенції його у загальнопольський або
загальноросійський культурний простір. Бездержавна нація, яка до того ж не
має власної культури, або культура якої стоїть лише на етнографічнофольклорному рівні, не може претендувати на самостійне існування і не
становить небезпеки для імперських сил.
Культурне надбання кожного народу, у тому числі й українського, його
мистецтво, є великою силою у патріотичному, державницькому вихованні
суспільства. Це добре розуміла царська бюрократична верхівка, коли готувала
відомі циркуляри та укази доби Олександра ІІ, забороняла українські пісні,
театральні вистави, обмежувала літературу й мову.
Сьогодні засоби естетичного виховання мають, як і раніше, виконувати
функції патріотичного виховання. Національний живопис, кінематограф,
драматичний театр, балет, опера, естрада, архітектура, скульптура,
застосування національних сюжетів, традицій, мелодій, мови, національного
бачення світу за час існування незалежної України, прямо таки на очах
роблять революційні посувки у сприйнятті нашої держави світовою
громадськістю та громадськістю самої України. До речі, таку ж справу
виконують і перемоги наших спортсменів на міжнародних спортивних
змаганнях та Олімпійських іграх.
Українська держава нині стоїть перед безліччю проблем. З великим
запізненням, порівняно з іншими народами та державами, розпочався процес
державотворення, пошуків власного шляху розвитку, переоцінки вікових
національних догм та звичаїв. Власне, відбувається процес формування
сучасної державної української нації замість нації бездержавної, підлеглої.
Перед нею стоїть завдання сформувати власний, відмінний від інших націй,
світогляд, збагачений загальнолюдськими цінностями, навчитися відстоювати
їх у боротьбі з державним нігілізмом, деполітизацією життєвої позиції,
бездуховністю, плекати віру в непереможну силу позитивного поступу у
розвитку українського народу та державності. Саме на це має бути
спрямовано патріотичне та державницьке виховання в усіх навчальних
закладах країни, у тому числі й у вищій школі.
Останнє десятиріччя після розпаду СРСР позначилося скептицизмом щодо
виховної роботи взагалі та патріотичного виховання, зокрема. Тепер, здається,
ми нарешті виліковуємося від цієї хвороби перехідного періоду. Хоча й досі
точаться суперечки відносно того, яке спрямування та навантаження має мати
таке виховання: повинно воно надавати перевагу загальнолюдським
цінностям чи орієнтуватися на сучасні потреби українського суспільства, бути
“громадянським” чи “національним”.
Підготовка кадрів для роботи в органах внутрішніх справ України, крім
спеціального вишколу, вимагає копіткої роботи в галузі патріотичного та
державницького виховання курсантів. Для випускників вищих навчальних
закладів МВС тут немає місця для альтернатив: вони завжди мають стояти на
охороні Української держави та законності. А це передбачає потребу і
громадянського, і національного виховання, як двох невід’ємних сторін
єдиного виховного процесу.
Найбільше навантаження у цьому процесі лягає на кафедри гуманітарного
циклу, особливо кафедри історії України та українознавства, в Одеському
юридичному інституті НУВС – на кафедру історії державності України, що
об’єднує всі дисципліни українознавчого циклу (історія та культура України,
українознавство, українська мова). Перш за все, робота в цьому напрямку
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вимагає старанного відбору фактичного матеріалу при вивченні вітчизняної
історії, необхідності робити акценти на позитиві в історичному минулому,
героїчних сторінках життєдіяльності народу та його еліти, робити наголос на
можливості подолання сучасних негараздів і досягнення рівня цивілізованих
країн та націй. Гадаємо, ця теза ще потребує спеціального та предметного
обговорення фахівцями по кожному розділу навчальної програми з історії
України.
Курс Української держави на європейську інтеграцію також змушує
переглянути під новим ракурсом вітчизняну історію, акцентуючи увагу на
європейських контактах діячів української культури, проблема, яка за царату і
в радянські часи звичайно замовчувалася. Як відомо, на першому місці тоді
була ідея російсько-українських зв’язків, концепція “молодшого брата” тощо.
Істинний стан речей беззаперечно доводить, що до і після 1654 р. українські
діячі культури мали безпосередні зв’язки з Заходом, а не тільки за
посередництвом Москви. Бездержавний статус України гальмував ці зв’язки,
але не міг їх повністю усунути чи скасувати.
В інтересах патріотичного виховання в ОЮІ НУВС використовуються
різні засоби та методи при вивченні програмового матріалу: реферативна
форма навчання, підсумкові проблемні теоретичні конференції, показ серіалу
науково-пізнавальних відеофільмів “Невідома Україна. Нариси нашої історії”,
підготовлених Національною кінематикою України (майже 150 фільмів),
позааудиторна робота (зустрічі з акторами Одеського музично-драматичного
театру ім. В.Василько, письменниками, вченими, ветеранами армії та міліції
тощо). Соціологічні опитування курсантів та студентів говорять про значні
позитивні зміни у сприйманні ними історії та сучасності, національних
традицій та менталітету українського народу.

Іванський Р. Д. (Дніпропетровськ)
РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджується роль культурологічної освіти в розбудові
громадянського суспільства. Автор переконаний, що саме культурологічна
освіта повинна сформувати ціннісну школу молодої України, впливати на
макро- і мікрорівні її світоглядної свідомості, моральні та естетичні ідеали.
Побудова демократичної, правової держави та громадянського суспільства
вимагають підвищення культурологічної освіти молоді, внаслідок чого можна
сформувати в неї державницький світогляд – усвідомлення належності до
українського народу, розуміння національних інтересів, суверенне мислення.
культура,
ерудованість,
освіченість
творців
Висока
правова
громадянського суспільства – це запорука укладання прогресивних,
демократичних за змістом законодавчих актів.
Проблеми культурологічної освіти висвітлені в ряді публікацій науковців,
викладачів вищих навчальних закладів (Вознюк О., Шевнюк О. та інші),
питанням розбудови демократичної держави, громадянського суспільства
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присвячені наукові публікації філософів, політологів, державних діячів
(Римаренко Ю., Горнего О., Видрін Д., Воронов І., Склипнюк О. та ін.)1.
У статті виокремлюються питання ролі та значення навчальних
українознавчих курсів у вищій школі з метою формування громадянина
України, будівника громадянського суспільства.
Незалежна, суверенна, соборна, демократична Україна відбудеться за
наявності в нашій країні демократичних конституційних засад, які
визначають: пріоритет загальновизнаних прав і свобод людини,
відповідальність держави перед людиною і суспільством, верховенство
закону, децентралізація влади і підтримка державою місцевого
самоврядування, політичний, економічний, ідеологічний плюралізм. Зазначені
принципи-орієнтири державної політики в розбудові демократичної системи є
складовими елементами громадянського суспільства, бо лише в ньому
можлива по-справжньому економічна й політична багатогранність, а ідеологія
й мораль ґрунтуватимуться на національних та загальнолюдських цінностях,
повазі до прав людини. Політологія подає тлумачення поняттю “громадянське
суспільство”, як: 1) суспільство громадян з високим рівнем економічних,
соціальних, політичних, культурних та моральних властивостей, яке спільно з
державою утворює розвинені правові відносини, не опосередковані
державою; 2) суспільство рівноправних, вільних індивідуумів, які самі
виявляють свою волю та інтереси, не залежать від держави, але взаємодіють з
нею заради спільного блага; 3) сфера неполітичних відносин у суспільстві
(економічних, духовних, релігійних, приватних, сімейних тощо), яке не
підпадає під вплив держави2.
Суттю громадянського суспільства буде створення сприятливих умов для
реалізації ідеї соціальної справедливості в умовах переходу країни до
інформаційного суспільства як першого етапу антропогенної цивілізації.
Побудова демократичної держави, громадянського суспільства тісно
пов’язані з питанням пріоритету проблем культури в суспільстві. Наша
драматична історія вчить, що згасання динаміки культурного процесу – це
свідчення ослаблення державності. Культура, мораль – основа і гаранти
демократичної держави, тому освіта, наука, культура мають стати вищостями
Української держави, у якій громадянське суспільство і його основні риси –
гуманізм, гармонія – стануть запорукою стабільності національному
відродженню для максимального розвитку його потенцій.
Особливо важливу роль у цьому контексті має відігравати
піднесення
українознавство,
основним
завданням
якого
постає
культурологічної освіти серед сьогоднішніх студентів, завтрашніх фахівцівспеціалістів, творців громадянського суспільства – культурно-історичних
суб’єктів, які володіють інтелектуальною власністю, високим рівнем
загальної і професійної культури, високою культурою праці й спілкування,
відзначаються активною життєвою позицією в основних сферах
життєдіяльності суспільства.
1
Вознюк О. Культурологічна підготовка студентів технічних спеціальностей //
Мистецтво та освіта. – 2003. – № 3. – С.-25-27; Римаренко Ю.І. Національний розвій
України. – К.: Юрінком, 1995. – 272 с. Шевнюк О. Культурологічна освіта майбутнього
вчителя // Мистецтво та освіта. – 2003. – № 3. – С. 2-6.
2
Словник політологічних термінів / Укладач М.Ф.Макарець. – Дніпропетровськ:
Дніпропетровський юридичний інститут, 2001. – 80 с.
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У структурі вищих навчальних закладів функціонують кафедри
українознавства чи споріднені кафедри, що готують фахівців – нефілологів
(юристів, будівельників, інженерів, лікарів тощо). Подібні структурні
підрозділи вищих шкіл будують свою роботу на концептуальних засадах
відродження та розвитку національної культури, що неможливе без знань про
український народ, його світоглядні уявлення, вірування, народну мораль, без
знання історії свого краю. Здійснення культурологічної просвіти спрямоване
на
пробудження національної свідомості української молоді.
Культурологічну освіту молоді фахівці здобувають через опанування курсів
“Українська та зарубіжна культура”, “Риторика,” Ділова українська мова”,
“Історія України” тощо. Головне призначення цих дисциплін – формування
майбутніх фахівців як суб’єктів культури, надання можливості розвитку
власної культурної самосвідомості студента, здійснення ним національнокультурної самоідентифікації, прищеплення навичок власної практики
культурної самоосвіти: наукового пізнання і духовного вдосконалення.
Важливість культурологічної освіти в системі ВНЗ закріплена в статті 11
(пункт 3), статті 22 (пункт 2) Закону України “Про вищу освіту” (від 17 січня
2002 року), у яких ідеться про верховенство загальнолюдських духовних
цінностей, органічний зв’язок освіти з національною історією, культурою,
традиціями, про кристалізацію державницького світогляду – усвідомлення
належності до українського народу, розуміння національних інтересів,
суверенне мислення, державницький підхід до складних подій сьогодення1.
Перед викладачами предметів українознавчого циклу стоїть складне
завдання: не лише надати студентам певний обсяг знань, а й прилучити їх до
здобутків національної та світової культури, часткою якої та носієм
інформації про яку є українська мова. На важливість вивчення мови для
становлення фахівця вказують слова Л. Виготського: вищі психічні функції,
такі як понятійне мислення, логічна пам’ять, моральні, естетичні,
інтелектуальні засади формуються та розвиваються на основі мови та за її
допомогою.
Мова – складова національної культури та духовного розвитку
особистості. Стрижнем процесу вивчення мови є усвідомлення її глибинної
значущості для самосприйняття молодої людини як особистості. Вивчення
української мови повинно виходити з думки про її необхідність для
забезпечення суспільно-практичної потреби, яку мотивують державні та
конституційні гарантії; духовної потреби, котра з’являється від внутрішнього
відчуття її цінності, необхідності й благородності2. У цьому плані необхідно
виховувати розуміння природності, необхідності, доцільності української
мови, тому що втративши мову, народ гине як окрема історична величина.
Отже, культурологічна освіта – це навчання та виховання. Культурологічні
знання повинні провадитися у професійно спрямованому аспекті:
культурологічний, мовний аспект професії та варіативність обсягів окремих
тем з урахуванням специфіки професії. Культурологічнам освіта має
базуватися на інтегративних засадах з урахування специфіки професійної
діяльності. Тут недоцільна як надмірна спеціалізація, що веде до спрощення
1
2

С. 8.

Закон України “Про вищу освіту” (від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ).
Про функціонування української мови … // Освіта України. – 2000. – 16 лют. –
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та примітивного відтворення культурологічних цінностей, так і
перевантаження теоретичними культурологічними знаннями. Професійна
культура повинна формуватися на основі загальної культури. Таким чином,
робота викладача, що пов’язана з культурологічною освітою, ставить до нього
вимоги бути не носієм інформації, а координатором, який забезпечує
культурний розвиток, становлення фахівця. Розширити науковий кругозір
студентів, виховувати в них високі моральні якості є надважким завданням,
оскільки недостатня культурологічна, і, зокрема, лінгвістична підготовка
молоді за програмами загальноосвітніх шкіл; у вищій школі на вивчення
культурологічних дисциплін відводиться невелика кількість аудиторних
годин, навчальні програми, підручники уніфікованіц й практично не пов’язані
з професійними інтересами студентів. Як наслідок – низька мотиваціядля
здобуття культурологічної освіти студентами, навчальний процес набуває
інтенсивного характеру, а не інноваційного, творчого.

Зважаючи на сказане вище, заходи, методи, спрямовані на національне
виховання, не повинні обмежуватися виключно сферою свідомості, тобто
формуванням у студентів потенціалу щодо подальшого культурного зростання та
особистісного вдосконалення, ае й проникати в світ емоцій, перебудовуючи
натуру людини. За словами В. Липинського “наша емоційність, наш політичноруїницький, занадто чутливий темперамент, може стати національно творчою
силою, коли ми його шкідливі наслідки надолужимо організованим і сталим
вихованням у наших людей розуму та волі. Бо ця наша емоціональність, якої не
можна набути в жодній школі, при логіці, розумі, пам’яті й волі, які відповідною
школою збільшити можна, дозволить нам нашою запальністю буйною, творчою
імагінацією і великою пристрастю зробити в короткий час те, що інші нації з
холодним почутлим темпераментом потребували багато більше зусиль і багато
більше часу”. Розвиток сукупності уявлень про власну націю, її самобутність,
історичний шлях, місце серед інших націй та етносів сприятиме всебічному
піднесенню національної свідомості. Національне виховання має за мету всіляко
зміцнювати духовні складники нації, формувати національний світогляд,
утверджувати національні риси психології, підносити рівень культурного,
наукового та художнього розвитку. Саме воно має перетворити національні
цінності з ідеалу мистецтв на ідейні і моральні норми всіх членів суспільства,
перевести національне із сфери теоретичної свідомості в практичну площину, в
один із важливих орієнтирів щодо вироблення громадської думки, колективних
суджень. Національне виховання в такому разі сприятиме перетворенню
українського населення на український народ, який розбудовує громадянське
суспільство в Україні. Окреслені завдання підтверджують думку академіка Василя
Кременя про те, що “нам потрібно створити методично забезпечену систему
саморозвитку особистості… Час освіти, яка полягає лише в пізнанні світу,
закінчився”1.

Отже, культурологічна освіта повинна формувати ціннісну шкалу молодої
людини, впливати на макро- і мікрорівні її світоглядної свідомості, моральні
та естетичні ідеали. Українознавство має виконувати основну роль у
створенні оновлених ціннісних тенденцій у соціальному і духовному розвитку
майбутнього інтелектуального потенціалу України; стати політикою і
філософією держави в системі освіти, науки, культури; центром національнодержавницької орієнтації в процесі розбудови громадянського суспільства.

1

Освіта України. – 1999. – 29 верес.
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Шманько І. І. (Ужгород)
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПЕРЕКОНАНЬ
СТУДЕНТІВ НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ
“ІСТОРІЯ ФІЗИКИ”
У статті висвітлюється проблема формування громадянських
переконань студентів на матеріалі курсу "Історія фізики". Автор вважає,
що на прикладі життя та творчості визначних діячів нашої науки студенти
переконаються, що лише у жорстокому протистоянні із негативами
навколишньої дійсності формувалися особистості, яким вдалося сказати
вагоме слово як у науці, так і в громадському житті.
У незалежній Україні громадяни мають усвідомлювати свою належність
до роду, краю, держави, бути етнонаціонально зорієнтованими і духовно
багатими, творчими особистостями. Виховання таких громадян і є головним
завданням системи української національної освіти. Наймогутнішою дієвою
силою, здатною успішно вирішувати питання формування національної
гордості, особистої свободи, самоповаги, самодостатності, виховання
патріотичних почуттів є українознавство.
З огляду на те, що українознавство – це знання про сучасне і минуле
українського народу, його багатогранне життя, воно не може бути змістом
якоїсь окремої навчальної дисципліни навчального плану загальноосвітньої
школи чи ВНЗ, а стрижнем усього навчально-виховного процесу. У вищій
школі українознавство повинно реалізуватись через усі види обов’язкових
аудиторних занять, самостійну творчу фахову роботу, активну участь
студентів у громадському житті.
З часу набуття Україною статусу незалежної держави настали сприятливі
умови для подолання духовного занепаду нашого суспільства, відродження та
вдосконалення національної освіти, культури. Настав час сприймати нашу
історію очима й серцем українського патріота з розвинутим почуттям
національної гідності, який уміє любити й шанувати свою минувщину так, як
це вміють і роблять кращі представники інших розвинених націй. Велінням
часу є осмислення українознавства як освітньої і наукової системи, як
філософії суспільства і політики держави.
Включаючи в себе знання про побут, звичаї, традиції, світогляд народу,
українознавство охоплює також матеріал про історію науки, про внесок
вітчизняних учених до скарбниці загальнолюдських знань. Через українознавство здійснюється духовне збагачення студентської молоді, виховання
любові до Батьківщини, її історії, рідної мови тощо. У цьому аспекті важко
переоцінити значення вузівських курсів історії науки, які допомагають
студентам визначити роль і місце їхньої спеціальності в загальному контексті
розвитку цивілізації та розглянути на спеціальному матеріалі найважливіші
загальнонаукові, філософські й світоглядні проблеми.
Проте на шляху українознавства через висвітлення історичних аспектів
розвитку гуманітарних та природничих наук у ВНЗ існують перепони,
усунення яких на часі, але зусилля для цього докладаються недостатні. Якщо
ілюструвати сказане на прикладі курсу “Історія фізики”, то треба відзначити,
що наприкінці 50-х років ХХ ст. подібний курс був вилучений із навчальних

161

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

планів фізичних факультетів університетів. В Ужгородському державному
університеті вивчення даного курсу було поновлене у 1988 р., на нього
відводилось 44 години, з них 14 годин – семінарські заняття. У ці роки в
Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова для цієї мети
відводилось 54 години аудиторних занять. Що ж до інших вітчизняних ВНЗ,
то, опираючись на інформацію, що наводилась під час засідання круглого
столу “Викладання історії науки і техніки у ВНЗ України” в рамках ХІХ
Міжнародного київського симпозіуму з наукознавства та історії науки
“Історія національної науки: новий зміст і суспільна значимість” (м. Київ, 1315 листопада 2002 року), можна констатувати, що з цього питання відсутня
єдина погоджена позиція.
Незадовільним слід визнати і становище з навчальною літературою.
Частина наявних видань є академічними і російськомовними, значними за
обсягом, видані обмеженим накладом1. Серед найдоступніших і
рекомендованих для використання у навчальному процесі значаться навчальні
посібники, написані П.С.Кудрявцевим та Г.Г.Кордуном2. До того ж ці та інші
видання грішать тенденційністю, а інколи містять і не цілком достовірну
інформацію. Показовим у цьому відношенні є книжка для учнів
Ф.М.Дягилєва3, у якій історія фізики колишнього Радянського Союзу іноді
інтерпретувалась як історія фізики Росії. При практично повній відсутності
україномовних видань на цю тему видавництво “Радянська школа” у 1951 р.
здійснило переклад з російської посібника для студентів і вчителів нарисів з
"Історії фізики в Росії"4. Тому питання про створення якісного вітчизняного
підручника з історії фізики є надзвичайно актуальним.
Вітчизняна фізична наука багата численними відкриттями і винаходами,
що роблять честь нації і країні. І це за обставин, коли тривалий час українська
фізична наука розвивалась як складова частина єдиного загальносоюзного
комплексу. Здібних випускників українських вузів розподіляли згідно з
єдиним загальнодержавним планом, а більш-менш сформованих наукових
працівників запрошували для роботи в провідних вищих наукових закладах,
галузевих та академічних науково-дослідних установах Росії, інших республік
Союзу. Свого часу для роботи в Ленінградському фізико-технічному інституті
були запрошені українські вчені К.Д.Синельников, О.П.Александров,
В.М.Тучкевич,
П.В.Шаравський.
У
В.Є.Лашкарьов,
Д.Н.Наслєдов,
престижних вузах Москви та Санкт-Петербурга здобувала освіту
найталановитіша частина нашої молоді і там же працевлаштовувалась. У
Петербурзькому інституті інженерів шляхів сполучень та медико-хірургічній
академії навчався виходець із Чернігівщини Микола Іванович Кибальчич.
Петербурзький технологічний інститут закінчив уродженець м.Ромни
Харківської губернії Абрам Федорович Йоффе. Після двох років навчання на
механічному факультеті Київського політехнічного інституту до
1
Спасский Б. И. История физики. – М.: Высшая шк., 1977. – Т. І, ІІ; Кудрявцев П. С.
История физики. – М.: Учпедгиз, 1956. – Т. І; 1956. – Т. ІІ; 1971. – Т. ІІІ.
2
Кудрявцев П. С. Курс истории физики. – 2 изд. – М.: Просвещение, 1982. – 448 с.;
Кордун Г. Г. Історія фізики. – 2 вид. – К.: Вища школа, 1980. – 336 с.
3
Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни ее творцов. – М.: Просвещение, 1986. –
255 с.
4
Нариси з історії фізики в Росії. Посібник для студентів і вчителів / Під ред. проф.
А.К.Тімірязєва. – К.: Радянська школа, 1951. – 436 с.

162

Україна – освіта

Московського вищого технічного училища був запрошений Сергій Павлович
Корольов. Цей перелік може бути істотно розширений іменами Юрія
Васильовича Кондратюка, Дмитра Дмитровича Іваненка, Володимира
Йосиповича Векслера, Андрія Михайловича Будкера тощо. Разом з тим наша
наука багатіла здобутками вітчизняних вчених – вихідців із-за меж України.
Організатором і керівником першої в Україні фізичної лабораторії став
уродженець Царського Села (Росія), випускник Петербурзького університету
Михайло Петрович Авенаріус. У Києві здобув освіту і став всесвітньовідомим
фізиком-теоретиком, академіком виходець із Нижнього Новгорода (Росія)
Микола Миколайович Боголюбов.
Із численного переліку досягнень радянської фізичної науки для
українознавства становлять значний інтерес ті з них, які є пріоритетними для
української фізики і не знайшли гідного відображення в наукових виданнях та
навчальних посібниках. Сьогодні в деталях відомі обставини, за яких в
Українському фізико-технічному інституті (м. Харків) 19 жовтня 1932 р. була
повторена реакція поділу ядра ізотопу літію на два ядра гелію. На шість
місяців українських фізиків випередили англійські вчені, за що у 1951 р. були
удостоєні Нобелівської премії. На роль “батьків” української ядерної фізики
можуть претендувати Кирило Дмитрович Синельников, виходець із
Дніпропетровщини, який перед тим два роки стажувався в Кавендишській
лабораторії Кембриджського університету (Англія) і звідти привіз ідею
експерименту, та полтавчанин Дмитро Дмитрович Іваненко, який у той час
завідував теоретичним відділом інституту. Саме завдяки успіху харківських
фізиків програма ядернофізичних досліджень у Радянському Союзі дістала
підтримку уряду, а 16 грудня 1932 р. у Ленінградському фізико-технічному
інституті був створений підрозділ для проведення досліджень у галузі ядерної
фізики.
Вражають і наповнюють гордістю серця патріотів-українців здобутки
вітчизняних вчених у галузі космонавтики. Якщо врахувати українські корені
К.Е.Ціолковського, то вся теоретична і практична космонавтика є нашою,
вітчизняною. Перший у світі проект реактивного літаючого апарата, важчого
за повітря і придатного для позаземних подорожей, розробив Микола
Іванович Кибальчич. Костянтин Едуардович Ціолковський науково
обґрунтував застосування реактивного принципу для польотів у космічному
просторі і можливість досягнення космічних швидкостей, запропонував
використати для цієї мети багатоступінчасті ракети. Одночасно і незалежно
від Ціолковського у 1916 році запропонував і обґрунтував оригінальну
програму космічних польотів, яка до дрібниць збігалася із реалізованою
значно пізніше у США програмою “Аполлон”, полтавський гімназист
Олександр Гнатович Шаргей (Юрій Васильович Кондратюк). До цих пір
справедливими залишаються слова українця-академіка В.П.Глушка: ”На мій
погляд, ми у великому боргу перед Юрієм Васильовичем Кондратюком. Його
вклад у космонавтику ще не знайшов достойного відображення у пресі”.
Плідні наукові ідеї своїх попередників успішно реалізував на практиці
житомирчанин Сергій Павлович Корольов. Цей найвидатніший радянський
конструктор ракетно-космічних систем здійснив запуск першого супутника
Землі, перший політ людини в космос, реалізував програму дослідження
Місяця та навколоземного простору.
Для українознавства важливим моментом є висвітлення досягнень
регіональної науки. Для закарпатців, яких із впертістю, вартою кращого
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застосування, протягом майже півстоліття переконували, що їх край до 1944
року був “Африкою в центрі Європи”, цікаво і важливо дізнатися, що освічені
закарпатці ще на початку ХІХ ст. зіграли помітну роль у реформуванні
системи освіти в Росії, обиралися ректорами Петербурзького і Харківського
університетів, директорами ліцеїв у Ніжині та Одесі. Вагоме виховне
навантаження властиве науковим досягненням сучасної закарпатської фізики.
З часу заснування фізичного факультету Ужгородського державного
університету (1950 рік) 48 працівників, переважно його випускників, стали
докторами наук, а наші колишні вихованці Вільгельм Ілліч Фущич, Роман
Іванович Костик та Отто Бартоломійович Шпеник є членамикореспондентами НАН України, Юрій Юрійович Балега – членомкореспондентом Російської АН1.
Матеріли курсу “Історія фізики” можуть зіграти вирішальну роль у
формуванні громадянських переконань студентів – майбутніх педагогів,
інженерів та науковців. На прикладі життя та творчості визначних діячів
нашої науки вони переконуються, що лише у жорсткому протистоянні із
негативами навколишньої дійсності формувалися особистості, яким вдалося
сказати вагоме слово як у науці, так і в громадському житті. Яскраві приклади
із життя творців класичної та сучасної фізики дадуть можливість молодому
сучаснику набути якостей, властивих члену громадянського суспільства –
свободи думок, переконань і дій, відсутність страху перед “сильними світу
цього”.
Для студента може стати повчальною життєва позиція Роджера Бекона,
який різко протиставив принципи наукового пізнання принципам пануючої у
тогочасній науці й освіті схоластики, за що 14 років провів у в’язниці. Наукові
положення про будову Всесвіту та особиста громадянська позиція призвели
до страти через спалення на вогнищі Джордано Бруно. Вдячні нащадки
встановили на тому місці пам’ятник, на якому написано: ”Він підняв свій
голос за свободу думки для всіх народів і освятив цю свободу своєю смертю”.
З ризиком для життя відстоював своє вчення перед судом інквізиції Галілео
Галілей, який останні десять років свого життя змушений був провести на
самоті у вигнанні. Повчальною для студентської молоді є доля американця,
чотирнадцятої дитини в сім’ї неосвіченого бостонського миловара
Бенджаміна Франкліна, який виключно завдяки обдарованості й
організованості зумів досягти значних успіхів у науці, організації освіти,
громадському житті.
Як і в епоху Середньовіччя, важкою виявилася доля вчених у тоталітарних
країнах. Залучені до виконання замовлень військово-промислового
комплексу, вони практично позбавлялись громадянських прав на
висловлювання особистої думки, оприлюднення власної позиції з актуальних
питань політики й організації громадянського суспільства. Тому сучасне
студентство має можливість оцінити переваги і недоліки устрою нашого
суспільства, включитися у процес розбудови в Україні досконалого
громадянського суспільства.

1
Шманько І. І., Золотун Л. І. Нариси з історії фізики з елементами краєзнавства. –
Ужгород: Мистецька лінія, 2001. – 136 с.
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Безотосний М. Т. (Полтава)
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ
ІДЕЇ ТА КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА – МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА
XXI СТОЛІТТЯ
У статті розглядається роль української ідеї та культури у формуванні
особистості студента. Автор переконаний, що в сучасних суспільноекономічних процесах національний чинник має пріоритет, а нація –
емоційно-духовна і вольова цілісність, яка завжди зберігатиметься в нашому
неспокійному світі.
Хоч які державницько-патріотичні і національно-патріотичні промови
проголошувалися б з нагоди 12-ї річниці Незалежності і тими, хто виборював
її на вулицях Києва та в парламентській залі, і хто плавно та послідовно
перейшов з керівництва радянською Україною до керівництва незалежної,
сьогодні треба чесно визнати: до тієї держави, яка уявлялася на її зорі, нам ще
далі, ніж було в ту пору. Україна будує свою суверенну державу, і питання
української національної ідеї та духовного відродження на різних етапах
становлення і розвитку потрібно розглядати як важливий внесок нашого
народу у світову цивілізацію. Без знання історії становлення української
національної ідеї та духовного відродження народу неможливий його
розвиток у майбутньому.
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін спільно з іншими кафедрами
Полтавського інституту економіки і права розробила навчально-методичний
комплекс щодо формування особистості майбутнього фахівця ХХІ століття. У
ньому чітко й конкретно визначено роль і місце кожного викладача у
формуванні особистості студента через навчальний предмет протягом усього
часу навчання в інституті. Питання формування світогляду в студентів
інституту є предметом дискусій, засідань методологічних та методичних
семінарів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Із студентами
проводиться виховна робота. Все зводиться до того, щоб виховати всебічно
розвинену особу, яка, по-перше, упевнилася б у правильності вибору
професії, по-друге, прийшла згодом на виробництво з достатньо високим
рівнем знань.
Вивчаючи курс "Історія України", „Культурологія”, студенти розглядають
питання формування української ідеї та національної культури на різних
етапах історичного розвитку. Головна мета формування української ідеї і
духовного відродження в Україні - постійне зростання добробуту нації,
забезпечення і збереження умов для розвитку майбутнього покоління на
основі своєї державності, економічної самостійності, культури, мови,
духовності, освіченості.
Боротьба за утвердження української ідеї і відродження національної
культури здійснювалася і в роки радянського тоталітарного режиму. На
початку 20-х років у містах і селах республіки діяло 1294 клуби, 215 народних
будинків і 5504 хати-читальні. У подальшому їх кількість поступово зростає.
У селах відкриваються перші зразкові будинки культури з кінозалами,
радіовузлами, читальними залами. За 1931-1935 р. кількість клубів в Україні
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збільшилася з 11 до 14 тис., а кількість кіноустановки досягла 280 тис.
Незважаючи на встановлення в Україні комуно-більшовицького терору,
протягом 20-30 років у культурно-освітніх закладах проводилися різноманітні
заходи щодо пропаганди духовного відродження українського народу.
Бібліотечні працівники Києва, Харкова, Дніпропетровська, Чернігова, Одеси
та інших міст не зважали на вказівки про вилучення з фондів бібліотек
української класичної літератури і дитячих казок. Бібліотекар Харківської
бібліотеки ім. Короленка Ювенальєва з обуренням відзначала: "Я не розумію,
навіщо у дітей розвивати класову ненависть". Працівники науки і культури
вели рішучу боротьбу проти вивезення за кордон пам'яток української
культури. Авторитарним рішенням уряду СРСР науковці та працівники музеїв
України відповіли саботажем. Запланована "операція" з вивозу цінностей у
1928 р. була зірвана. Заслуговують на увагу сміливі протести директора
Дніпропетровського краєзнавчого музею Д.І.Яворницького, працівників
Харківського і Дніпропетровського історичних музеїв та ін. За такі дії їх
звинувачують у націоналізмі. У 1933 р. в Україні було заборонено 200
драматичних творів за пропаганду націоналізму. Театр "Березіль"
звинувачували в пропаганді фашизму, а Леся Курбаса відправлено на
Соловки. Активну участь в утвердженні української ідеї і пропаганді
духовного відродження України здійснювали діячі художнього та музичного
мистецтва: талановиті художники М.Л.Бойчук, Ю.С.Михайлів, І.І. Падалка,
композитор П.Н. Тостянов, мистецтвознавець М.Б. Ворона та ін. Ці
талановиті люди намагалися вивести українське радянське мистецтво на
європейський рівень, і в цьому сталінські сатрапи вбачали "націоналістичну
орієнтацію Хвильового" на "психологічну Європу".
Незважаючи на масовий терор і репресії сталінського тоталітарного
режиму українська самосвідомість народу поглиблювала процес кризи
диктаторського режиму в Україні. Сталінізм не зміг остаточно зламати
український народ і його національно-визвольну ідею створення своєї
незалежної держави. Боротьба за її реалізацію здійснювалася в Україні у 4080 рр. Ми жили за таких обставин, коли боротьба за українську культуру
вважалася винятковим виявом патріотизму і громадянської мужності.
Наша земля створила народ у центрі Європи з усіма ознаками добра та
краси, який назвав себе "народ у країні". Ця земля – Україна потребує від
свого українця допомоги. Українець – це гармонія землі та мови. Земля без
нації – пустеля. Земля з вандалами – імперія. Люди без рідної мови –
"російськомовне" населення. Немає нації без землі, без ови. Це історична
закономірність.
Важливу роль у формуванні майбутнього фахівця ХХІ століття відіграє
оволодіння українською мовою. Без усебічного розвитку національної мови
не буває не тільки незалежності, а й держави взагалі. Щодо української, то її
становище в незалежній Україні стало ще гіршим, ніж було у радянській. Таке
дослідження мови, визначеної Конституцією державною, можна порівняти
хіба що з відомими таємними указами 1863 і 1876 років. Хоч нині офіційно
українська мова визначена державною, вона послідовно витісняється з усіх
сфер вживання, а книговидання, сфера інформації – вже переважно
російськомовні, саме вони роблять найбільший вплив на людей.
Українська мова як найістотніший компонент духовного життя українця є
водночас мовою його віри, рушієм національного відродження. На ґрунті
національно-мовних процесів утверджується ідея української державності.
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Функціонування в Україні російської мови є об'єктивною реальністю, тому
необхідною є робота, що полягає в допомозі молоді усвідомити свій
український національний характер, національний ідеал, що визначається
усвідомленням своєї належності до українського етносу, включенням до
національної культури, проживанням на території України, державним
статусом української мови тощо. Отже, поняття української мовної
особистості є значно ширшим, аніж визначення кола мовців: такий мовний
тип – глибоко національний феномен, для якого концептуально важливим є
врахування людського чинника, орієнтації на національні цінності у
свідомості й поведінці, а не виключно мовленнєва діяльність.
Необхідно виховувати нашу молодь у християнських державницьких
традиціях. Саме в контексті соціального християнства ми повинні уявити собі
Україну як жінку, мадонну, яку ми маємо захищати від тяжких негод. У
суспільно-економічних процесах національний чинник має пріоритет, а нація
– емоційно-духовна і вольова цілісність, яка завжди зберігатиметься у нашому
неспокійному світі. Теорія „інтегрального націоналізму” для України на
сучасному етапі є актуальною, і її можна творчо впроваджувати в життя
українського суспільства.

Горбань Т. Ю. (Київ)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА
В СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ
1917-1920 рр.
Стаття є спробою осмислення ролі української національної школи в
свідомості українців у період революції 1917-1920 рр. Автор вважає, що в
тогочасному суспільстві зростало усвідомлення важливості розбудови
національної школи заради виховання національно свідомого громадянства та
збереження національної ідентичності українців.
Падіння російського самодержавства привело до кардинальних зрушень у
всіх сферах суспільного життя в Україні, не оминувши і царину освіти.
Свідоме громадянство України вже з початку української національнодемократичної революції ініціювало питання про розбудову національної за
формою і за змістом освіти. Відбувалося це, як правило, через звернення
лідерів українських політичних та громадських організацій до Тимчасового
уряду з вимогами стосовно українізації освіти. Проте його половинчасті дії та
непевні обіцянки не задовольняли політично активну громадськість, свідому
того, що укорінена протягом віків денаціоналізація українського народу
гальмує як державотворчий, так і духовно-культурний поступ нації. Тож
закономірно, що питання про українізацію освіти піднімалося на численних
всеукраїнських і місцевих робітничих, селянських, військових, а насамперед –
учительських з’їздах.
Перший та Другий Всеукраїнські учительські з’їзди, що відбулися
впродовж 1917 р., засвідчили рішучі наміри свідомих українських освітян
працювати задля розбудови національної школи. З’їзди ухвалили ряд
резолюцій щодо українізації навчальних закладів всіх рівнів, обов’язкове
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викладання предметів українознавства1. Саме національну освіту кращі сили
української інтелігенції вважали середовищем, яке виховає українця нової
формації – національно свідомого громадянина, позбавленого комплексу
меншовартості.
Значну активність у питаннях розбудови національної школи виявляло
селянство. Зокрема, це засвідчив Перший Всеукраїнський селянський з’їзд,
який висунув вимогу українізації школи “од нижчої до вищої” вже в
поточному 1917 році2. Як свідчить дослідник освітніх процесів в Україні в
1917-1919 рр. С.Постернак, Центральна рада була завалена тисячами прохань
та рішень сільських і волосних сходів, які рішуче вимагали створення
національної школи3. Ці ж питання ставили численні делегації від селян.
Майже стовідсотково позитивну відповідь давали і окремі місцеві опитування
селян щодо українізації школи.
Однак ця ідея, реалізації якої щиро прагнула національно свідома частина
українського суспільства, нерідко зустрічала на місцях насторожене
ставлення. Насамперед це стосувалося тих регіонів, де історично склалися
яскраво виражені проросійські настрої. Вони зумовлювали прохолодне, а
часом і вороже ставлення до всього, що було пов’язане з національними
прагненнями українців. Передусім це стосувалося освіти. Особливо
помітними були такі настрої у містах, російське та зрусифіковане населення
яких негативно ставилося до ідеї української школи, боячись примусової
українізації. Тож конкретні розпорядження владних структур стосовно
українізації освіти наштовхувалися на відвертий чи прихований опір як
частини вчителів, так і батьківських комітетів, які відігравали досить помітну
роль в організації освітнього процесу. Наприклад, на зборах учителів і
представників батьківських комітетів міста Києва, пропонувалося
українізацію школи звести лише до викладання українознавчих предметів,
зберігши “основний загальноросійський характер” середньої школи в
Україні4.
Протистояння, особливо в середній ланці освіти, між національно
орієнтованим і проросійськи налаштованим учительством зростало в міру
того, як програма українізації школи впроваджувалася на практиці.
Поборники “російської школи”, як правило за підтримки батьківських
комітетів, нарікали на примусову українізацію школи, наполягали на
“непотрібності” викладання українознавчих предметів, які “перевантажують”
навчальний процес. Зокрема, в травні 1917 р. вони провели “Обласний
учительський з’їзд Півдня Росії”, який висловився проти українізації гімназій
і запровадження українознавства в середній школі5.
Національно свідоме українське вчительство, засуджуючи подібні акції,
влаштовувало на противагу їм власні заходи на підтримку українізації освіти,
1

Див: Вісті з Української Центральної Ради. – 1917. – № 5. – травень; ЦДАВО
України, ф. 1115, оп. 1, спр.13, арк. 25 зв.; Другий Всеукраїнський Учительський З’їзд.
Тези докладів, дебати, постанови. – К., 1917. – С. 30-35.
2
Робітнича газета. – 1917. – 6 червня.
3
Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 19171919 рр. – К., 1920. – С. 20.
4
Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. В 2-х т. – Ужгород, 1930; Нью-Йорк,
1954. – Т. 2. – С. 394.
5
Рідне слово. – 1917. – № 13. – 24 червня.

168

Україна – освіта

намагалося переконувати негативно налаштованих батьків учнів у
необхідності побудови української школи для українців.
Необхідно зазначити, що проблема полягала не лише у проросійській
опозиції, яка в принципі заперечувала необхідність українізації освіти. Для
значної частини населення сама ідея освіти українською мовою видавалася
незвичною, навіть якщо вони не ставилися до неї вороже: надто вже міцно
укорінився в свідомості народу стереотип про російську мову як “вищу”, як
мову науки, освіти, культури, тоді як українській відводилась роль “простої”,
“сільської”, тобто меншовартісної.
Законодавчі засилля Генерального секретарства (згодом – міністерства)
освіти, зусилля українського вчительства дали змогу отримати перші
результати реформування школи. Найактивніше відбувалася українізація
початкових шкіл, що було цілком закономірно. Адже навчальні заклади цього
рівня домінували в сільській місцевості, населення якої переважно було
етнічноукраїнським і сприймало українізаційні процеси, в освіті зокрема,
прихильно. Значно повільніше відбувалася українізація середніх шкіл.
Усвідомлюючи,
що
розпочинати
масову
українізацію
існуючих
російськомовних середніх шкіл можна буде лише з часом, коли піднесення
національної свідомості торкнеться якнайширших верств населення, охопить і
міста, відповідні урядові структури ставили завдання не стільки українізувати
ці школи (хоча і такі факти мали місце), скільки створювати нові, українські
школи на національних засадничих принципах.
Говорячи про перші кроки реформи української школи в революційну
добу, наголосимо на одному з основних “каменів спотикання” на її шляху.
Йдеться про гостру нестачу освітянських кадрів, ідейно налаштованих і
професійно спроможних здійснювати українізацію школи. На це були
об’єктивні причини – до революції не існувало української школи, відповідно
не було й українських учителів. В умовах національно-революційних
перетворень певна частина українського вчительства намагалася
перебудуватися відповідно до потреб моменту. Насамперед це стосувалося
вчителів початкових шкіл, які були ближчі до народу, його мови, культури.
Проте вони становили незначну частину від загальної кількості вчителів, які
працювали в Україні. На думку відомого соціолога М.Шаповала, з 37,5 тис.
народних учителів до числа національно свідомих можна було віднести не
більше 2 тис. Решта ж або байдуже ставилася до перспектив відродження
української освіти і культури, або взагалі сприймала їх вороже1.
Доба гетьманату П.Скоропадського, з одного боку, відзначається
обережно-поміркованим ставленням до українізації освіти з боку влади, проте
з іншого – саме їй належать найбільші реальні здобутки на ниві українізації та
запровадження українознавства в освіту всіх рівнів. Звичайно, цей процес
відбувався у протиборстві полярно налаштованих суспільних сил, у намаганні
представників свідомого українства подолати байдужість, віками
прищеплюваний російським урядом комплекс “малоросійства”, навіть
відверту ворожість значної частини суспільства до тих змін, що відбувалися
на ниві освіти в Україні.
Офіційну позицію влади, її бачення оптимальних шляхів розбудови
української школи репрезентував міністр народної освіти М. Василенко. На
1

Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994. – С. 40.
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його адресу лунало чимало нарікань з боку націонал-радикалів, які вважали
темпи українізації занадто повільними, а її методи – надто м’якими.
Наприклад, С.Постернак характеризував ситуацію наступним чином:
“М.Василенко – переконаний прихильник української національної освіти,
але нерішуча людина, що не довіряла українським громадським колам і
українському організованому вчительству, а спиралася на російське
поступове вчительство й громадянство”1.
Однак зауважимо, що характеристика С.Постернака (не говорячи вже про
те, що позицію автора формували його політичні вподобання, які не могли не
позначитися на висловлюваних ним оцінках) відбивала погляди тих кіл
українських освітян, які були налаштовані на рішучі перетворення в освітній
сфері і за часів Центральної ради виступали за їх якнайшвидше
запровадження. Тож зрозуміло, що прийнятий новою українською владою
поступовий темп освітніх перетворень здавався їм невиправданим, а її відмова
від попередніх темпів і методів запровадження реформи (хоча її загальна
концепція залишилася) – кроком назад і регресом. Відповідно, М.Василенка
звинувачували в завеликій прихильності до бажань “російських елементів” у
системі освіти.
Проте наголосимо на цьому ще раз – навіть у радикальних українських кіл
не викликало сумніву щире ставлення міністра освіти до ідеї українізації
школи. Інша справа, що, розуміючи важливість українізації школи та
переведення навчання на українознавчі засади для піднесення національної
самосвідомості українців, М.Василенко шукав такі шляхи проведення
реформи, які не відвернули б від неї певні прошарки українського
суспільства. Адже на відміну від більшості інших народів, становлення
національної самосвідомості і національної мови яких передувало набуттю
державності, новопосталій українській державі ще тільки належало
вирішувати на практиці завдання, пов’язані з формуванням національного “я”
у свідомості переважної більшості українців. Д.Дорошенко, зокрема, з цього
приводу зазначав, що українське національне і державне відродження настало
і почало розвиватися так швидко, що далеко випередило нормальний процес
розвитку української мови та її поширення серед усіх верств суспільства2.
Отже, з урахуванням існуючого становища українізаційні заходи в сфері
освіти необхідно було проводити таким чином, щоб вони сприяли
ствердженню національного самоусвідомлення, а не викликали невдоволення
та напруження в суспільстві. Реальних можливостей для їх суцільного
запровадження на всіх щаблях освіти на той момент ще не існувало з
об’єктивних причин, обумовлених довготривалим періодом русифікації, а
неготовність усіх верств українського загалу до їх сприйняття загрожувала
нерозумінням, а то й відвертим опором з боку частини населення.
Проте вже в перші місяці існування Міністерства народної освіти та
мистецтва Української держави була прийнята низка законодавчих актів, які
закладали основи національної нижчої та вищої початкової школи,
запроваджували викладання в них предметів українознавства3. Початкова
1

Постернак С. Назв. праця. – С. 13.
Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 339.
3
Наказ міністра народної освіти Української Держави про утворення національної
нижчої початкової школи з початку наступного 1918-1919 шкільного року. 22 липня
1918 р. // Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. –
2
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школа найшвидше пристосувалася до нових реалій, значна частина її
вчительства, як і батьківського загалу, виявляли не лише свідоме ставлення до
розбудови освіти на національних засадах, а й активно підтримували (часом
навіть ініціювали) цей процес, тож і українізація названої ділянки освіти
відбувалася результативніше.
Набагато складніше проходила українізація середньої школи. Адже
середні школи розташовувалися головним чином у містах, де переважало
російськомовне населення, яке чинило українізації серйозний опір. Для
керівників освітньої галузі було зрозуміло, що відразу очікувати свідомого
ставлення до цієї проблеми від неукраїнців (за етнічною належністю) або
зденаціоналізованих українців – марна справа, і спроби суцільної
реорганізації середньої освіти на національних засадах приведуть до
утворення додаткового фактора соціальної напруги в суспільстві. Тож
Міністерство народної освіти пішло шляхом поступових реформ: було
вирішено не перетворювати відразу всі середні навчальні заклади, де
викладання велося російською мовою, на українські, а робити це поступово.
Основним же фундаментом національної середньої школи мали стати
новостворювані українські гімназії. У російськомовних середніх школах
законом міністерства освіти запроваджувалося обов’язкове вивчення
українознавчих дисциплін (української мови, літератури, історії та географії
України)1. Таким чином закладалися основи тривалого і непростого процесу –
втягнення в орбіту української культури (в широкому розумінні цього слова)
тих прошарків населення вже самостійної держави, які ще не ототожнювали
себе ні з українською державністю, ні з українською культурою. Отже,
створювалися умови, що мали сприяти їх поступовому усвідомленню себе
представниками української нації.
Проте навіть такий “м’який” варіант запровадження українознавства в
систему середньої освіти наштовхнувся на суттєві перепони як суб’єктивного,
так і об’єктивного характеру. Щойно почався 1918/1919 навч. рік, як до
міністерства освіти почали надходити прохання про скорочення кількості
годин, відведених на викладання української мови, літератури, історії та
географії України. Навчальні заклади переважно посилалися на несвоєчасне
отримання відповідних розпоряджень міністерства і, отже, неможливість
відразу ж перебудувати навчальний процес. За таких обставин керівництву
міністерства доводилося давати згоду на деяке скорочення обсягів викладання
названих дисциплін у поточному році, проте за умови їх обов’язкової
наявності в навчальних планах.
Однак значно більшу проблему становив суб’єктивний фактор –
небажання низки закладів середньої освіти, особливо в південно-східних
регіонах України, запроваджувати українознавство в навчальний процес.
Неукраїнське населення міст, заражене “комплексом малоросійства”,
традиційно сприймало освіту як російськомовну за формою та
загальноімперську за змістом, тож і демонструвало зневажливе ставлення до її
К., 1994. – С. 79; Обіжник міністра народної освіти і мистецтва Української Держави
про утворення національної вищої початкової школи з початку наступного 1918-1919
шкільного року. 5 серпня 1918 р. // Там само. – С. 82.
1
Закон Української держави про обов’язкове навчання української мови і
літератури, а також історії та географії України в середніх школах. 1 серпня 1918 р. //
Там само. – С.79-80.
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українського втілення. Це стосувалося як викладачів середніх навчальних
закладів, так і батьків тих дітей, які там навчалися.
Отже, у таких школах українознавство запроваджували неохоче й абияк, а
то й взагалі ухилялися від виконання закону міністерства освіти. Нерідко
викладання українознавчих дисциплін покладалося на педагогів, які не
відповідали призначенню як через непідготовленість (при цьому, не маючи
належних знань з українознавчих предметів, вони і не бажали їх набувати),
так і через їх неприхильність до української культури. Тож, стикаючись
повсякчас з подібними фактами, міністерство освіти вдалося до застереження
комісаріатів у справах Київської, Харківської і Одеської шкільних округ та
безпосередньо керівників шкіл щодо такої негативної практики. Засудивши
недбалість у виконанні закону, міністерство попередило керівників освіти на
місцях стосовно їх відповідальності за зрив програми українізації школи1.
Щоправда, часом уроками українознавства нехтували й самі учні за моральної
підтримки своїх батьків, які не бажали української школи.
Таким чином, навіть побіжно наведені факти спростовують твердження
С.Постернака про те, що гетьманський період був періодом гострої боротьби
українського громадянства і вчительства за українську школу, і що потяг до
української мови був масовим явищем у навчальних закладах усіх ступенів
освіти. Втім, реальне становище в освітній сфері змушувало автора визнавати,
що значна частина українців не лише не виявляла зацікавленості в українській
школі, а й не хотіла, щоб їх діти там навчалися2.
І все ж учительські колективи значної кількості середніх шкіл були свідомі
щодо важливості викладання українознавчих предметів і робили для цього все
можливе. Особливо велика увага приділялася їх вивченню в українських
гімназіях. У навчальних програмах цих закладів викладання майже всіх, за
винятком географії України, українознавчих дисциплін передбачалося з
першого до останнього класу3. Таким чином, поєднання грунтовних знань про
Україну з свідомою позицією вчительського складу українських гімназій
сприяли утворенню таких умов навчання і виховання учнів, які давали
підстави сподіватися на формування в них почуття національної
самосвідомості та небайдужості їх у майбутньому до долі своєї Батьківщини.
Період Директорії позначений посиленням національних пріоритетів у
суспільному житті загалом і в освітній сфері зокрема. Саме на освітній ниві
правління Директорії ознаменувалося тим, що стало добою “особливо
рішучого й твердого національного курсу, з нахилом в бік шовінізму”4.
Порівняно з попереднім періодом, більш рішучим став курс на українізацію
освіти, особливо стосовно методів та термінів її проведення. На основі закону
від 1 січня 1919 р. про встановлення української державної мови Міністерство
народної освіти УНР постановляло, що мовою викладання у всіх школах
України повинна бути українська мова. Інша мова викладання допускалася
лише тимчасово і лише з дозволу органів освіти5 (це не стосувалося шкіл
національних меншин, які могли проводити навчання рідною мовою). Цей
захід, а також збільшення обсягів викладання предметів українознавства
1

ЦДАВО України, ф. .2201, оп. 1, спр. 595, арк. 106.
Постернак С. Назв. праця. – С. 13, 20, 22.
3
ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 28, арк. 63.
4
Постернак С. Назв. праця. – С. 14.
5
ЦДАВО України, ф. 2582, оп.1, спр. 37, арк. 4.
2
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розглядалися як фактори морального і патріотичного виховання учнів,
прищеплення їм почуття національного самоусвідомлення.
У той же час кардинальні зміни відбулися в статусі російської мови.
Міністерство народної освіти, пояснюючи свою позицію тим, що в суспільстві
ще діють сили, які захищають не українську школу і культуру, а російську
школу в Україні, і їх широка агітація гальмує українізацію школи, особливо
середньої, відмінило закон про обов’язкове знання російської мови при вступі
до середніх шкіл, зробивши натомість обов’язковим знання української мови1.
Таким чином, рішучі дії Міністерства освіти на законодавчому полі, як і
ухвалення ним у вересні 1919 р. “Проекту єдиної школи на Вкраїні”,
утворювали базис для докорінної перебудови на національній основі освітньої
системи, призначеної не лише давати теоретичні знання та певні практичні
навички, а й виховувати громадян Української держави. Саме посиленню
виховного спрямування навчального процесу в новій українській школі
надавалося особливого значення, і визначальними при цьому визнавалися
українознавчі предмети, без яких було неможливим виховання національної
свідомості учнів.
Однак особливості історичного моменту на теренах України були такими,
що суспільна свідомість не встигала за надто швидкоплинними змінами
політичного життя. Тож і освітнє керівництво в уряді Директорії, як і його
попередники, змушене було поборювати несвідомість, байдужість, ворожість
окремих прошарків суспільства, що проявлялися у ставленні до освітньої
реформи. Зокрема, проблемою залишалося викладання українознавства в
середніх школах, оскільки значна кількість навчальних закладів цього рівня
не змінила свого недбалого ставлення до нього. Особливо це стосувалося
історії України, викладання якої нерідко зводилося до переказу окремих
епізодів російської історії. Окремі школи взагалі ігнорували вимоги
міністерства стосовно обов’язкового викладання українознавчих дисциплін.
Враховуючи такі обставини та зважаючи на роль українознавчих
дисциплін у навчально-виховному процесі, Міністерство освіти вирішило
вважати недійсними атестати тих випускників середніх шкіл, які не мали
задовільних оцінок з українознавчих предметів. Те ж саме стосувалося і
підготовки майбутніх педагогів, особливо вчителів українознавства, від
гострого дефіциту яких потерпали школи всіх рівнів. Відповідним
розпорядженням міністерство застерігало, щоб ніякі учительські свідоцтва не
видавалися без належних оцінок з українознавчих дисциплін2.
Вживалися і більш радикальні заходи. Становище з викладанням у школах
українознавства надто повільно змінювалося на краще, і цілком очевидним
було те, що до нехтування, а то й прихованого бойкотування відповідних
законів і розпоряджень міністерства вдається та частина педагогів, яка
байдужа (або й вороже налаштована) до розбудови національної освіти й
української державності взагалі. Тож намагаючись забезпечити проведення
урядової політики на місцях, міністерство розіслало губернським комісарам у
справах освіти таємне розпорядження вжити рішучих заходів, щоб до складу
педагогічних рад шкіл не потрапляли ворожі до української національної ідеї

1
2

Там само, спр. 11, арк. 40-41.
Там само, спр. 157, арк. 3 зв.
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елементи1. Також заборонялось приймати на роботу вчителів, які не володіли
українською мовою. Вчителі, які вже працювали в школах, мали скласти іспит
з української мови, інакше до них застосовувалися організаційні заходи (як
правило, звільнення з роботи). Врешті-решт, гальмування українізації школи
змусило Раду міністрів наприкінці 1919 р. вдатися до прийняття
відчайдушного рішення про закриття всіх державних середніх шкіл, які не
перейдуть на українську мову викладання (крім шкіл національних меншин).
Отже, бачимо, що в надскладних умовах іноземної інтервенції і
громадянського протистояння в українському суспільстві уряд УНР докладав
максимум зусиль для подолання нігілістичного ставлення до проблем
національного реформування освіти в Україні. Однак обставини не дали
змоги йому втілити свою програму в життя, попри те, що саме за часів
Директорії діяльність освітнього відомства була найбільш національно
активною як у намірах, так і в намаганнях запровадити їх на практиці. Проте в
період гетьманату при більш поміркованих планах і не таких радикальних
засобах їх втілення вдалося зробити завдяки стабільнішій суспільнополітичній обстановці набагато більше.
Підсумовуючи питання про сприйняття ідеї національної школи
свідомістю українців у період революції 1917-1920 рр., звернемося ще раз до
думки сучасника і дослідника процесів, які розглядалися в даній науковій
розвідці – С.Постернака. Він виділяв чотири верстви населення, що
вирізнялися за часів української революції визначеним ставленням до
українізації освіти. Першу становила більшість населення України, що
активно підтримувала ідею української освіти. Другу – помірковані, які
вважали, що українізацію треба проводити обережно і займали вичікувальну
позицію, фактично будучи пасивом українізаційного процесу. Третю групу
становило російське і російськомовне громадянство, а також відповідна
кількість учительства, що його обслуговувала. У політичному плані вони в
принципі визнавали необхідність української школи, але на практиці, із
зрозумілих причин, не підтримували її, відстоюючи пріоритети російської
школи в містах і “традиційно російських” регіонах України. Нарешті,
четверту групу в цьому поділі становили урядовці і частина зросійщеної
міської інтелігенції, ставлення яких до української школи автор визначає як
вороже2.
Зрозуміло, що, як про це вже йшлося раніше, на оцінки автора не могла не
вплинути його політична позиція, тож вони є до певної міри тенденційними.
Зокрема, навряд чи правомірно повністю відносити категорію урядовців до
ворогів українізаційної справи. Адже серед них було також немало щирих
прихильників українізації школи. Власне, переважно їхніми зусиллями вона
ініціювалася і проводилася в життя. Викликає сумнів також твердження
автора стосовно активної підтримки ідеї української освіти більшістю
населення України. Якби це відповідало дійсності, то, напевно, за три роки
революції в українізації школи та запровадженні викладання українознавчих
предметів було б досягнуто більших успіхів, і ці процеси не наштовхувалися б
на такий опір.
Однак труднощі революційного періоду, складна військово-політична
1
2

Там само, спр. 130, арк. 52.
Див.: Постернак С. Назв. праця. – С. 20-21, 23, 24-25.
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ситуація, протидія антиукраїнськи налаштованого громадянства всередині
країни хоча і суттєво гальмували повномасштабне реформування освіти,
проте не могли перешкодити становленню української школи. У суспільстві
зростало усвідомлення того, що розбудова національної школи є необхідною
умовою виховання національно свідомого громадянства, збереження
національної ідентичності українців. Українські уряди, спираючись на
підтримку свідомого українства – громадських організацій, патріотично
налаштованого вчительства, змогли розробити і почати втілювати в життя
концепцію нової, національно зорієнтованої школи, у якій поєднувалися
мовна українізація навчального процесу та широке запровадження в
освіту всіх рівнів українознавчих дисциплін.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА

Горенко-Баранівська Л. І. (Київ)
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА
В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ
У статті аналізується національна культура в розбудові громадянського
суспільства в Україні. Автор переконаний, що саме розвиток національної
української культури є найважливішою передумовою становлення
громадянського суспільства в Україні.
Ідея громадянського суспільства широко розповсюджена в сучасному
світі. У багатьох цивілізованих країнах вона використовується в офіційних
доктринах і законодавстві протягом десятків років. Залучаючись до світових
загальнолюдських цінностей, Україна також проголосила як мету створення
сучасної демократичної правової держави, ядром якої і є розвинене
громадянське суспільство. Саме тому проблеми громадянського суспільства
широко обговорюються в українській пресі, науковій літературі, захищаються
дисертаційні дослідження. Аналіз літератури свідчить, що загалом у
суспільній (побутовій та науковій) свідомості цілісне уявлення про
громадянське суспільство ще не склалося. Наведемо декілька визначень
«громадянського суспільства», щоб переконатися наскільки воно плинне:
«Громадянське суспільство визначається як сукупність суспільних
відносин, що розвиваються у позадержавній сфері»1.
«Громадянське суспільство – це таке суспільство, де головною діючою
особою, суб’єктом розвитку є людина з усією її системою потреб та інтересів,
відповідною структурою цінностей”2.

1

Короткий політологічний словник. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 25.
Одинцова А.В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее //
Социально-политические науки. – 1991. – № 12. – С. 41.
2
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“Громадянське суспільство – це таке суспільство, у якому головною
діючою особою є людина зі своєю системою запитів та інтересів, відповідною
системою цінностей”1.
“Громадянське суспільство – це певний механізм неформального
соціального партнерства, який робить можливим здійснення й баланс
існуючих інтересів у суспільстві”2.
“Громадянське суспільство – це система забезпечення життєдіяльності
соціальної, соціокультурної і духовної сфер, їх відтворення і передачі від
покоління поколінню, система самостійних і незалежних від держави
громадських інститутів і відносин, покликаних забезпечити умови для
самореалізації приватних інтересів і потреб, або індивідуальних, або
колективних”3.
“Громадянське суспільство – це суспільство цивілізованих громадян. Це
суспільство з розвинутими економічними, культурними, правовими
відносинами між самими індивідами, неопосередкованими державою”4.
Серед факторів, за якими визначається конкретна форма громадянського
суспільства є наступні: 1) Відносини власності, що реально існують у даному
суспільстві; 2) Рівень і форми усуспільнення та рівень розвитку
продуктивних сил; 3) Конкретно-історичні та культурні умови країни,
система громадських і політичних інститутів, політика уряду5.
Концепції громадянського суспільства формувалися як складні політичні,
культурологічні, етичні й соціальні вчення про суспільний розвиток, тому
“громадянське суспільство” є категорією: політичною, соціальною,
культурологічною та історичною. У загальному контексті розвитку теорії і
практики громадянського суспільства коротко зупинимося на історичному
досвіді України. Як елемент громадянського суспільства в XIV – першій
половині XIX ст. у деяких містах було поширене Магдебурзьке право (Сянок
– 1339 р.; Кам’янець-Подільський – 1374 р. та ін. міста; Київ – 1430 р.).
Українським містам воно надавалося польськими королями, великими
князями литовськими й підтверджувалося українськими гетьманами та
російськими царями, утверджуючи пріоритет права і виборності
спадкоємності посад. Магдебурзьке право закріплювало певний судовий та
адміністративний захист міст, специфічне правове становище міщан та інших
верств населення. У свою чергу, впровадження Магдебурзького права
сприяло створенню й поширенню музичних цехових об’єднань в Україні. Це
складало відповідну базу для професійного розвитку в галузі освіти, науки,
мистецтва, а також розмаїття культурно-музичного життя в Україні.
1
Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова, державна і політична
свідомість громадян. – К., 1994. – С. 15.
2
Павленко Р. Динаміка громадянського суспільства в Україні // Нова політика. –
1996. – № 5. – С. 17.
3
Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные
вехи формирования // Вопросы философии. – 1991. – № 7. – С. 29.
4
Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском развитии //
Политические исследования. – 1991. – № 5. – С. 128.
5
Шип Н.А. Теоретичні постулати та історична доля громадянського суспільства //
Матеріали засідання Дискусійного клубу української науково-педагогічної інтелігенції
22 листопада 2002 р.: “Громадянське суспільство у світовому та українських вимірах”.
– К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2002. – С. 9.
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Суспільно-політичні, економічні та культурно-громадські заходи під
патронатом українських гетьманів другої половини XVII – XVIII ст. сприяли
створенню та утвердженню міст України як значних центрів освіти, науки та
культурно-музичного життя. Так, з початку XVII ст., завдяки вступу гетьмана
П.Сагайдачого з козацьким військом до Київського братства, Київ стає
духовним центром української та слов’янської культури, хоча резиденціями
гетьманів України були Чигирин – за Б.Хмельницького і П.Дорошенка,
Батурин – за І.Мазепи, Глухів – за І.Скоропадського, П.Полуботка,
Д.Апостола та К.Розумовського. Особливого значення як культурномузичного центру XVIII ст. в Україні набуває Глухів. Тут діяли Глухівська
музична школа, канцелярський курінь, приходські монастирські школи;
Глухівська капела гетьманів Д.Апостола та К.Розумовського, Придворний
театр К.Розумовського.
Гетьмани та козацька старшина як представники української
інтелектуальної еліти стали фундаторами закладів освіти в Україні.
Гетьмани закладали фундації братських шкіл на території Лівобережжя та
Правобережжя України. Серед діячів культурно-освітнього руху були
українські
жінки
гетьмансько-старшинського
оточення
(дружини
Б.Хмельницького, І.Скоропадського, П.Полуботка, мати І.Мазепи, донька
К.Розумовського – Наталія Загряжська). Гетьмани зініціювали створення
спеціального навчального закладу – канцелярського куреня, який готував
працівників державного апарату. Центрами української писемності, освіти й
культури були канцелярії Лівобережної України другої половини XVII –
XVIII ст. (генеральна, скарбова, похідна канцелярія гетьмана
К.Розумовського, полкові, сотенні, ратушні). Заслугою гетьманськостаршинської верстви було створення мережі полкових шкіл на території
Лівобережної та Слобідської України, які виконували виховну функцію.
Діяли спеціальні школи для навчання полкових військових музикантів.
Роботу цих навчальних закладів контролювали Генеральна військова
канцелярія та інші державно-адміністративні органи.
З виникненням українського козацтва як нової політичної верстви, воно
виконувало функцію регулятора позадержавних суспільних відносин, тобто
складало ядро громадянського суспільства. Відповідно до цього почали
викристалізовуватися й нові правові форми, зокрема, договірні форми
станових відносин зафіксовано в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) як
зразка тогочасної юридично-правової думки. Крім того, форма власності
Української козацько-гетьманської держави другої половини XVII – XVIII ст.
була двоїстою (колективною та приватною), про що свідчать дольові частки
Військового скарбу як в Україні-Гетьманщині, так і в Запорозькій Січі.
Козацькі полки були територіальними громадами теж з двоїстою формою
власності. Правова система козацтва зафіксована під назвою “Права, по
которым судится малороссийский народ” і заснована на литовських статутах,
Магдебурзькому та звичаєвому праві.
Національне відродження в Україні викликало створення значних
здобутків матеріальної та духовної культури, які мали яскраво визначену
стильову завершеність. Упродовж XVII-XVIII ст. український народ створив
ренесансно-бароковий (козацький) тип української культури, властивий
багатьом сферам культурно-мистецького життя тогочасного суспільства.
Саме за підтримки та активної участі гетьмансько-старшинської верстви
відбувалося поширення та утвердження рис козацького бароко у пам’ятках
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архітектури, живопису, літератури, поетичного, музичного та інших видів
мистецтв в Україні. Особливо яскраво бароко було виявлено у 90-ті роки
XVII – перше десятиліття XVIII ст. (т. зв. мазепинське бароко).
Подальший розвиток елементів громадянського суспільства в Україні
гальмувався багатьма чинниками, головним серед них була імперська
політика російського царизму, що перетворювала українські міста та
українську культуру на форпост русифікації.
У XIX ст. спроби лібералізувати політичні стосунки в державі
здійснювалися культурно-громадськими діячами. В Україні такими
культурно-громадськими діячами стали нащадки гетьмансько-старшинського
стану, серед них: Т.Мілорадович, М.Василенко, О.Лазаревський, Ф.Лизогуб,
І.Петрункевич та багато інших, які намагалися створити громадянське
суспільство на зразок європейського, виступаючи проти обмеження прав
людини, за чіткий розподіл влади, цивілізовані відносини між суспільством і
державою. Але в умовах російського монархічного режиму та відсутності
власної держави це було неможливим.
Натомість на терені Правобережної України після революції 1848-1849 рр.
в Австрійській імперії конституцією закріплювалися політичні права (свобода
слова, заснування політичних і громадських об’єднань, культурних осередків,
право на соціальний захист), що сприяло реалізації ідеї тогочасної політичної
еліти на межі XIX-XX ст. у напрямку домагання автономії або повної
незалежності України1.
Історичну долю громадянського суспільства XX ст. можна назвати
трагічною. Так, у соціалістичну добу не держава створювала громадянське
суспільство, а суспільство творило державу, передаючи їй частину своїх прав.
В умовах пострадянського суспільства Україна ввійшла в нову фазу
актуальності розбудови громадянського суспільства. Для цього склалися
певні політичні, соціальні та економічні передумови. Проте процес
українського відродження, розбудови демократичної правової держави,
створення громадянського суспільства зіткнувся з низкою перешкод, зокрема,
духовного та культурного характеру. Ці перешкоди ускладнюють процес
соціальної трансформації, вони також викликають інтелектуальну кризу, яка
в свою чергу стає чинником неминучого подальшого відставання
українського суспільства в світосистемній динаміці, що суттєво змінилася
наприкінці XX – початку XXI ст. Ці зміни яскраво відбиті у виступі
британського прем’єр-міністра Т.Блера: “У прийдешньому столітті
конкуренція поміж суспільствами-націями буде не за економічними
показниками, а за показниками знання, освіченості, інтелекту”2. Отже, в таких
умовах потрібна нова цілісна політика в галузі освіти, науки й культури,
спрямована на суттєвий розвиток інтелекту, духовності та громадянської
свідомості нації. Ця політика повинна стати провідним напрямом
антикризових дій держави, а її об’єктом мають бути інтелектуальна та
громадянська культура.

1
Шип Н.А. Теоретичні постулати та історична доля громадянського суспільства //
Матеріали засідання Дискусійного клубу української науково-педагогічної інтелігенції
22 листопада 2002 р.: “Громадянське суспільство у світовому та українських вимірах”.
– К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2002. – С. 11.
2
The Daily Telegraph. – 1999. – Sept., 29. – P. 4.
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У цьому процесі провідне місце повинні зайняти всі навчальні заклади
України, які мають можливість надати універсальну підготовку особистості:
розвинути і поєднати інтелект, знання, громадянську свідомість і моральні
принципи через поєднання освітньої, наукової, культурної практики та
суспільно-громадянського життя на українознавчих (національних) засадах.
Саме на таких засадах розгорнута діяльність відомих Кембриджського,
Оксфордського університетів та інших навчальних закладів, що готують
інтелектуальну еліту для суспільств-націй.
У суспільстві, що входить у постіндустріальну еру, поняття
інтелектуальної та громадянської культури все більш зближується1.
Оволодіння інтелектуальною культурою передбачає усвідомлення як
специфіки вітчизняного досвіду пізнання, так і досягнень світової культури,
науки, практики. На жаль, сьогодні не вистачає достатніх можливостей
включатися в сучасні наукові дискусії, інтелектуальне життя світової
спільноти. Мережа Інтернет, що розвивається, лише частково розв’язує ці
проблеми. В умовах сучасної України держава повинна не тільки декларувати
перспективи громадянського суспільства, а й активно підтримувати процес
суспільного розвитку в цьому напрямі, зокрема у сфері національної
культури: правова, матеріальна підтримка національних культурногромадських осередків (творчих спілок, народних та дитячих колективів);
надання культурі національно-патріотичного характеру та змісту; підтримки
зв'язків громадських організацій України з громадськими організаціями та
культурними центрами українців за кордоном. Держава повинна
підтримувати видання сучасної наукової літератури, підручників та
методичних розробок, комплектування бібліотек з різноманітних галузей
науки й культури, а також навчальних дисциплін. Розвиток інтелектуальної
культури безпосередньо сполучений з поширенням національної мовної
політики й культури. А дух інтелектуальної, громадянської культури
повинен пронизувати не тільки методику викладання навчальних дисциплін,
а й взаємодію професорів та студентів, організацію соціального життя в
навчальних закладах України.
Процес творення громадянського суспільства є суперечливим і на його
шляху виникає низка проблем, що потребують негайного вирішення.
Головною з них, як на наш погляд, є низький стан культури та духовності в
суспільстві як на глобальному рівні, так і стосовно окремих спільнот та
особистостей. Без високої культури та духовності суспільства, особистості,
що поєднують у собі, перш за все, такі якості як гуманність, толерантність,
розуміння найвищої цінності людини та людського життя, повагу до людей
інших держав, націй та рас водночас із самоповагою до себе, до своєї
національної приналежності, – буде неможливим успіх творення
громадянського суспільства в Україні.
Проблема відсутності необхідних культурних, духовних засад для
успішного суспільного розвитку проявляється як на загальносвітовому, так і
на регіональному та національному рівнях. Науковий аналіз свідчить, що
1
Куценко О.Д. Інтелектуальна та громадянська культура як принципи
університетської освіти // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної
конференції “Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи” (24-25
травня 2000 р., м.Київ). – К.: Видавничий центр “Київський університет”, 2000. –
С. 429-431.

180

Україна – культура

саме суттєві відмінності в системі культур, гуманітарних підходів до
розуміння світу, до вирішення глобальних проблем привели певні сили з
мусульманських країн до агресивних, варварських дій, пов’язаних з
терористичними актами проти США, взагалі до тероризму в світі. На нашу
думку, у подіях, що зараз відбуваються у світі, є прояв певної кризи відносин
культур Сходу та Заходу, є прояв зіткнення цих культур. Можливо
припустити, що після завершення кризової ситуації, коли буде покарано
тероризм, світ глибше замислиться над причинами кризи й людство прийде
до стану прозріння, до висновку про необхідність взаємних компромісів,
зближення та поєднання парадигм мислення, до певного духовного очищення
та культурного єднання.
Проблеми національної культури в розбудові громадянського суспільства
в Україні проявляються і в рамках певних регіонів, наприклад, на Півдні і
Сході. Як і на світовому рівні, вони пов’язані з наявністю різних
світоглядних, релігійних позицій, а також з низьким рівнем культури та
системи освіти. Коли мова йде про шляхи підняття рівня духовної культури
суспільства, особистості, то головним шляхом до цього є у покращення
системи освіти, зростання освіченості і духовності громадян.
Надалі зупинимося саме на проблемі освіти, культури особистості та їх
ролі у розвитку суспільства. Освіта та освіченість є самі по собі елементами
культури, її складовою частиною. А тому, коли йде мова про вдосконалення
чи розвиток національної культури в суспільстві, то це завдання буде
нездійсненне без державної політики щодо освітньої програми для населення.
Для того, щоб перебудувати суспільство, недостатньо перебудувати живий
організм суспільства, необхідно перебудувати свідомість у найістотнішому –
в усвідомленні способу свого існування. Не випадково академік
В.І.Вернадський надавав великого значення знанням і освіті. Він вбачав у цих
складових суспільного розвитку ефективний засіб удосконалення людини, її
духовну могутність1. Сучасна ж практика суспільного життя на теренах
пострадянських країн переконливо засвідчила, що стан гальмування науки та
освіти в суспільстві стримує, відповідно, і розвиток громадян цього
суспільства. Крім того, необхідно чітко усвідомлювати як в теорії, так і на
практиці, що не всі знання, не всяка освіченість слугують прирощенню
культури особистості чи певної людської спільності. Крім того, за певних
умов “освіченість” деяких людей може призводити до їх духовної, моральної
деградації як особистостей. Неоднозначним є також вплив на розвиток
особистості різних сфер знання (наприклад, гуманітарних чи технічних).
Покращання ролі національної культури та освіти у формуванні
позитивних особистісних якостей громадян можливе за умови відповідного
аксіологічного спрямування навчального процесу. Сьогодні в Україні
проблема аксіологічного спрямування навчального процесу в учбових
закладах є дуже актуальною. Причина одна – від змісту і спрямованості
навчальних дисциплін, виховного процесу залежить духовна, моральнопсихологічна культура молоді. Виходячи із сучасного стану особистості,
1

Шинкарук В.І. Культура і освіта. Світоглядні аспекти / Філософія освіти в
сучасній Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні” (1-3 лютого 1996 р.). – К.:
ІЗМН, 1997. – С. 277.
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неоднозначних соціокультурних впливів на неї, спрямованість освітянського
процесу в Україні має бути націленою на духовне збагачення і творчу
діяльність особистості, що розкриває свої здібності до самореалізації та
створення умов для саморозкриття інших людей.
Звичайно, при визначенні аксіологічної спрямованості навчальновиховного процесу потрібно враховувати як реалії сьогодення, так і
прогнозовані перспективи українського суспільства. Саме враховуючи ці
чинники, що можуть застосовуватися в процесі навчання, слід визначити
пріоритетні цінності. Такими для України, очевидно, мають бути цінності
гуманізму, людської гідності, патріотизму, демократизму, соціальної
ініціативи та відповідальності, національної самосвідомості1.
Зміцнення держави, захист національних інтересів в умовах творення
громадянського суспільства залежить від свідомості, патріотизму кожного
громадянина. Проблема патріотизму для України, як молодої незалежної
держави, є особливо актуальною. Патріотизм особистості формується під
впливом виховання, всіма засобами національної освіти та культури. У
формуванні патріотизму надзвичайно велику роль відіграє національна мова.
У галузях державного управління, освіти, культури та побуту українська мова
має в повному обсязі забезпечувати інтегративно-консолідуючу,
організаційну та інформаційну функції.
Тому саме не рівень національної освіти та культури, а їх характер,
спрямованість є актуальними з точки зору вирішення сучасних проблем
духовності особистості на етапі розбудови громадянського суспільства, що
має також незаперечне позитивне значення і для подолання суперечностей
цього процесу.
Таким чином, розвиток національної української культури є
найважливішою передумовою становлення громадянського суспільства в
Україні, оскільки без процесу національно-етнічної та культурної
самоідентифікації громадян (перш за все, українців як основної титульної
нації), неможливе й становлення громадянського суспільства в Україні.
Культура, національно-культурне відродження та виховання у цьому процесі
відіграють вирішальну роль. Саме такий підхід має стати критерієм у
визначенні культурної політики Української держави, її політичних та
культурно-громадських організацій.

1
Баранівський В.Ф. Освіта та культура особистості в контексті сучасних реалій
глобалізації // Збірник наукових статей: "Людина і культура в умовах глобалізації". –
К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – С. 171-172.
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Старкова З. С., Ярещенко О. Т. (Одеса)
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті вивчається культурна політика формування громадянського
суспільства в Україні. Автори переконані, що подальше ігнорування
державою культури і культурної політики може призвести до втрати
українським народом національної самосвідомості, ідентичності та
державної незалежності.
Через дванадцять років незалежності на шляху від тоталітаризму до
демократії, розбудови незалежної, суверенної держави Україна знаходиться
на роздоріжжі. Не лише у виборі між Заходом і Сходом, а й у державному
будівництві, розбудові громадянського суспільства. Це особливо помітно,
коли звернути увагу на культурну політику держави та її вплив на
формування громадянського суспільства.
Сьогодні відсутня єдина думка в українській культурології чи політології
щодо визначення культурної політики. Існує декілька підходів, концепцій.
Два з них – взаємно протилежні. Так, ряд філософів і культурологів вважають
культурну політику держави втручанням у культурні процеси,
бюрократичним керівництвом державних інституцій культурою, що мало
місце за тоталітарного режиму. Тому відкидають як таку в умовах демократії.
Друга група науковців допускає культурну політику як таку, але як
коригування, підтримку державою деяких галузей культури, культурноосвітніх закладів, в умовах формування ринкових відносин комерціалізації
культури.
Досвід проведення культурної політики в цивілізованих країнах, гнучка
система фінансування культури, захист національних культур від культурної
експансії й агресії заслуговує глибокого вивчення.
Автори під культурною політикою розуміють цілеспрямований процес
регулювання, коригування розвитку культури як з боку держави, так і
громадськості – політичних партій, різних товариств і об’єднань, підтримку,
спрямовану на культурне відродження корінного народу і нацменшин, які
мешкають на теренах України, а також на розвиток основних сфер
життєдіяльності – економічної, соціальної, політичної, моральної та ін.
Ще в роки горбачовської перебудови українська творча інтелігенція
виступила з вимогами зміни культурної політики, вказала на невідкладні
завдання в культурному житті, культурно-національному відродженні
українського народу. Однак ейфорія швидко пройшла, бо при владі
залишилась вчорашня комерційна номенклатура.
Інтелігенція, діячі культури не полишали проблему кризового стану
української культури в постколоніальний період. Так, літом 1993 р.
Міністерство культури та редакція газети «Культура і життя» провели
засідання круглого столу на тему: «Національна культура – обличчя України»,
де темою розмови було: якою має бути Концепція національної культурної
політики нашої держави. Міністр культури, академік І.Дзюба, відкриваючи
засідання, наголосив, що Концепція – не програма практичної діяльності, не
сукупність законодавчих актів, а системне осмислення історії, нинішнього
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стану і перспектив нашої культури. У Концепції виокремлено предмет
культурної політики, мету та її засоби1.
Однак з виборами нового Президента в 1994 р. проблеми культурної
політики молодої держави не тільки були знехтувані (цілий рік Міністерство
культури було без міністра) – перші паростки культурного і духовного
відродження були поставлені під загрозу. Як наказ було сприйнято в центрі і
на місцях заяву кандидата в президенти про те, що російській мові буде
надано статус офіційної. Розпочався новий «вал» русифікації вже в
незалежній Україні.
Українофоби міцно тримають цей курс до сьогоднішнього дня. Фактично
порушуються права корінного народу – етнічних українців, які не можуть
виховувати і навчати дітей рідною мовою, бо більшість дитячих дошкільних
закладів і шкіл залишаються російськими. Так, із 130 шкіл у м. Одесі –
більшість російськомовні, хоч згідно з останнім переписом і в місті, і в
області переважають етнічні українці. Із 30 газет лише одна «Чорноморські
новини» – україномовна, двомовна «Одесские известия», а «Думська площа»
– додаток-щотижневик до щоденної російської газети «Одесский вестник».
Майже немає змін у середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.
Викликає подив і як виклик те, що наданий статус «національних» декільком
вузам Одеси, не відповідає ні назві, ні змісту навчання і виховання. Майже всі
дисципліни в них читаються російською. Така ж доля і 68 шкіл мистецтв і
естетичного виховання. Таким чином, держава ігнорує інтереси нації, що
свідчить про серйозну ситуацію яка може перерости в конфлікт. За цих умов
лише товариство «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка іноді виступає з протестами
проти обвального зросійщення українців. Навіть націонал-патріотичні партії,
Конгрес української інтелігенції замовкли.
Опублікована в січні 1995 р. «Концепція культурної політики України»
була прийнята на догоду можновладцям, космополітам, українофобам.
Культура в цій програмі розглядається авторами, головним чином, як система
управління закладами культури і мистецтва, а не як система, що
самоорганізується2. Концепція була піддана гострій критиці фахівцями за те,
що вона фактично провокує знищення української культури.
Таким чином, культурна політика є показником ставлення держави до
культури, народу, громадянського суспільства. Ігнорування культури,
культурного відродження нації є однією з причин кризового стану
суспільства, затягування реформ.
Така політика дорого обійшлась народу, бо з самого початку незалежності
українська влада було допустила серйозний стратегічний прорахунок: не
визначила
пріоритетність
завдань,
які
б
забезпечили
успішне
державотворення і підтримку влади громадським суспільством, що
формується. Каменем спотикання для влади стали дві проблеми: по-перше, в
основу цих процесів не було покладено українську національну ідею (у
широкому розумінні було відкинуто українознавство), задоволення
національних інтересів не тільки нацменшин, а й корінного народу (звідси

1

Національна культура – обличчя України // Культура і життя. – 1993. – 14 серпня.
Концепція державної культурної політики України // Культура і життя. – 1995. –
21 січня; Українська культура. – 1995. – № 4. – С. 27-31.
2
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спроба виправдатись заявою, що національна ідея не спрацювала); по-друге,
невизначеність культурної політики (продовження зросійщення народу).
Культура є цементуючим фактором і матеріалом. Один з фундаторів
української культурології, доктор фізико-математичних наук А.Свідзинський
(Луцький університет) зазначає, що культура виконує дві протилежні функції:
1) забезпечення внутрішньої стабільності суспільства, нації, збереження
досягнутих умов життя на основі вже створеної системи духовних цінностей і
матеріальних надбань; 2) забезпечення переходу від досягнутого стану до
нового на основі пошуку принципово нових ідей, шляхів розвитку,
переоцінки цінностей. Обидві тенденції, консервативна і пошукова, мають
бути збалансовані і в цілому вирішувати завдання еволюції нації у
нестаціонарних умовах нашого світу1.
Звичайно, цими двома не обмежуються основні функції культури. Не
менш важливі з них інформаційна, виховна, естетична та ін.
Сьогодні в засобах масової інформації, у літературі панує думка, що не
культурою потрібно займатись у першу чергу, а економікою, «треба
нагодувати народ» (дійсно, в Україні понад 60% населення знаходиться за
межею бідності, середня місячна зарплата – до 50 доларів, тоді як у країнах
Прибалтики – до 1 тис. доларів). А можливо, тому й не можуть нагодувати
можновладці власний народ, що ігнорують культуру, освіту, економічну,
політичну, соціальну культуру? Демократичні, цивілізовані держави тому й
досягли високого рівня розвитку, що проблеми культури, духовного розвитку
були у них на першому місці, їм віддавався пріоритет.
Громадянське суспільство як сфера відносин людей, безпосередньо не
підконтрольна державі, проте не може бути розбудоване не без підтримки
держави, як і правова держава без активної діяльності мас. У першу чергу слід
подолати культурний колоніалізм, духовне рабство українського народу.
Лише після цього можна розраховувати на активну участь громадян у
державному і громадянському житті. Відсутність духовної єдності народу,
нації пояснюється рядом чинників: немає єдиної помісної церкви, пануючою
залишається церква Московського патріархату, яку підтримує влада: їй
віддаються кращі храми, майно, земля.
Реформа фундаменту культури – освіта, – позбавлена духовного ореолу,
національно-патріотичного виховання. Українознавство замінено в школах
народознавством, отже підростаюче покоління позбавлено виховання в нім
українолюбства. До цього часу школи і ВНЗ не забезпечені українськими
підручниками, бо навчання в них ведеться переважно російською мовою. У
більшості ВНЗ ліквідовані кафедри українознавства.
Інформаційний простір України – у руках російськомовних ЗМІ. 2003 рік
проголошено Роком російської культури в Україні. Російська мова
заполонила телевізор.
На місцях владні структури, ігноруючи Конституцію, закони України
приймають рішення про двомовність: у Дніпропетровській, Запорізькій,
Харківській областях, а в Одесі міськвиконком, щоб прикрити російську
одномовність в усіх сферах життя, у 2001 р. прийняв рішення про
тримовність.
1
Свідзинський Д. Роздуми з приводу програм розвитку української культури //
Сучасність. – 1993. – 9 вересня. – С. 110.
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Така «культурна політика» може призвести до міжнаціонального
конфлікту, провокує розкол суспільства, веде до дестабілізації, перешкоджає
національній єдності, пробудженню національної свідомості народу.
Фінансування галузей освіти й культури здійснюється за залишковим
принципом, а зарплата вчителів складає менше прожиткового мінімуму.
У стані, виживання українське кіно, театри, музеї та бібліотеки. Фактично
відбулося відчуження, відсторонення більшості народу від художньоестетичних цінностей, що стали їм недоступними.
Народна традиційна культура переживає серйозну кризу разом з
українським селом, бо становий хребет селянства і культури був перебитий
ще в 1929-33 рр. Міська культура (російська мова і культура, витиснули
українську) переважає сьогодні в Україні. Замулені джерела національної
культури. Культурна політика у нашій державі породжує такі негативні явища
як втрату національної гідності і самоповаги, поширює стару хворобу
інтелігенції – малоросійство, яничарство, манкуртів. З вини влади держави
фактично і не розпочалося духовне відродження українського народу.
Тому в державі панує розпач, зневіра, недовіра до влади, що негативно
позначається на активності населення, породжує пасивність у громадському
житті, безвідповідальність і цинізм.
Духовна криза, зростання бездуховності як прямо, так і опосередковано
впливають на економічну реформу. Розкрадання народного майна,
корумпованість чиновників, бідність, зростання цін на продукти й товари
першої необхідності, жирування «жирних котів», мільйони безробітних,
особливо в селах, пограбування села і його занепад та ін. Кризові явища
змусили мільйони українців виїхати за кордон у пошуках роботи, породили
таке ганебне явище як сексуальне рабство дівчат і молодих жінок. Хто ж
винен у геноциді українського населення, яке скоротилось за останні 10 років
на 4 мільйони і продовжує вимирати? Як підкреслює академік І.Дзюба,
основний результат, наслідки правління нинішньої влади і причина наших
негараздів – це деморалізація нашого народу. Це результат ігнорування
економічної культури в процесі економічної реформи й особливо аграрної
політики, бо знамениті українські чорноземи самі по собі не змогли
забезпечити зерном потреби народу, внаслідок чого виникла зернова криза
2003 р. Через те, що економічна реформа зайшла в глухий кут, не створено
економічний фундамент, соціальну основу громадянського суспільства в
Україні не відбулася структуризація українського суспільства, немає
середнього класу, який би міг стати опорою громадянського суспільства.
Немає політичних партій, які б взяли на себе відповідальність як у Верховній
Раді, так і в органах місцевого самоврядування за проведення в т.ч. і
культурної політики.
Політико-правова основа громадянського суспільства могла б забезпечити
процес будівництва правової держави знизу. Однак негативні процеси
(порушення свободи слова, вбивства журналістів, зростання організованої
злочинності, корупція, аморалізм, алкоголізм і наркоманія) породжують
недовіру і цинізм до законів, залишається низьким рівень правової культури
як пересічних громадян, так і чиновників, не користуються повагою більшість
судів. На низькому рівні знаходиться політична культура, включаючи і
депутатську.
Невизначеність культурної політики, тісно пов’язаної з внутрішньою і
зовнішньою, гальмує вихід української культури в європейський культурний
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простір, перешкоджає побудувати ієрархію цінностей, використати стандарти
і цінності світової й європейської культури та цінностей української
національної культури, таких як сім’я (родина), любов до природи (Землі),
Батьківщини, патріотизм, віру в Бога та ін.
Подальше ігнорування культури і культурної політики може призвести до
втрати українським народом національної самосвідомості та ідентичності,
державної незалежності. Один з численних європейських народів може
зникнути з карти Європи, не виконавши своєї історичної місії, визначеної нам
Богом.

Коротя-Ковальська В. П. (Київ)
ФОЛЬКЛОР І ЗАКОНОМІРНОСТІ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО СВІТУ
В УКРАЇНОЗНАВСТВІ
У статті аналізується фольклор і закономірності розвитку культурноісторичного світу в українознавстві. Автор вважає, що український народ
протягом віків мав лише одну зброю, якою стверджував свою самобутність,
– віру і славу, що врятували його душу і зберегли від повної загибелі.
Кожне явище, що відбувається в нашому стрімкому і швидкоплинному
житті є продуктом просторово-часового оточення. Ще в ХVII ст. французький
орієнталіст Жак Шарден, описуючи свої враження від ознайомлення з
невідомими землями та їх мешканцями, висловив думку, що клімат країни, де
проживає народ, визначає його обряди, звичаї і творчість на генетичному
рівні. Розвиток культури на початковому етапі невіддільний від природи,
„відтворює її просторові межі, часову динаміку, циклічність. Індивід у цій
ситуації включений у загальний процес природної взаємодії, етика його
поведінки повністю підпорядкована інтересам общини, традиціям, освяченим
її буттям”1. Органічним відбитком духу народу в різні історичні моменти
перш за все є народно-поетична творчість і саме вона найточніше виражає
характер народу і є найвищим його проявом” (Й.Г.Гердер). Народний дух у
певному середовищі і часі включає в себе віковий досвід попередніх поколінь,
фольклор і історія будь-якого народу перебувають у тісному
взаємовідношенні. Дуже часто народнопоетичний твір може бути єдиним
історичним джерелом, яке характеризує епоху, події та постаті (історичні
пісні, думи, балади тощо). Усім відомо, що народна творчість значно старіша
книжних творів, а висловлені в ній спостереження, думки, сентенції
відвертіші і тому безпосередніші. Приклад розквіту грецького письменства
античної доби зумовлений зв’язком його з народною поезією („Іліада”
Гомера). Українське письменство від самого свого зародження також було
тісно зв’язане з усною народною творчістю. Наші літописи рясніють
народними легендами. “Повість временних літ” подає перекази про
заснування Києва, “Галицько-Волинський літопис” має особливо велику
1

Грица C. Фольклор у просторі та часі. – Тернопіль: Астон, 2000.
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літературно-художню вартість. Там, зокрема, вміщено переказ про євшанзілля, яке, за повір’ям, будить приспану любов до рідної землі. Талановитий
автор українського епосу “Слово о полку Ігоревім”, подібно до співців
пізніших дум, свідомо звертався до народної поезії, використовуючи
порівняння, паралелізми, епітети в народному стилі, хоча, будучи
провідником нової для України релігії, виступав проти всього, що виходило за
рамки церковних приписів (“ігранія, плясанія, гуденія” тощо). Згодом цю ж
ворожість відчуваємо в полум’яних посланнях захисника православія в
Україні Івана Вишенського (1550-1620). Виходячи з позицій ченця-аскета, він
проклинав такі гріхи як свято Купала, “принесення сатані жертви танцями”,
колядування. Академік С. Єфремов у своїй “Історії українського
письменства” присвятив окремий розділ боротьбі книжників із народною
поезією. Нагадавши наказ Київської консисторії з 1819 р. про заборону
вечорниць, на яких молодь “мерзския беззаконія творять, справляючи себе
игры, танци и всякие пиятиха скверная, и воздух оскверняючая песней
восклицания и козлоглосования”, він говорить, що «над поезією народа, над
його совістю, естетичними смаками та вподобаннями весь час тяжку роблено
нетямущою рукою операцію”.
І тільки великий український філософ і поет Г. Сковорода (1722-1794)
поклав край нехтуванню народною поетичною творчістю, вживаючи у своїх
трактатах приказки, прислів’я, анекдоти та легенди, пишучи вірші за
зразками народнопісенної творчості. Його демократичні погляди знайшли
своє продовження в творчості батька нової української літератури
І. Котляревського (1769-1838), що, спираючись на народну уяву про світ,
неперевершено перелицював “Енеїду” римського поета Вергілія, тим самим
спрямувавши українське письменство на шлях європейської літературної
традиції. Хочеться додати, що і серед української козацької старшини того
часу був поширений інтерес до народного співу та інструментального
музикування. Всім відомий талант до музики та співів гетьмана Івана Мазепи.
Український народ, поневолений після запеклої боротьби сильнішими
сусідами, протягом віків мав лише одну зброю, якою стверджував свою
самобутність та окремішність – віру і слово, що врятували його душу і
зберегли від повної загибелі.
Уже в ХVI ст. українське поетичне слово приваблювало увагу чужинців.
Словак Я. Благослав помістив 1563 р. в чеській граматиці українську народну
пісню “Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш”, польський історик Сарницький
згадує в своїх “Анналах” 1587 р. українську думу про лицарську смерть двох
братів-козаків у боротьбі з ворогом. “Честь першого серйозного почину в
українській етнографії належить полякові з роду Зоріяна ДоленгиХодаковського, за життя відомого під ім’ям Адама Чарноцького (1784-1825),
який власними ногами сходив мало не всю Україну, зібравши, як на ті часи,
величезні скарби народної пісні – навіть у неповних записах Ходаковського,
що дійшли до нас, маємо їх 1254 номери” – пише академік С. Єфремов у своїй
“Історії українського письменства”. Грузинський князь, етнограф
М. Цертелєв, творці російської літератури К. Рилєєв, М. Добролюбов і багато
інших відзначали неперевершену поетичнісь, високу моральність і
шляхетність устремлінь словесності українського народу. Етнографію та
фольклор досліджує також перший ректор Київского університету проф.
М. Максимович (1804-1873). Його епохальне видання “Малоросійскія песни”
(1827) з універсальною передмовою М. Грушевський назвав “маніфестом
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українського народництва”. На відміну від попередніх у ньому були вміщені
тільки українські пісні без нот. Першою збіркою українських мелодій, де
простежуються риси науково-пізнавального характеру, було видання
А. Коціпінського “Пісні, думки і шумки руського народу на Подолі, Україні і
в Малоросії” (К., 1861) з вказівками на джерела (паспорти записів, інші
використані видання, алфавітний покажчик). Цікавим видається і збірник
О. Гулака-Артемовського, який свідчить про крок уперед у науковоетнографічному середовищі, особливо запис українського багатоголосся. У
своїй передмові автор порушує проблеми методики запису народних пісень,
подає відомості про попередні видання (від 1777 р. до 1860-х років),
торкається мовно-діалектних особливостей.
Росіянин І. Срезневський (1812-1880) публікує в шести томах “Запорізьку
старину”, поет А. Метлинський – близько 800 “Народніх південно-руських
пісень”, П. Куліш (1819-1897) – два томи усної народної творчості “Записки о
Южной Руси”. Письменник вважав пісню історичним документом і
стверджував, що “никакая летопись, никакое ученое и гениальное сочинение
не может дать о душе малоросийского народа лучшего понятия, чем песни”,
він навіть відкидав церковні писання, чернечі літописи, судні й уставні
грамоти. За Кулішем – дух народу виявляється у його мові, поезії і релігії.
О. Бодянський (1808-1876), М. Костомаров (1817-1885) першими в
Російській імперії пишуть теоретичні праці-дисертації про українську
народну словесність. На думку О. Бодянського, фольклорний текст навіть
переважає над літописним, оскільки містить оцінку не індивідуалізовану, –
тому досить суб’єктивну, а більш загальну, об’єктивізовану колективного
цілого, – учасника і сучасника подій (“суд народу”). М. Костомаров, один з
перших українських етнопсихологів вважав, що український фольклор
відзначається “силою розкішної поезії”.
Протягом короткого часу П. Чубинський (1839-1884) видав сім томів
етнографічного матеріалу. М. Драгоманов (1841-1895), емігрувавши за кордон
після проголошення царського указу в 1876 р. про заборону української мови,
видав у Женеві кілька праць з фольклору, згодом надрукованих у Львові в
чотирьох томах. Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, крім
етнографічних розвідок, надрукованих у “Записках”, видало з 1895 року 32
томи “Етнографічного збірника” і 14 томів “Матеріалів до українсько-руської
етнології”.
Сам Тарас Шевченко створив неперевершені поезії за зразком
народнопоетичної творчості, об’єднавши усне слово з письменством. Він
захоплювався неповторною музикальністю народних дум і систематично
збирав народнопісенні скарби і навіть збереглося чотири альбоми його
фольклорних записів. Зокрема історичну пісню “У Глухові у городі” він
використав у своїй поемі “Сон” (“У всякого своя доля”). Майже третина його
„Кобзаря” перейшла в народні пісні. Пізніше традиції Великого Кобзаря
підхопили Марко Вовчок, С. Руданський, І. Франко, М. Коцюбинський.
Перебуваючи в Петербурзі, М. Гоголь у листах до своїх рідних просив
присилати йому записи пісень. “Близько 150 пісень я віддав минулого року
Максимовичові, цілковито йому невідомих. Після того я придбав іще коло
150”, – писав М. Гоголь у листі (1834) до професора І. Срезневського, з яким
він зблизився на грунті зацікавлення минулим українців і їхньою пісенною
творчістю, що була джерелом для повістей письменника (“Вечори на хуторі
поблизу Диканьки”, “Тарас бульба” та ін.) й історії, які він, готуючись до
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праці в університеті, збирався написати. “Якби наш край не мав такого
багатства пісень, – писав Гоголь у вищезгаданому листі, – я б ніколи не
написав його історії, тому, що я не збагнув би її й не мав розуміння про
минуле”.
М. Максимович, О. Бодянський, П. Куліш ділили українські пісні на
чоловічі і жіночі, героїчний епос і ліричну поезію, вбачаючи в їх естетичній
вартості доступність, правдивість (чи історичну достовірність), природну
мову, символізм.
Отже, доба романтизму (кінець ХVIII – поч. ХIХ ст.) проявилась у
глибокому захопленні усною народною творчістю та увагою до її
оригінальності, історичності, національної самобутності та художньої
специфіки фольклору.
Як не згадати видатного дослідника М. Драгоманова, який у співпраці з В.
Антоновичем публікує едиторську трилогію, перша частина якої – двотомна
публікація “Исторические песни малорусского народа с обяснениями Вл.
Антоновича и М. Драгоманова” (К., 1874-1875), а друга видана в Женеві
(1881) під назвою “Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880)”.
І, нарешті, третя частина “Політичні пісні українського народу ХVIII-XIX ст.”
були видані там же у 1883 році. У цих роботах М.Драгоманов використовує
порівняльну методику між українськими та російськими піснями на
прикладах оспівування образу жінки та її долі. Треба сказати, що у другій
половині XIX ст. “чітко окреслилися певні зрушення у збирацькій та
видавничій роботі. Розпочинається упорядкування збірників з науковою
метою: з’являється усвідомлення вартості народних мелодій поза обробкою,
формується науково-етнографічна методика збирання та вивчення народної
музичної творчості”1.
Список робіт у царині української фольклористичної школи,
засновниками якої були О. Потебня, Ф. Колесса, К. Квітка, продовжує
знаменитий трактат І. Франка „Із секретів поетичної творчості”2. Видатний
літератор „збагачує і урізноманітнює методи аналізу та доповнює культурноісторичну школу науковою теорією”3. Велику увагу українській
фольклористиці
в
культурно-історичному
просторі
приділив
і
М. Грушевський. Його методологічний принцип історизму підкреслив
професор П. Кононенко4.
Вершиною музично-фольклорного етапу збирання української народної
музики стала діяльність видатного композитора та науковця М.Лисенка. Сім
випусків “Збірника українських пісень” (1868-1911) “з одного боку, заклали
інтонаційні підвалини української композиторської школи. З іншого боку, за
ретельністю власне етнографічного підходу (запис, тактування, жанровий
спектр, увага до варіантів, паспортизація, нотація музичних варіацій...
збереження автентичних рис мелодики, тоді як у жанрі обробки це не було
обов’язковим) Лисенко проявив риси, які засвідчують серйозне ставлення та
обізнаність щодо музично-етнографічних проблем5. М. Лисенко підбирав
1

Іваницький А. І. Українська музична фольклористика. – К., 1997.
Франко І. Зібрання творів у 50 томах. – К., 1981. – Т. 31
Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів,
1999.
4
Історія української літератури. У 6-ти т. – К. Либідь, 1993.
5
Іваницький А. І. Українська музична фольклористика. – К., 1997.
2
3
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пісні, які не друкувались в інших збірниках, але відзначалися особливою
вишуканістю та красою: “Ой не світи, місяченьку”, “Ой не пугай пугаченьку”,
“Про козака Байду”, “Тихо, тихо Дунай воду несе” тощо. Ці пісні пізніше
стали золотою скарбницею у репертуарі багатьох видатних солістів та
хорових колективів в Україні та за її кордонами. Крім того, наприкінці
ХIX ст. поширюється багатоголосий спів і Лисенко ще зумів (за К.Квіткою)
врятувати неповторний мелодичний стиль української пісні на зламі століть.
Композитор записав понад півтори тисячі пісень, опублікувавши понад 700 з
них.
Не можна не згадати, що Лисенкові належить пріоритет запису мелодій
українських дум, дуже важливого пласту української народної творчості.
Його титанічний труд належно оцінив К. Квітка, підкресливши, що “проти
загального рівня музично-етнографічних поняттів у тогочаснім українськім
осередку Лисенко був велетнем”.
Наприкінці XIX ст. після сумнозвісного Емського указу Олександра II і
закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства у
Києві, очолюваного П.Чубинським, центр наукового життя переміщується до
Львова. У 1873 році там було створене Літературне товариство ім.
Т.Шевченка (НТШ). На теренах народної музики (з великим розумінням
важливості своєї роботи), трудилися Іван та Філарет Колесси, Йосип
Роздольський, Станіслав Людкевич. У періодичних виданнях “Етнографічний
збірник” та “Матеріали до українсько-руської етнології та антропології”
публікувались найважливіші музично-етнографічні матеріали, а збірник
“Галицько-руські народні мелодії” ввійшов у золотий фонд світової
фольклористики початку ХХ ст. Цікавим видається і невеликий збірник
М. Миханька “Ягілки. 51 українських пісень і забав на Великдень з розвідкою
про генезу ягілок і їх теперішній вигляд” (Львів, 1922). У вступній статті
автор підтверджує силу давніх звичаїв, “цего обожання природи і народ ще
доси в більшости має більше розуміння і прив’язання до предківських
переконань як до християнських незрозумілих і неприступних критерій. Ще
нині є околиці – не лише на Поліссі, – де народ не розуміє майже зовсім
християнства і не старається зрозуміти, а живе в переконаннях
дохристиянських наших предків. Народ сам в собі дуже консервативний і не
дається легко переконувати, хиба що сам наглядно переконається; і цему
завдячуємо, що наша народна давнина не затратилася, хотя її і чужі і свої
завзято викорінювали як “бісовскіє плясанія”. Сила “консерватизму”
українського народу, помічена автором на початку ХХ ст., не зникла і
дотепер, майже через сто років, вже у ХХI ст., коли сучасні фольклорні
експедиції на чорнобильських поліських просторах записують нечувані пісні
та інструментальну музику, про що йтиметься далі.
До взаємин християнства з язичництвом, яке створило підвалини
християнства, у тому числі й українського, заслуговує на увагу і підхід
етнолога Ксенофонта Сосенка у виданні “Культурно-історична постать
староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора”, виданого у Львові 1928 року.
Глибокі знання К. Сосенка з культури багатьох народів світу та розуміння
характеру української культури дали змогу автору звернути увагу читачів на
„культурно-історичне значення колядок та щедрівок як джерел не лише
світогляду пращурів українців, а й до визначення умов та часу появи тих
пращурів, формування структури їх суспільства. Автохтонний характер
українського населення та його давнину на Україні К. Сосенко доводить через
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космологію та космогонію українців і пов’язані з ними давні свята, у тому
числі і через ті, що християнство використало, ставши панівною релігією” –
так оцінює цю роботу доктор історичних наук М. Чмихов у вступній статті до
перевидання цієї книжки у Києві 1994 року. Хотілося б тільки додати, що
кожна сторінка світиться дивною відкритістю і водночас загадковістю
українського світогляду.
Цінний внесок у розвиток фольклорно-історичної школи внесла шляхетна
поетеса Леся Українка. У 1908 році разом з К. Квіткою та О. Сластіоном вона
записала на фонограф репертуар східноукраїнських кобзарів і лірників,
переслала до Львова Ф. Колессі, який поклав 5 років ретельної праці на
розшифровку цих шедеврів. У 1910 та 1913 роках вийшли два томи “Мелодій
українських народних дум”. Праця Ф. Колесси була високо оцінена
Віденською академією наук, за що автор одержав ступінь доктора наук –
найвище європейське визнання. Пізніше, у 20-30 роках вчений видає ще три
збірки закарпатського фольклору. Одна з них “Народні пісні з Галицької
Лемківщини” вміщує 820 пісень: календарно-обрядових, вояцьких,
емігрантських. Не можна не згадати і шкільні співаники, три навчальні
посібники з музичного виховання дітей, виданих у Львові протягом 19251927 рр. (“Шкільний співаник у двох частинах”; “Співаймо! Збірничок пісень
на два голоси для шкільної молоді на весняне свято пісні”; “Збірник народних
пісень в укладі на три голоси для ужитку шкільних хорів”) Філарета Колесси.
У 1993 р. видавництво “Музична Україна” об’єднало його праці у “Шкільний
співаник. З педагогічної спадщини композитора”. Для сучасної української
національної школи це неоціненний скарб.
Климентій Квітка упорядкував декілька збірників, серед яких “Народні
мелодії з голосу Лесі Українки” (1917-1919) та “Українські народні мелодії”,
видані у Києві у 1922 році. 743 мелодії були записані на слух, за що
упоряднику велика шана і подяка від українського народу. На жаль, „цей
збірник був і останнім з наукових видань українського музичного фольклору
аж до 1968 року – до виходу збірника В. Гошовського “Українські пісні
Закарпаття”, дуже серйозного за науковими вимогами видання. На Східній
Україні розпочався терор проти українства і науки загалом”1.
Починаючи з 30-х років, музична фольклористика переживає нелегкі часи.
Нечисленні ідеологізовані видання, наповнені передруками із старих
публікацій, підробки, фальсифікації, пісні на замовлення про вождів
революції заповнили сторінки різних збірників. Наукове упорядкування,
звичайно, було відсутнє більше 20-ти років підряд, до того часу, коли
Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, керований
М. Рильським, починає роботу над виданням серії „Українська народна
творчість”, перший том якої під назвою „Історичні пісні” вийшов у 1961 році
(на сьогодні видано понад 20 томів) виключно у словесному тексті викладу.
Продовжуючи мову про Полісся, як об’єкт наукових фольклорних
досліджень у далеких 30-х роках, польський етнолог і лінгвіст
К. Мошинський (на той час він уже був автором праці про Східне Полісся під
назвою “Kultura ludowa slowian”) запропонував академіку Ф. Колессі поїхати
в експедицію по українсько-білоруському пограниччі. Результатом такої праці
був підготовлений збірник під заголовком “Народна музика на Поліссі” і мав
1

Іваницький А. І. Українська музична фольклористика. – К., 1997.
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вийти польською мовою у Варшаві, але через напружені передвоєнні
стосунки недовершена робота не побачила світу. І тільки стараннями та
копіткою роботою професора С. Грици, рятуючи від забуття і втрати цінну
культурну пам’ятку, у 1995 році видавництво “Музична Україна” видає
збірник „Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та
К. Мошинського”. Цей збірник має неоціненне значення для науковців,
студентів музичних закладів, шанувальників фольклору.
За період незалежності України помітно пожвавилась робота з виданням
різних наукових і популярних збірок, пісенників, посібників. З’явилися
приватні зібрання любителів фольклору, запрацювали лабораторії фольклору
у різних освітніх закладах. На Кубані, колишніх українських землях, на
початку 90-х з’являється серія збірників “Песни кубанских казаков” за
редакцією головного диригента Кубанського козачого хору В. Г. Захарченка.
Київські, Львівські, Харківські, Рівненські, Волинські вищі школи через
роботу фольклорних експедицій планомірно обстежують західноукраїнські
землі , області Центральної та Східної України.
У збірнику “Наспівала мати. Пісенний світ О. Довженка” (К.: “Музична
Україна”, 1995). Вперше публікуються всі пісні з рукописного зошита
письменника, які формували своєрідне світобачення великого майстра. У
примітках додаються відповідні пояснення: місце та час запису пісень,
спогади земляків та друзів О. Довженка, цитати з його творів, у яких
використано ту чи іншу пісню. Помітні ще два збірники “Співає веснянка” (70
зразків народно-пісенної творчості з репертуару фольклорного гурту
“Веснянка” (м. Рівне), які упорядкував невтомний збирач пісенного
фольклору В. Ковальчук) та фольклорний зошит “Пісні – обереги Прибужжя”,
м. Миколаїв. Цей зошит відкриває нову серію педагогічної бібліотеки
“Українська національна школа-родина” Миколаївського Обласного
інституту удосконалення вчителів, – центру українознавства у м. Миколаєві.
Зустрічаються і видання з голосу однієї людини, як от “Люлі, люлі, люлі-са.
Народні колисанки і забавлянки з голосу Антоніни Голентюк” (Луцьк, 1998).
Барвиста і весела книжечка може пригодитися кожній молодій мамі, чи
бабусі.
Однією з найкращих робіт останніх років вважаю видання колективу
харківських мистецько-освітніх та наукових закладів разом з Інститутом
мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Рильського НАН
України під назвою “Дзига. Українські дитячі й молодечі народні ігри та
розваги” (Харків„Друк”, 1999). За словами Миколи Жулинського – “це перша
спроба узагальненої подачі джерельного етнографічно-літературного
матеріалу..., своєрідна енциклопедія автентичних українських ігор і водночас
як цікавий варіант нестереотипного захопливого практичного посібника,
позбавленого нудного менторства й уже звичного педагогічного штампу”.
Справді захоплюєшся авторською розробкою, спектром народних ігор через
обрядове коло разом з піснею і танком чи хороводом (які теж потребують
пильної уваги), грою словом (лічилки, веселики, скоромовки, небилиці) та
унікальною класифікацією народних ігор за віковою категорією школярів, за
характером організації фізичної діяльності, за предметно-жанровими
ознаками тощо.
І, нарешті, ще один живий струмінь у фольклорно-історичному процесі
нашого народу, який висвітлює мистецьке життя одного села Сахнівки (тепер
Ленінівка), що на Чернігівщині. Книжка називається „Перетик”, видана
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товариством „Чернігівське земляцтво”. Автори –Надія Данилевська, учительметодист з українознавства школи № 186 м. Києва та Микола Ткач, доцент
Київського національного університету культури і мистецтва. Книжка
охоплює пласти культури села в широкому розрізі: історичне минуле його
назви, географічне положення, пісенний фольклор (родинно-побутові,
колядки, щедрівки, самобутні веснянки тощо), узори вишивок, сповнені
розмаїттям символів та міфопоетичних образів, що поєднують у собі
християнські та язичницькі мотиви, сімейні і родинні світлини жителів, їхні
оповідки про своє життя-буття місцевою говіркою, казки та легенди,
перекази, прикмети, сахнівські звичаї та обряди і навіть короткий словник.
Нехай ця книжка буде початком цілої серії книжок про кожне українське
село, яке ще може, зберегло між людьми поважного покоління ті золоті
перлини народної мудрості, поки не пізно.
У європейських народів етнічна музика збереглася лише в письмових
джерелах, тому вони з глибоким інтересом вивчають фольклор інших народів,
зокрема, українського (пригадую гастролі тріо „Золоті ключі” в Канаді,
Англії, Франції й очі слухачів, у яких світилась якась зачудованість і
зацікавленість нашими піснями). За короткий час нашого перебування у
Франції ми навчали групу французьких жінок, які ретельно вивчали наші
пісні, записуючи їх у свої зошити. Українці ще мають унікальну можливість
спостерігати свою автентичну музичну культуру в живому звучанні сільських
хорів та інструментальних капел, але, на жаль, автентичне виконання етнічної
музики селянами – природними носіями звичаїв і традицій – на наших очах
(страшно казати) завершує тисячолітню епоху свого існування і нащадки цих
носіїв перестали наслідувати їх. З другого боку, народилася ціла низка гуртів і
солістів, які ставлять собі за мету максимально точно відтворювати обрану
манеру співу. Гурти „Древо” (Київ), „Муравський шлях ” (Харків), гурт
„Володар”, „Надобридень” у своєму репертуарі виконують те, що почули у
власних етнографічних експедиціях.
На зламі тисячоліть з’явилась можливість збереження унікальних архівів
шляхом переведення їх у цифрові технології, видання серій аудіо та
мультимедійних компакт-дисків, створення постійно діючої інтернет-сторінки
українського традиційного фольклору з відповідною паспортизацією
матеріалу. Громадська організація „Арт Екзистенція” у співпраці з
Мистецькою агенцією “Арт Велес” (художній керівник Василь Вовкун),
українсько-британським підприємством „Комора” та каналом „1+1”
започаткували проект “Моя Україна”, головним завданням якого є записи
українського автентичного фольклору – основи сучасної культури великої
європейської нації у цілісному культурно-побутовому контексті. Компакт –
диск “Берви” (2001) є першим із цієї серії адресований учням, студентам,
викладачам та всім шанувальникам справжнього мистецтва. Далі були чудові
компакт-диски “Зелений шум Полісся” (2002), декілька видань “Київська
Русь. Український автентичний фольклор” (Арт Велес, 2002), “Над річкою
Карайцем”, пісенна традиція села Рівне Мурованокуриловецького району
Вінницької області, “Кобзарсько-лірницька традиція. Тарас Компаніченко.
Народна бандура та ліра” (2002).
Об’єднання “Оберіг ХХI” разом зі студією звукозапису “Аркадія” при
Національній спілці композиторів теж докладають немало зусиль для
пропаганди української народної пісні. Компакт-диски “Народна музика
України”, “Пити чи не пити”, “Тріо Маренич”, “Ніна Матвієнко”, “Марія
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Миколайчук”, два видання компакт-диску з піснями українського народу у
виконанні тріо “Золоті ключі” мають неабияку популярність в Україні та за її
межами.
Чи багато це, чи мало? Звичайно, мало. Компакт-диски слухають не так
багато людей з різних причин, більше слухають радіо, а ще більше –
дивляться телевізор і саме там українську народну пісню почуєш рідко, хіба
що на свята. Про засилля маскультурою телепростору і негативний вплив її
особливо на підростаюче покоління говорилось немало, хочу тільки додати,
що ми можемо втратити той пласт національної духовності, набутий
тисячоліттями нашої історії, який дає нам можливість пізнати самих себе,
пізнати Україну.
Отже, історична науково-фольклористична думка минулого тисячоліття і
початку нового, свідками якого ми є, проявляла глибокий інтерес до
фольклорно-етнографічного простору українського народу, залишивши нам у
спадок наказ – зберегти те, що маємо, навчити своїх дітей поваги і любові до
своєї землі, мови, культури, звичаю, щоб залишитися народом, а не
“населением”. Адже фольклор – глибоко демократичне мистецтво, вияв
колективної думки і колективних емоцій, носій чеснот, морально-етичних і
естетичних ідеалів.

Гончаренко О. М. (Київ)
РОЛЬ КОЗАЦЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
У РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ
У статті досліджується роль козацького фольклору в розбудові
громадянського суспільства в Україні. Автор переконаний, що українське
громадянське суспільство має успадкувати національні та загальнолюдські
цінності, представлені в народній творчості, щоб забезпечити духовну
єдність поколінь.
За сучасних умов становлення соборної Української держави, коли
відбувається трансформація суспільної свідомості громадян на основі
народної моралі, невирішеними залишаються проблеми в громадянському
суспільстві. Саме тому важливим є вивчення і переосмислення історичного
досвіду попередніх поколінь, адже це дасть змогу принципово, по-новому
підійти до визначення ролі і значення козацького фольклору в процесі
становлення громадянського суспільства в нашій країні.
Варто відзначити, що український козацький фольклор становить цілісну
жанрово-тематичну систему творів, яка виникла і широко побутувала в добу
козацтва на етнографічній території, відомій під назвами “Степове
Подніпров`я”, “Наддніпров`я”, “Дикий степ”, “Гуляй-поле”, що обіймає
південну місцевість нинішньої Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської,
частково Миколаївської, Донецької областей, які розташовані в басейні
нижньої течії Дніпра. У ньому знайшли своє відображення історичні події і
постаті з ХV ст. до зруйнування Запорозької Січі ХVIII ст., що підтверджено
літописами та іншими рукописними документами цього періоду.
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Виникнувши в добу існування Запорозької Січі – своєрідної Спарти в
системі Русі-України, “козацтво не було “випадком”, не впало з неба історії
раптом на терени Батьківщини”, – писав Є.Маланюк1. Воно органічно
зв`язується з історією української нації, попереду якого, як визначав
М.Грушевський: “як його щит і меч, як його оборона, стояла тепер
козаччина”2. Козацтво – максимальне націєтворче напруження цілого народу,
цілої Вітчизни. Це була тотальна мобілізація всіх її духовних, матеріальних,
моральних, соціальних, культурних і політичних ресурсів, що привернула
увагу цілої Європи. Одверта боротьба за цілковите визволення свого народу,
проголошення як головних засад рівності людини перед законом,
справедливості і свободи, – це ті новітні гасла, що імпонували світові. Так,
французький історик, воїн та мандрівник П`єр Шевальє, добре
ознайомившись з козацьким народом, написав у 1635 р. працю “Розвідка про
землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків”. У поєднанні з
працею нашого видатного українознавця Гійоте Левассера де Боплана
“Історична дисертація про козаків”, успішно ним захищена у 1684 році –
сприяла широкому ознайомленню європейської спільноти з козацькою
Україною XVII ст. Козаччина здобула високу оцінку в історії людства.
Відомий письменник, філософ, етнограф Йоган Готфрід Гердер у своєму
“Щоденнику моїх подорожів” 1769 р. писав: “Україна стане колись новою
Грецією: прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його
музичний хист, родюча земля колись прокинуться. Тільки з малих племен,
якими чейже були колись греки, повстане велика, культурна нація і її межі
простягнуться до Чорного моря, а відтіля ген у далекий світ”3.
У народознавчих працях вітчизняних і зарубіжних вчених простежується
інтерес до фольклору козаччини. Так, про творчість козаків, їх талановитість
писали: росіянин Рубаков у книзі “Краткие политические и исторические
сведения о Малой России” (Петербург, 1773), німецький лікар і природник
Самуель Готліб Гмелін у чотирьохтомній “Подорожі по Росії” (1770-1784),
Йоган Христіан Енгель, автор першої наукової “Історії України й українських
козаків, як теж Галичини й Володимира” (Halle, 1796). Так, для М. Цертелєва
козацький фольклор був уламками великого епосу, що передає дух своєї
епохи. М. Максимович визнавав його індикатором національної культури, що
утверджував серед українського народу одвічні істини духовності,
“прищеплював і простодушні, але глибоко моральні поняття про те, що
складає священний обов`язок людини”4. На зв`язок української народної пісні
з історією козаччини вказував М.Гоголь, у яких “Всюди проймає їх, всюди
дихає в них ця широка воля козацького життя”5. Літописець козацтва –
Д.І.Яворницький стверджував, що історія козаків покликала до життя багатий
український фольклор. “Будучи високими шанувальниками пісень, дум і
рідної музики, запорожці любили послухати своїх боянів, співців-кобзарів,

1

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992. – С. 46.
Грушевський М. Як жив український народ. – К., 1992. – С. 56.
Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1991. – С. 58.
4
Максимович М. Сборник украинских народных песен. – К., 1849. – Ч. І (Отдел І.
Украинские думы). – С. 5.
5
Гоголь М. Твори. В 3-х томах . – К., 1952. – Т. 3. – С. 393.
2
3
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нерідко самі складали пісні та думи й самі бралися за кобзу… Кобзар –
хоронитель заповітних переказів, живописець лицарських подвигів…”1
Завдяки козаччині виникло таке культурно-історичне явище, як українське
кобзарство. Перші творці й виконавці козацького фольклору, за визначенням
П. Житецького „сполучали в собі елементи селянсько-простонародний і
козацький культурно-народний або ж національний”2.
Будучи безпосередніми учасниками бойових походів, народні лірники та
кобзарі є першими творцями та виконавцями козацького фольклору.
Породжені епохою безперервної всенародної боротьби з іноземними
загарбниками українських земель, усні народні твори козаків відзначаються
своєрідністю використання арсеналу художньо-естетичних засобів, серед яких
домінує національна символіка. Вони є виявом народного духу протесту та
свободи, що більше п`яти століть впливають на свідомість і духовність
людини, викликаючи в ній емоційний відгук та прагнення до
самовдосконалення.
Явищем ідейного порядку визнав В.Пропп проблему історизму в народній
пісні часів козаччини, що на наш погляд, є показовим для творчості козаків і
знайшла своє адекватне виявлення в основних видах мистецтва. Так, у музиці
з`явились і набули поширення за часів козацтва такі музичні інструменти:
бандура, кобза, торбан; у хореографії з`явився дідівський танець “лебійська
скакомка” та “козачок”, у живописі (козацькі мотиви у творчості І. Синиці,
Н.Рак, Ф. Стовбуненка, Ю.Коссака, І.Іжакевича), у скульптурі (гравюри
Т.Калинського, численні зображення “Козака Мамая” В. Зноби), в архітектурі
(будівництво церков у стилі бароко), у опері (“Тарас Бульба” М.Лисенка,
“Фесько Андибер” Б.Яновського); найчисленніше образ Запорозької Січі та її
героїв представлено в літературі, козацьких літописах Самовидця, Граб`янки,
Величка,
поемі
І.Котляревського
“Енеїда”,
у
поетів-романтиків:
А.Метлинського, Л. Боровиковського, М. Маркевича, О. АфанасьєваЧужбинського, М. Костомарова, М. Шашкевича, І. Вагилевича, образ кобзаря
оспіваний у творчості Т. Шевченка, козацькі мотиви знайшли вияв у творчості
П. Куліша, Я. Щоголєва, С. Руданського, І. Нечуя-Левицького, І. КарпенкаКарого, М. Старицького; новостворені жанри й образи козацького фольклору
знаходять своє втілення у творах І. Франка, Лесі Українки, В. Самійленка,
М. Семенка, М. Зерова, М. Бажана, О. Слісаренка, А. Малишка, П. Тичини,
В. Сосюри, М. Стельмаха, П. Загребельного, І. Ле, Н. Рибака, П. Панча,
Р. Іванчука, Ф. Бурлаки, Л. Костенко, І. Калинця, а також у творчості
письменників-емігрантів:
Є. Маланюка,
Т. Осьмачки,
О. Ольжича,
О.Лятуринської.
Роль козацького фольклору у формуванні громадянського суспільства
зумовлена також тим, що народні твори про козаків посідають одне з
першорядних місць у жанровій системі української народної словесності.
Саме в період козацтва виникли такі ліро-епічні жанри як балади, думи,
історичні пісні, пісні-хроніки, з`явилася лірична козацька пісня, розширився
тематичний діапазон казкового і неказкового епосу, родинно-обрядової,
родинно-побутової лірики, обрядової драми та пареміографії; широкого
соціального звучання набули пісні літературного походження. Український
1
2

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Львів, 1990. – Т. 1.
Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. – К., 1893. – С. 17.
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козацький фольклор є історичним свідченням зрілості нації, її спроможність
визначати своє місце у всесвітній історії, утверджувати духовні цінності. У
ньому чітко розмежоване народне розуміння патріотизму та зради,
запроданства; героїчних подвигів і ганебного боягузтва; самопожертви
егоїзму; обов’язків та турботи про рідних, товариство, громаду і корисливих
розрахунків; високих родинних почуттів і моральної ущербності; гуманізму і
жорстокості; товариськості й себелюбства; загарбництва й добросусідства;
волі і гніту. Розрахований він за народними помислами „на многії літа до
кінця віку”, бо погляди й поняття, що йшли від самих козаків, поєднувалися із
всенародними, утворюючи загальнонаціональну скарбницю духовної
культури, що виражала одностайний погляд на історико-суспільні й
соціально-побутові явища, на морально-етичні норми поведінки як окремих
індивідуумів, так і національної спільноти взагалі.
Громадянство передбачає формування в кожної людини моральних
оцінок із позицій добра і справедливості, що випливає з народного поняття
моралі про людську гідність, честь, гуманізм, колективізм, героїзм. Ця
система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей,
яскраво представлена у козацькому фольклорі.
Головний персонаж у козацькому фольклорі – це завжди герой, що втілює
в собі все найкраще з народної уяви. “Герой – це дійова особа, образ широко і
всебічно зображений, наділений яскравим характером, окреслений
взаєминами з довкіллям, зв’язками із соціальним, національним, історичним
контекстом”1. Здебільшого герої є втіленням могутнього духу народу, його
устремлінням до перемоги в битві з ворогами, а відтак ці образи набувають
епічного узагальнення. Козацький фольклор яскраво висвітлює герояоборонця й визволителя рідної землі – козака. Лексема “козак”, що означає
“вільна людина”, тюркського походження. В українській мові вона набуває з
часом значення “шукач пригод”, “бурлака”, “той, хто бореться проти
гнобителів”. Про це свідчать прислів’я і приказки: “Степ та воля – козацька
доля”, “Коли козак в полі, то він на волі”, “Птиця з птицею не наб’ється, а
козак з дівчиною не наживеться”, “Де козак, там і слава”2. У козацькому
фольклорі однією з форм вияву високопоетичного звеличення засобами
художнього слова вчинків героїв, покликаних захищати ідеали добра,
справедливості є естетична категорія героїчного. Показовий образ
національного героя відображено в думі про “Козака Голоту”, записаній у 50х р. ХІХ ст. П.Кулішем. У ній найвиразніше продемонстровано тип “козакавоїна”, який є соціально поневоленою особою. На це вказує насамперед одяг:
“на козакові шати дорогії – три семирязі лихії: одна недобра, друга негожа, а
третя й на хлів негожа”3. Бідноті та низовому козацтву першими доводиться
боронити рідну землю. Тому для козака було набагато важливіше мати зброю
і бойового коня, ніж дорогий одяг. У думі зброя детально не змальовується,
але епітет “ясненька” вказує на те, що вона вочевидь надійна і дорога. Кінь
для козака “вороний”, “добрий”, що свідчить про його витривалість і міцність.

1
Літературознавчий словник – довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.,
1997. – С. 159.
2
Українські приказки, прислів’я і таке інше / Укл. М. Номис. – К., 1993. – С. 74-76.
3
Українські народні думи та історичні пісні / Упор. П.Д. Павлій, М.С. Родіна, М.П.
Стельмах. – К., 1955. – С. 5.
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Слід відзначити миролюбивий характер героя. Гуляючи “полем
килиїмським”, “битим шляхом ординським”, він, “ні города, ні села не
займає”1. Миролюбність Голоти – це не ознака його слабкості чи боягузтва.
Навпаки, він “не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота”. Знаючи
козацький звичай, він не нападає першим: “То козак Голота добре козацький
звичай знає, – ой на татарина скрива поглядає”. Його перемога над ворогом
обумовлена тим, що татарин “між козаками не бував, козацької каші не їдав”2
і, звісно ж, козацьких звичаїв не знає. Отже, козак Голота – це тип героя
“козака-бідняка”, відважного сміливого захисника рідної землі. У бою він діє
розважливо, бо добре знає козацький звичай.
Найчастіше героями козацького фольклору є чоловіки, рідше жінки.
Патріотичний подвиг української дівчини-невольниці оспівано в думі
“Маруся Богуславка”, записаній у 50-х р. ХІХ ст. Дівка-бранка приходить до
темниці, де вже 30 літ сидять козаки, і звільняє їх. Маруся просить
співвітчизників передати батькам, щоб ті збирали гроші для її викупу, бо вона
вже до дому не повернеться: “Бо вже я потурчилась, побусурманилась для
розкоші турецької, для лакомства нещасного”3. Творці думи виявили велику
майстерність у створенні образу Марусі Богуславки та зображенні її
героїчного вчинку, вміло побудували сюжет твору. Із зворушливою ніжністю
змальовано рідний край, куди прагнуть повернутися невільники: “на ясні зорі,
на тихі води, у край веселий”. Привабливий образ Батьківщини будив почуття
патріотизму, закликав любити і захищати рідну землю. Так постає новий тип
героя – “жінка-бранка”, у душі якої живе невгасима любов до рідного народу,
Вітчизни. Воднораз у творі відображено високі патріотичні почуття всіх
полонених українців, їхню глибоку віру в визволення від іноземних
загарбників.
Героєм-захисником землі української є Морозенко в пісні “Ой Морозе,
Морозенку”, записаній 1834 р. М.Максимовичем. Уже в перших рядках твору
перед нами постає мудрий і відважний лицар, оборонець рідного краю, який
своєю діяльністю зажив слави по всій Україні: “Попереду Морозенко сивим
конем грає”4. Ні страху, ні втоми не знає славний герой у боротьбі з ворогами.
Не схитнувшись, приймає він і страшну кару за свою Україну. Витривалість і
героїзм Морозенка передається за допомогою гіперболи: з вирваним серцем
стоїть козак на Савур-могилі і дивиться на всю Україну.
Тип героя “козака-оборонця” представлений у пісні “Та ой як крикнув же
козак Сірко”, записаній у 1887 р. Д.Яворницьким. Образи легендарного
кошового та його побратимів змальовані за допомогою символів: образ Сірка
– це “туман”, “сірий орел”, “місяць”, його військо – це “орли”, “сонечко”.
Система порівнянь увиразнює щиру любов народу до своїх оборонців: “що то
орли та з Січі вилітали, – а ж то військо та славне запорізьке та на Кримський
шлях із Січі виїжджало. Та ми ж думали, ой та ми ж думали, та що сірий орел
по степу літає, – але ж то Сірко на конику виїжджає”5. Безмежна любов до
волі, ненависть до “всіляких бусурман” та тих, хто їм запродався, – провідні
риси цього героїчного типу, які вирізняють його серед інших.
1

Там само. – С. 6.
Там само.
3
Там само. – С. 58.
4
Там само. – С. 135.
5
Там само. – С. 147.
2
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В історичній пісні “У Цариграді на риночку”, записаній у середині ХІХ ст.
у Галичині, возвеличено подвиг Байди – полум’яного патріота рідної землі,
борця проти турецького поневолення. “Величне-естетична категорія, що
відображає безкінечність і вічність світу, могутність людського духу…”1.
Незважаючи на щедрі обіцянки царя турецького (“Ой ти, Байдо та
славнесенький, будь мені лицар та вірнесенький, візьми мене царівночку,
будеш паном на всю Вкраїночку!”2), Байда виявляє твердість духу і не схитну
відданість рідній вірі, що на той час було рівнозначним вірності української
нації. Тому його відповідь не багатослівна, категорична: “Твоя, царю, віра
проклятая, твоя царівночка поганая”3. Картина розправи Байди з ворогами
утверджує провідну думку твору: людина за будь-яких обставин повинна
лишатися патріотом свого краю. Ніякі знущання і тортури не повинні
похитнути цих поривань, а відтак народ, який уміє захищати волю і
незалежність своєї країни, безсмертний. Отже, смерть Байди стала перемогою
могутнього духу над грубою фізичною силою ворога. Героїчна і водночас
трагічна загибель героя є символом безсилля бусурманського світу,
нездатного морально здолати світ український, світ християнський. Як
визначав Л.Білецький: “вся земля наша в оборонній боротьбі полита кров’ю
відважних борців, найулюбленіших синів України. І та кров є найсвятіша, жиє
вона в душах народу і творить національну силу, звернену до духа Нації, і там
спочиває на вівтарі найдорожчої жертви за на рід, за Націю, за вільну й
соборну Україну. То є кров героїв. І Дух Нації культивує пам’ять про тих
сміливих і статечних борців у душі кожного українця; а в найталановитіших
зроджує її в пісні, що переходить з уст до уст і втілюється в постатях
найвидатніших одиниць, що символізують героїчний провід Нації і будять
живих до дальшого патріотичного чину”4. Саме кобзарі – творці й виконавці
козацького фольклору, засуджені долею, позбавлені радості життя – оглядали
зовнішній світ, вони занурювалися у світ внутрішній, у світ ідей, у глибини
рідної історії, перемішаної з власним світом про Україну, про народ та його
долю серед ворогів-сусідів. По шляху особистого терпіння душа їх витончена,
вразлива на людське горе, на кривди. І ці свої переживання, прибрані в
мистецьку форму, передавали вони слухачам, примушували їх цілою душою
реагувати, видобувати власні кривди, персональні і народні. Так витворився
професіональний співець, звання якого вимагало вродженого таланту, гарного
голосу й музичної досконалості. Це були духовні провідники нації, які мали
досконалий естетичний смак. У думі “Івась Удовиченко Коновченко”,
записаній 1908 р. Ф.Колессою, герой прагне закріпити свою нележність до
козацтва, до якого належав ще його батько. Він не хоче втратити “козацької
сили”. Герой ніби підноситься над військом – і вся слава, що добувається
цілим військом, приписується йому одному. Його основна мета – “стать за
віру християнську”, тобто за весь народ. Івась Коновченко в думі є
уособленням національного типу героя-месника, оборонця рідного народу від
1
Літературознавчий словник – довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.,
1997. – С. 109-110.
2
Українські народні думи та історичні пісні / Упор. П.Д. Павлій, М.С. Родіна, М.П.
Стельмах. – К., 1955. – С. 16.
3
Там само.
4
Білецький Л. Народна поезія // Усе для школи. Українська література. 10 клас.
Народний епос. – К., 2002. – Вип. 12. – С. 55.
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іноземних агресорів. Його устами проголошується завдання зберігати в
народі, серед селянства традиційні вояцькі доблесті. Утверджувати серед
українського козацтва дисципліну, організованість, бойове побратимство.
Для героя-козака велике значення мало військо, яке за силою впливу
прирівнювалося до родини. Якщо козак бажав стати героєм, здобути славу, то
обов’язково мав вступити до війська і дотримуватись його законів. Однак
героєві цієї думи притаманні егоцентризм. Якщо герой прагне
самоутвердитись перед козаками, вперше вирушаючи в бій, він з повагою
приймає побажання козаків, а от після небаченого успіху порушує козацький
звичай: старого козака повстрічає, – гордим словом зневажає, молодого
повстрічає, – опрощання не приймає, стременем о грудь поторхає…”1, то
народ вимагає поваги до рядових козаків і пошанування козацьких звичаїв.
Саме на прикладі Івася Коновченка український народ демонструє, як швидко
козак може дійти до приниження та смерті через недотримання козацьких
звичаїв. У народних думах та піснях про козаччину засуджується необачність
і непослух тих молодих козаків, які зневажливо ставилися до розумних порад
старших, досвідчених воїнів, що нерідко мало трагічні наслідки, яким не
могло бути морального виправдання. Про це розповідає дума “Отаман Матяш
старий”, записана в першому десятиріччі ХІХ ст. Характерно, що отаман
Матяш – нічим непримітна постать, він практично не виділяється з-поміж
інших козаків. В образі Матяша козацтво прославляє вояцький досвід і
застерігає від легковажності та надмірної довірливості в боротьбі з ворогами.
Отже, існувала естетична потреба в створенні типу козака-носія традиції.
Дослідники вбачають патріотизм Матяша не тільки в тому, що той у
нерівному бою знищує ворогів, а й у тім, що він виховує нове покоління
оборонців Батьківщини. Дякуючи отаманові за військову науку, козаки
проголошують молитву: “За отамана Матяша господа прохали: десь твоя мати
в небі пресвятилась, що тебе, лицаря, да порадила, що в чистім полі побував,
із нас, бровославців-небувальців, і одного козака із війська не утеряв”2.
Представником повсталого народу проти польських магнатів і шляхти є
герой Іван Богун. Так, у думі “Іван Богун”, записаній у 1854 р.
А.Митлинським возвеличується його талант, розумові здібності, хоробрість.
Народ визнав його діяльність величною, бо ситуація в Україні вимагала
негайних змін. Від нього чекали нових ідей. Козацтво гіперболізує силу свого
героя, підкреслюючи цим своє захоплення його хоробрістю: “Силу від ляхів –
турків стріляв і шабельками рубав, на аркан забирав, в річку Буг їх утопляв”,
демонструє його сміливість і неабияку витримку: “Три тяжкії неділі Богун з
військом у тяжкій облозі бував…”3 Богун затримав супротивника до підходу
підмоги від Хмельницького, після чого примусив ворога втікати.
Справжнім гімном історичним перемогам козацького війська над
польським є пісня “Не дивуйтесь, добрі люди”, записана в 60-х р. ХІХ ст. на
Тернопіллі, присвячена сподвижникові Хмельницького Максиму Кривоносу.
У творі герой возвеличується за те, що ворожу “славу загнав під лаву”. Образ
Максима Кривоноса – це тип героя, котрий має риси “козака-месника”:
1

Українські народні думи та історичні пісні / Упор. П.Д. Павлій, М.С. Родіна,
М.П. Стельмах. – К., 1955. – С. 28.
2
Там само. – С. 34.
3
Там само. – С. 115.
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“Мушкетиком бере, аж серце в’яне, а лях від страху вмирає”. Він також має
силу і мужність: “рубає мечем голови з плечей, а решту топить водою”1.
Козацтво, впевнене в своїй перемозі, прагне більше не допустити ворогів на
свою землю.
Естетична категорія “трагічне” тісно пов’язана з категорією “величне”,
оскільки виявляє гідність і велич людини, здатної до самопожертви. “Трагічне
– одна з естетичних категорій, яка характеризує ту грань освоєння світу, що
викликається сприйняттям глибоких страждань і навіть загибелі людей, котрі
втілюють у собі суспільно-естетичний ідеал”2. Так, у думі “Самійло Кішка”,
записаній у 1832 р. П.Лукашевичем, постав дещо інший тип героя –
запорозького гетьмана, котрий, відстоюючи віру українського народу,
потрапляє в полон. Дума стала результатом художнього узагальнення
героїчних подвигів козаків, які в битві за рідну землю потрапили до
турецького полону. Самійло Кішка впевнено заявляє, що ніколи не схилить
голову перед ворогами: “хоч буду до смерті біду за неволю приймати, а буду в
землі козацькій голову християнську покладати”3. Герой постає мудрим і
розумним, сміливим і стійким воїном. Та передусім він виступає борцем за
віру свого народу. Про це свідчить той яскравий момент твору, коли Самійло
Кішка звертається до переяславського сотника, що прислуговує ворогам:
“Бодай же ти того не діждав, щоб я віру християнську під нозі топтав! „Віра
ваша погана, земля проклята”4. Отже, перед нами образ ватажка бойових
походів, котрий звик керуватися державним мисленням і який незважаючи на
25-річне ув’язнення залишився палким патріотом рідної землі й очолив
боротьбу за визволення козаків-невільників.
Емоційним імпульсом до створення типу героя – носія козацьких
традицій, що постає в думі “Федор безродний, бездольний”, записаній у
1873 р. М.Лисенком є набагато осяжніше почуття, ніж просто смуток і
гіркота. Це – почуття трагедії, викликаної загибеллю славного лицаря. Народ
оспівує не окремі козацькі перемоги, а вояцькі патріотичні традиції, викликані
козацтвом. Поява цього типу героя, як здається, була зумовлена нагальною
потребою в культивуванні національних традицій і впровадженні їх у
суспільну свідомість. У думі ця естетична ідея втілена в образі юнака Джури,
який приймає з рук у руки від досвідченого й видатного воїна “коня вороного,
ей, а другого білогривого, і тепля червонії од піл до коміра золотом гаптовані,
і шаблю булатною, птуаль семип’ядную”5. Ще один тип козака-жертви –
представлений у думі “Олексій Попович”, записаній на початку 60-х р.
ХІХ ст. Олексій Попович – образ мужнього воїна, ладного принести себе в
жертву заради порятунку своїх товаришів козаків. Народ не ідеалізує цього
героя, натомість указує на його сміливість щиро визнати свої гріхи через
публічну сповідь: “Од вас таки гріхів більше маю: що я в охотне військо
од’їжджав, і з отцем і матір’ю вопрощення не мав; старшого брата за брата не

1
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мав і старшу сестру барзе зневажав…” Довідавшись про його гріхи, козаки
не хочуть знайти спосіб врятувати йому життя. Олексій Попович у думі –
чоловік шанований, його козаки називають “славним лицарем і писарем”. Він
може принести себе в жертву заради побратимів, прийняти кару за гріхи.
Народ возвеличує самопожертву – моральний вибір героя.
Козацтво високо поціновувало честь і гідність героїв та різко засуджувало
зраду. У пісні “Ой був в Січі старий козак”, записаній М.Лисенком у 60-х р.
ХІХ ст., ідеться про зраду Савою Чалим козаків-побратимів. Зрада була щедро
оплачена шляхтою. Сава Чалий дістав у винагороду маєтки і “став козаківзапорожців по степах ловити”. Трагедія посилюється тим, що цей учинок
гнівно осудив батько героя – старий козак: “Ой, ти, Гнатку, ти, Кравчино, ти
всі шляхи знаєш, а чом же ти мого сина в руки не піймаєш!” Як бачимо, у
розпалі боротьби за народні інтереси, батько й син опинились у різних
таборах: батько є патріотом, а син – зрадник. Вирок козаків – покарати Саву
на горло – взявся виконати Гнат Чалий. Заключні рядки звучать повчально:
“Оце ж тобі, пане Саво, сукні – одомашки, що ти нажив, вражий сину, з
козацької ласки!”2. Отже, народні творці не лише оспівували героїв, а й
висміювали та засуджували зрадників, вважаючи цих людей не гідними
носити звання козака.
Дійсність зображена в козацькому фольклорі – опоетизована, героїзована,
звеличена з метою її наближення до народного ідеалу. “Ідеал естетичний –
конкретно-чуттєве уявлення про досконалість людини, її внутрішній світ,
діяльність та довкілля”3. У записаних наприкінці ХІХ ст. Я. Новицьким та
Д. Яворницьким легендах, переказах, оповідях-спогадах про запорожців
мовиться, як про ідеальних з народної естетичної точки зору героїв, “то був
народ розумний і войовничий”, “характерники”, “на своїй землі їх ніхто не міг
узяти, кулі їх не брали”, адже “запорожці богатирі були – земля не держала! У
нього, у того запорожця, сім пудів голова! А вуса в нього такі, що як візьме
було він їх у руки та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері
не влізе, хоч би ті двері були такі, що через них і тройка коней з возом
проскочила б”. “Дванадцятьма мовами вміли говорити, із води могли сухими
виходити. Коли треба, вміли на людей і сон насилати, й туман напускати,
вміли й у річки переливатися”4. З повагою народ ставиться до своїх
захисників, наділивши їх такими якостями, до яких прагнув сам. Та й самі
безстрашні воїни вважали, що заслужили вічну славу. Освоюючи степові
простори, козаки, які, “промінявши пилу і шаблю на плуг і косу, мирно
займалися своїм промислом, де в минулому століттями розігрувалися страшні
криваві драми”5, тим часом широко розносили по Україні славу про свої
битви з турками, татарами, поляками. У думі “Хмельницький та Барабаш”,
записаній у 50-х р. ХІХ ст. А.Метлинським, Б.Хмельницького представлено
як виразника народних ідеалів. Його перемога над Барабашем асоціюється з
1
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перемогою налаштованих верств народу над тією частиною козацької
старшини, яка підтримувала польську шляхту. Козацтво наділило
Хмельницького правами судді й виконавця вироку над запроданцем
Барабашем, і в цьому ми вбачаємо вияв високої народної довіри до гетьмана.
У П половині ХVП ст. існував національний образ героя “батька-хмеля” як
одного з типів ідеального народного героя – козацького ватажка. Відомий
історик М.Грушевський указував, що культ Хмельницького був важливою
складовою “малоросійської” ідеології, оскільки відображав одну з ключових
естетичних ідей: він символізував та освячував вірність козацької еліти, а
також її прагнення зберегти гетьманський устрій і козацькі привілеї. Образ
героя, котрий поєднує в собі риси захисника-оборонця, вихідця з низового
козацтва та героя-гетьмана, маємо в думі “Козак Нетяга Фесько Ганжа
Андебер”, записаній на початку 50-х рр. ХІХ ст. В образі Ганджі Андебера
козацтво втілило свої надії і прагнення домогтися перемоги над гнобителями.
У цьому героєві допомагають його соратники-козаки. Саме розкриття
соціальних відносин у козацькому середовищі сприяє кращому висвітленню
психології представників козацької старшини і створенню яскравого образу,
який пройшов шлях від козака до запорозького гетьмана. Ще одним героєм
визвольної війни середини ХVІІ ст був Данило Нечай. Його ім’я мало
особливу популярність серед простого люду. Він очолював тих козаків, які не
були внесені до реєстру і мали повернутись у рабство до польських панів.
Образ славного Д.Нечая оспівано в пісні “Ой з-за гори високої”, записаній у
50-х р. ХІХ ст. у Галичині. Козацтво з теплотою розповідає про свого
улюбленця, опоетизовує його лицарські риси: войовничість, мужність,
хоробрість, використовуючи при цьому постійні епітети: “ясний сокіл”,
“добрий кінь”, “горде слово”. У пісні Нечай постає як казковий велетень: “Ой,
не встиг козак Нечай на коника спасти, враз ляхами, як снопами, по два ряди
класти”1.
З огляду на те, що для козака “Січ – мати, а Великий Луг – батько”,
психічний стан у нього виявляв позитивне або негативне ставлення до певних
об’єктів, сфер діяльності, до інших людей, до самого себе. Так, сміх є тією
сферою існування людської свободи й суспільної рівності, якої люди,
пригнічені силами природи й соціальною нерівністю, не могли мати в
реальному повсякденному житті. Це “друге життя” будувалося як пародія на
щоденне, реальне, як “світ навиворіт”. У цьому світі панували однакові для
всіх, незалежно від суспільного становища, природна людська рівність і
свобода від норм офіційного світу. Запорозький Низ є світом навиворіт. Він є
“нижнім світом”, місцем контакту з “чужим світом”, а отже, з “нечистим”,
таким, що перебуває з хаосом. Тому, символізація козаків формувалася
перевертанням загальновизнаних еталонів, наданням їм сміхового,
карнавального вигляду. Ось чому, Д.Яворницький в “Історії запорозьких
козаків” писав про внутрішню неузгодженість поведінки козаків. З одного
боку, вони були жорстокі й нещадні до своїх ворогів, а з іншого – вірними
друзями, чесними побратимами. Сміх як явище історичне, психологічне,
суспільне найчастіше досліджувався співвідносно з естетичною категорією
комічного. “Комічне – категорія естетики, що характеризує той аспект
1
Українські народні думи та історичні пісні / Упор. П.Д. Павлій, М.С. Родіна,
М.П.Стельмах. – К., 1955. – С. 111.

204

Україна – культура

естетичного освоєння світу, який супроводжується сміхом без співчуття,
страху і пригнічення”1. Козаки володіли особливим почуттям гумору, бо саме
він є видом комічного, коли про серйозне говориться із добродушною
посмішкою. Так, у Запорозькій Січі доброзичливому осміянню піддаються
вади козаків, окремі смішні риси в їхньому характері, поведінці, зовнішньому
вигляді. У переказах “Як запорожці перехитрили царицю Катерину”,
“Запорожці в Петербурзі”, “Як запорожці прізвища давали, записаних
наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Я.Новицьким, Д.Яворницьким і О.Стороженком
йдеться: “Наші запорожці були народ веселий, сказано – вільний: любили і
жарти, і сміхи, ледве було підстережуть що-небудь особливе в чоловіку або
той що-небудь таке зробить не до шпети, то зараз йому і прізвище
прикладуть. Спалить курінь – от він вже й Палій; непроворний – Черепаха;
малого на сміх прозвуть – Махина, а здоровенного – Малюта”2. Ці імена
свідчать про усвідомлення Низу як “антисвіту”. Тож козак ще не грішник, але
перебуває дуже близько до того світу. Отже, то була особлива ритуальна
поведінка людей, які назавжди відірвалися від структури суспільства, і
прагнули утвердити свою систему поглядів на життя. Тому і люлька, і
тютюнець, а також пиятика, переїдання були лише виявом демонстративності,
що підлягали осміянню. Втомлений від війни козак ніби урівноважував
гумором свій настрій, усвідомлював свою колективну силу, оберігав своє
моральне здоров’я, виражаючи при цьому насмішкувато-щирий дух. Весела
вдача козака знаходила вираження у жартах, витівках, що викликали сміх і
служили для розваги. Про це йдеться у переказах “Як запорожці взяли Азов”,
“Як запорожці обдурювали вельмож”, записаних на початку ХХ ст.
Я.Новицьким. Мовне спілкування козаків пересипане дотепами, влучними
слівцями. Прикладом слугують перекази, записані у П половині ХХ ст.
Д.Яворницьким. Так, у переказі “Запорожці в Петербурзі” розповідається про
те, як російська цариця у себе в палаці приймала запорожців. “Здрастуйте,
запорожники! – Здрастуй, наша вельможная мати! – Звідки ви, дітки? – Із
Низу, мамо. – А де ж той Низ? – Та там, де кінчається верх! –
Далеченько!”3Отже, козацькі твори сповнені невичерпним сміховим
колоритом, цілою гамою найрізноманітніших відтінків сміху – від дружнього
необразливого жарту, дотепного й веселого кепкування, доброзичливої
критики до дошкульного глузування, нищівного засудження.
Таким чином, українське громадянське суспільство має успадкувати
національні та загальнолюдські цінності, представлені в народній творчості
козаків, щоб забезпечити духовну єдність поколінь. Ці положення
відповідають меті, задекларованій у Державній національній програмі
„Освіта” (Україна – ХХІ ст.). Козацьке середовище виробило особливу
систему знань і масову традиційну практику підготовки молоді до життя ,
залучення до засвоєння матеріальних і духовних цінностей народу. У ньому
представлено естетичні категорії “величний,” “ідеальний”, “героїчний”,
“комічний”, що найкраще відповідали національному характеру, відображали
сутність волелюбної нації. Він подав типи героїв козаків, які виражають
1
Літературознавчий словник – довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.,
1997. – С. 368.
2
Савур-могила. Легенди та перекази Нижньої
Наддніпрянщини / Упор.
В.А. Чабаненко. – К., 1990. – С. 73-74.
3
Там само. – С. 72.
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одностайний погляд на виховання кращих рис українця, таких як: безмежна
любов до рідної землі, почуття власної гідності, відданість християнській вірі,
вірність національним звичаям і традиціям, стійкість у боротьбі за волю і
справедливість. Отже, сучасне покоління українців покликане достойно
перейти з епохи раціоналізму до епохи духовності, спираючись на
багатовікову історію народу, його культуру. Саме козацький фольклор
увиразнює козака, як людину духовну, для якої суспільно значиме стало
особистісно значимим, а також забезпечує самоствердження прав і свобод
людини, як найвищої цінності на Землі.

Соколовська К. М. (Київ)
ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РУХ
др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. І ЙОГО РОЛЬ
У ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА
У статті розглядається просвітницький рух другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. і його роль у відродженні української національної культури й
мистецтва. Автор вважає, що доба, у яку зароджувався і розвивався
просвітницький рух, залишила в історії України значний поступ у напрямку
розбудови освіти, культури й мистецтва.
Сучасний процес відродження української національної культури й
мистецтва не можна уявити без глибокого вивчення багатих традицій та
самобутньої культурної спадщини українського народу. Пізнання історії
української культури сприятиме збагаченню духовного світогляду сучасної
молоді. Формування особистісного духовного світосприйняття значною
мірою залежить від того, наскільки ми знаємо історію України та культурний
розвиток її народу. Саме від цих чинників залежить ступінь інтелігентності,
освіченості й культури наших сучасників, бо лише сповнений духовності
народ здатний на побудову гармонійного суспільства.
Історичний аналіз перетворень духовного світу людини, глибоке вивчення
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на формування її духовної культури
сприятиме визначенню ступеня прогресу суспільства.
Основні елементи духовності, такі як мова, релігія, звичаї, традиції й
обряди формують культуру і духовне багатство нації. Значна роль у цьому
процесі відводиться представникам прогресивної інтелігенції.
У другій половині ХІХ ст. в Україні розпочали свою просвітницьку
діяльність осередки української інтелігенції, так звані громади, які активно
проводили
культурно-освітню роботу серед населення. Цьому сприяв
ліберально-політичний курс тогочасного уряду; значне пожвавлення
відбувалося і в суспільно-громадському житті українського народу.
Наприкінці 50-х років виникла перша громада в Петербурзі, започаткована
провідними діячами науки і культури, такими як В.Костомаров, Т.Шевченко,
В.Білозерський, В.Коховський, О.Черненко, Д.Каменецький,М.Стороженко,
С.Глушаковський,
Г.Честяхівський,
В.Менчиць.
Цьому
сприяли
матеріальною підтримкою демократично настроєні поміщики В. Тарновський
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і Г.Галаган. З їх допомогою було організовано видавництво творів
українських письменників, засновано журнал “Основа”, що став культурним
осередком тодішнього національного руху в Україні. Згодом, у 1861 р.
виникає громада у Києві. До неї ввійшли студенти та молодь, у тому числі
П.Чубинський, О.Стоянов, В.Торський, В.Синегуб, Є.Синегуб, П. Житецький,
В.Антонович, Т.Рильський, К. Михальчук, Б.Познанський та інші. Всього
Київська громада налічувала понад
двісті громадсько-політичних і
культурно-мистецьких діячів. Між Петербурзькою і Київською громадами
було налагоджено тісний взаємозв’язок, що сприяв проведенню
координаційних заходів у спрямуванні діяльності, надання допомоги на стадії
становлення громад.
У 1859 році виникає осередок і в Харкові. До Харківської громади
увійшли такі громадсько-політичні діячі, як О.Потебня, П.Лобко, А.Шиманов,
В.Гнилосиров, В.Мова, Ф.Павловський, І.Бницький. Майже водночас
формується осередок громади у Полтаві, який започаткували Д.Пильчиків,
В.Кулик, О.Кониський, М.Жученко, Є.Милорадович.
На початку 60-х років створюється осередок громади в Чернігові, у якому
діяли О.Тощинський, О.Маркович, Л.Глібов, С. Ніс, Д. Лавриненко,
П. Борсуков. Саме в Чернігівській громаді з 1861 по 1863 рр. виходив у
“Чернігівський листок”.
Основними напрямками діяльності Громади були селянські реформи, де
зосереджувалася увага на культурному розвитку мас, зокрема, на відкритті
недільних народних шкіл із викладанням дисциплін українською мовою,
виданням підручників і творів українських класиків, письменства та
драматургії.
Київська громада була дієвим осередком національної культурно-освітньої
діяльності протягом двадцяти років. До неї входили визначні наукові і
культурно-мистецькі діячі В.Антонович, М. Драгоманов, К. Михальчук,
М. Зібер, Ф. Вовк, П. Чубинський, Л. Житецький, Л.Ільницький, М. Лисенко,
О. Кониський, М. Старицький, П. Косач, С.Подолинський, О. Русов, В. ВовкКарачевський, М. Левченко, М.Ковалевський та інші. Громада діяла на
громадських засадах і дотримувалася культурницького курсу – поширення
просвітницького руху з метою піднесення національно-патріотичної та
громадянської свідомості українського народу.
Ідейне спрямування громад базувалося переважно на демократичних
позиціях; “громадяни” засуджували революційну пропаганду і сепаратизм,
активно дебатували актуальні суспільні проблеми. Так, у Києві завдяки
громаді видано ряд літературних творів, наукових та українознавчих праць
Південо-Західного відділу Географічного товариства, заснованого за
ініціативою членів громади з метою наукового обґрунтування української
національної належності та демографії.
У 1875 р. започатковано часопис “Київський телеграф”, фундаторами
якого також були члени громади, проте активній діяльності Київської громади
перешкоджали репресивні заходи з боку уряду: було закрито часопис,
усунуто з київського університету М. Драгоманова і М.Зібера, які разом з
Ф.Вовком і С.Подольським змушені були виїхати за межі України.
Припинилося і видання книжок. Члени громади доручили М.Драгоманову
проводити українську пропаганду друкованим словом за кордоном, але під
тиском репресійних дій уряду діяльність громад набуває аполітичного
характеру, що призводить до розходжень поглядів між її членами.
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Аполітичність у середовищі громад призвела до того, що чимало активної
студентської молоді увійшло до російських революційних партій.
Незважаючи на несприятливі умови для просвітницької діяльності у
Києві з 1882 до 1906 року виходить у світ журнал “Київська старовина”, на
шпальтах якого з’являються науково-історичні та українознавчі праці під
керівництвом В.Антоновича. Дієву матеріальну підтримку “просвітянам”
здійснювали В.Симиренко, В.Тарновський і Є. Чикаленко.
На початку 1900 р. так звана Стара громада поповнилася молодими
діячами, такими як Є. Тимченко, С. Єфремов, М. Левицький, І. Стешенко,
Л.Жебуньов та іншими. Київська громада намагалася підтримувати зв’язок з
членами Одеської громади В. Мальованим,О.Андрієвським, Є.Борисовим,
С.Смоленським,
М.Климович,
М.Боровським,
А.Крижанівським,
Ф.Щербиною, І. Луценко, Ф Шульгою. Спільно вирішувалися напрямки і
завдання просвітницької діяльності також з членами Харківської громади, до
якої входили активні громадські діячі Д.Пильчиків, В.Олександров,
П.Єфименко, М. Лободовський.
Сприятливішими були умови для діяльності громад у західних регіонах. У
проводилася суспільно-освітня діяльність серед
Галицьких осередках
населення; активно діяла “Молода Україна”, “Січ”, ”Академічна бесіда”,
”Академічний гурток.”
Значного пожвавлення набуває просвітницька робота серед учнівської
молоді у Київській, Полтавській, Лубенській, Прилуцькій гімназіях,
активізувалася діяльність студенських осередків. Студентські групи громади
давали початок політичним організаціям. Так, у Полтаві, з 1891 р. діяло
Братство тарасівців із філіями в Одесі, Харкові, Чернігові, Львові. У Києві
члени громади В.Доманицький і А. Лівицький проводили роботу по
легалізації Товариства “Просвіта” й “ Українського дому”, а з ініціативи
В.Антоновича і О. Кониського у 1897 р. відбувся з’їзд членів громад. На з’їзді
сформовано Загальну українську безпартійну демократичну організацію,
завданням якої було об’єднання українських громад.
Період, що припадає на другу половину ХІХ ст. був особливо насичений
розмаїттям форм у системі просвіти, зокрема, відкривалися недільні народні
школи духовного, освітнього і мистецького спрямування. До навчальної
програми входили дисципліни з етнографії, історії мистецтв, музики та співу.
Незважаючи на заборону української мови, навчання здійснювалося рідною
мовою. Зі статтями про шкільну реформу неодноразово виступав на
сторінках часописів М. Драгоманов, який гнівно засуджував Ємський указ,
наголошуючи на протиправності дій з боку уряду стосовно просвіти: “Коли
українська мова нічим не відрізняється від російської, то чому лякатись освіти
народу на цій мові, як зародка морального сепаратизму, котрий в свою чергу
стане зразком сепаратизму політичного?”1
М.Драгоманов відігравав важливу роль на ниві просвітництва. Йому
належить ряд наукових праць, у яких порушуються питання навчання,
виховання, педагогічної тактики у спілкуванні з учнями. Серед праць
“Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії”, “Література
українська, поскрибована урядом російським”2.
1
2

Зібрання політичних творів М. Драгоманова. – Софія, 1891. – Т. 2. – С. 47.
Антонович Д. Українська культура. – К.: Либідь, 1993. – С. 112.
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Виступаючи проти русифікації школи на терені України, М.Драгоманов
ніколи не заперечував щодо вивчення російської мови в українських школах.
Його хвилювали проблеми орієнтації учнів у суспільному житті, патріотичне
виховання, опанування світоглядними та природничими знаннями,
застосування у педагогічній практиці порівняльно-історичного методу
навчання. Як члена просвіти, М.Драгоманова непокоїли проблеми, пов’язані з
браком шкільних підручників, посібників, програм з навчальних дисциплін.
Найяскравішим свідченням його ролі в розвитку передових ідей в історії
вітчизняної просвіти є
особиста педагогічна діяльність; його лекції
відзначались багатством матеріалу, простотою і доступністю для засвоєння.
Кожен його прихід на лекцію студенти очікували як свята; вражала велика
ерудиція, глибина знань, уміння просто і переконливо подати складний
матеріал1.
Дієву допомогу народним школам надавали члени Товариства “Просвіта”.
Українські літератори, художники, етнографи, народні учителі, такі як Опанас
Сластіон, Йосип Роздольський, Володимир Гнатюк, Антоніна Макарова,
Христина Алчевська. Вони брали активну участь в організації
загальноосвітніх та недільних шкіл, допомагали налагоджувати їх роботу,
тобто активно вирішували проблеми освіти українського народу.
Значний внесок у формування художньо-естетичних смаків учнів
народних шкіл зробила Леся Українка. Вона глибоко вивчала народну
творчість, записувала дитячі забави, казки і колисанки, які виходили друком
і використовувалися в педагогічній практиці учителів. Сама особисто була
частим гостем у освітян, зустрічалася з учнями, читала свої поетичні твори,
спрямовані проти російської деспотії. Ідею самостійної України вона
проголошувала такими поетичними рядками:
“Ми навіть власної не маєм хати,
Усе відкрите в нас тюремним ключарам.
Не нам, обідраним невільникам, казати
Речення гордеє: “ Мій дім – мій храм!”2.
Активну просвітницьку діяльність серед учнів народних шкіл проводили
Микола Лисенко і його дружина Олена, прищеплюючи учням хороший
музичний смак. Вони відвідували недільні школи, публічні бібліотеки,
мистецькі осередки та гуртки. М. Лисенко розробив тематичну програму з
дисципліни “Фольклор України” для народних шкіл та шкіл мистецького
спрямування, започаткував нові форми і методи музичного виховання.
Значну роль на шляху становлення народних шкіл відіграла освітня
діяльність
Кирило-Мефодіївського братства. Представники української
інтелігенції, що входили до братства, звертаються до широких народних мас,
серед яких виділялась національно-свідома молодь, яка прагнула до активної
політичної діяльності і була
спроможна піднести ідею українського
державотворення. Як наслідок, відбувається суттєве пожвавлення
українського національного руху, перш за все у сфері літературного і
мистецького життя. Найважливіше місце займало друковане слово3.

1
2
3

Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні. – Львів, 1912. – С. 86.
Леся Українка. Вибрані поетичні твори. – К., 1992. – С. 95.
Єфремов С. Історія українського письменства. – Львів, 1925. – Т. 1. – С. 82.
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У 1905 р. під тиском загальноросійського революційного руху цар Микола
ІІ видав Маніфест з демократичними свободами, що дало поштовх для виходу
часописів. З того часу виходить легальна українська газета ”Хлібороб” у м.
Лубни, що мала великий резонанс і яку російський уряд почав переслідувати,
а згодом взагалі заборонив її видання. Наприкінці 1905 р. у Полтаві виходить
тижневик” Рідний край”, у Києві – журнал “ Нова Громада”, що також
проіснував недовго. А часописи “ Вільне слово” і “Нове життя” взагалі не
отримали дозволу
на видання. Українська прогресивна інтелігенція
намагалася зробити все можливе, щоб поширювати українську національну
пресу серед народних мас, сприяти піднесенню національної свідомості,
об’єднанню їх в осередки і гуртки. Серед найчисленніших організацій
просвітницького спрямування була на той час Галицька Просвіта, за сприяння
якої видавались книжки і часописи, організовувалася культурно-освітня
робота, відкривалися масові бібліотеки, збиралися і пропагувалися
досягнення народної творчості, здобутки самобутньої української культури.
У надзвичайно складних умовах доводилося працювати представникам
прогресивної інтелігенції, членам просвітницьких осередків, оскільки
російський уряд постійно їх переслідував, робив обшуки. До числа
заборонених увійшли і клуби, у яких гуртувалася міська інтелігенція.
Українське питання націоналізації просвітницьких, культурно-мистецьких
осередків залишалося невирішеним. Російські ліберальні і демократичні партії
поширювали свою діяльність, тому українська інтелігенція змушена була
перейти на підпільну діяльність.
Доба, у яку зароджувався і розвивався просвітницький рух, залишила в
історії України значний поступ у напрямку розбудови освіти, культури і
мистецтва.

Кириченко Р. С. (Київ)
ІВАН ЛУЧИЦЬКИЙ, ХВЕДІР ВОВК –
ПОДВИЖНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І НАУКИ:
У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИХ
ВІДНОСИН
У статті осмислюються долі Івана Лучицького та Хведора Вовка –
подвижників української культури і науки – в контексті україно-французьких
відносин. Автор вважає, що вони вписали чудові сторінки в книгу буття своєї
Батьківщини і здобули загальноєвропейське визнання.
Відродження України – дбайливе збереження всього, що слугувало в
нашій історії добру й істині, глибоке вивчення її культурологічної спадщини.
Культура, як відомо, у своєму розвитку і поступі звертається й сягає поколінь
минулих, своїх глибин духовних та історичних джерел. Значення культури у
розвитку суспільства важко перебільшити, тому так важливо для розвитку
української науки і культури дати об’єктивну оцінку наукової та культурної
спадщини, життєвого шляху діячів науки і культури з метою успішного
подолання проблеми національного відродження. Українці, попри всі
перепони долі, зуміли зберегти себе як націю. Тисячолітня історія їхніх
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предків, позначена славними подіями часів Київської держави та Козаччини,
давала їм волю до життя та боротьби. Приклад діяльності кращих її
представників зміцнював дух українського народу, зпоміж яких діячі науки та
культури посідають чільне місце. До плеяди найвизначніших особистостей
України другої половини XIX – початку XX ст. належать Михайло
Драгоманов, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, Іван Франко,
Хведір Вовк, Іван Лучицький та ін. Вони вписали чудові сторінки в книжку
буття своєї Батьківщини. Останніми роками із багаторічного забуття
повертаються постаті видатних представників українського народу, чия
діяльність заклала підвалини сучасної національної науки та культури, серед
них І.Лучицький та Х. Вовк, які здобули загальноєвропейське визнання.
Нині назріла необхідність дати повну та об’єктивну оцінку їхньої величної
спадщини. Їхні наукові доробки не втратили своєї актуальності і можуть
допомогти розробити нові засади й тенденції розвитку незалежності України.
Діяльність цих вчених припала на кінець XIX – початок XX ст. Для Європи ця
епоха на зламі століть залишилася золотим віком, завдячуючи розвитку
науки, освіти, культури та промисловості. Франція звикла до іноземців, у
Парижі їх завжди було багато і, на відміну від англійців, вони не цуралися
чужинців. Серед величезної когорти освіченого люду, які на той час
трудилися у Франції, дві постаті українських учених займали чільне місце –
І. Лучицький та Х. Вовк.
Основною джерельною базою дослідження став французькомовний фонд
(ФФ) кінця XVIII – початку ХХ ст., який зберігається у Відділі бібліотечних
зібрань та історичних колекцій НБУВ (загальний обсяг фонду – 62 680 прим.).
Унікальність книжок ФФ у тому, що вони належали визначним українським
ученим європейського рівня, що їх власники займали важливе місце в
культурному, політичному житті України того часу, творили історію України,
зберегли її для нащадків і тому заслуговують на прискіпливу увагу. Для
біографічних досліджень використані службові документи, спогади,
щоденники, листи, некрологи, що зберігаються в особистих архівних фондах
І. Лучицького, Хв. Вовка, а також у статтях про них. Важливі результати дала
робота з окремими книжками цього фонду, які збереглися й дійшли до нас із
цих зібрань – фронтальний перегляд ФФ та визначення конкретних
примірників за наявними записами, екслібрисами. У ХІХ ст. власники
бібліотек часто підписували книжки, залишали помітки на полях сторінок і
навіть великі записи на форзацах, тому ці книжкові зібрання набули почасти
властивості архіву. У Відділі рукописів НБУВ зберігаються особисті архіви
професорів Київського університету, значне місце серед яких посідає архів
професора І. Лучицького (ф. 66) щодо наукової цінності та кількості складу.
Багатий вклад, який вніс учений у вивчення західно – європейської історії та
історії України, ставить його в ряд визначних представників історичної
науки1. Лучицький Іван Васильович (1845-1918, родом із Полтавщини) –
відомий український історик, член-кореспондент Петербурзької АН (з
1908 р.). У 1866 р. закінчив Київський університет, з 1877 р. – професор
історії цього університету, громадський діяч – гласний Полтавського земства,
1
Брусиловська Ф. А. Огляд фонду Лучицького Івана Васильовича (12.06.1845 р. –
22.08.1918 р.) // Фонди Відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР:
Зб. наук. праць / Відп. ред. Візир М. П. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 33-56.
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один із фундаторів Українського наукового товариства у Києві, член
Міжнародного інституту соціології (Франція), тощо1. Головні праці
присвячені соціально-економічній, культурній, релігійній історії Франції, а
також економічно-соціальній історії Лівобережної України XVIII ст. Наукові
праці вченого принесли йому заслужену славу в нашій державі й за кордоном,
особливо у Франції, дослідник видав французькою мовою документи і праці,
що стосувалися історії релігійних воєн XVI ст., історії аграрних відносин у
Франції, французького селянського общинного землеволодіння. Внаслідок
наполегливої праці в Національному архіві, рукописному Відділі
Національної бібліотеки, Національних архівах Півдня Франції ним була
виявлена велика кількість документів, що характеризували діяльність
католицького духовенства та вплив кальвінізму на розвиток політичної історії
Франції. І.Борщак писав: “Українські дослідники, які займалися історією
Франції, працювали у Національному архіві. Згадаємо хоч би прізвище
професора І Лучицького, який пильно студіював аграрне питання. Мав
європейське ім’я2. Одержавши повідомлення від ректора Київського
університету (13.09.1874 р.) про обрання його доцентом кафедри загальної
історії, І. Лучицький повернувся до Києва.
Наприкінці 80-х років інтерес Лучицького зосередився на вивченні історії
землеволодіння Лівобережної України, що було своєрідним відгуком на
історичні обставини й події в країні. У праці І. Лучицького “Общинне
землеволодіння в Малоросії” (Études sur la propriété communale dans la PetiteRussie, 1894 – 1899) досліджується історія аграрних відносин і общинного
землеволодіння в Україні. Це одна з основних праць І. Лучицького і
зберігається у фондах.
Значення зібраних І. Лучицьким протягом кількох десятиріч історичних
джерел, особливо тих, які він знайшов у 26 архівах Франції, важко
переоцінити. Однак, частина його архіву загинула в період Першої світової
війни.
І. Лучицький багато разів відвідував Францію. Він цікавився й політичним
життям. Наукові заняття у Парижі зблизили його з викладачами,
літераторами, вченими, публіцистами. Серед них: Луї Леже, Кішер,
О.Молиньє та ін. Серед закордонного офіційного листування науковця
переважають листи з Франції. Вчений підтримував зв’язки з Національною
бібліотекою та архівами Франції, з науковими товариствами археології та
історії Парижа, Іль де Франс, Реннським університетом, Товариством
археології і статистики департаменту Дром, а також з редакціями наукових
французьких журналів, де друкувалися його статті, він надсилав їм регулярно
свої праці. І. Лучицький на початку XX ст. читає багато лекцій з економіки
1
Лучицький Іван // Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф. д-р
В. Кубійович. – Париж, Нью-Йорк: НТШ, 1962. – Т. 4. – С. 1389; Luchytsky Ivan
(Loutchisky) // Encyclopedia of Ukraine / Ed. by D. Struk. – Toronto; London: University of
Toronto Press, 1993. – T. 3. – P. 199.; Лучицкий Иван // Энциклопедический словарь /
Ф.А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. – СПб., 1896. – Т. XVIII. – С. 125-126; Лучицький Іван
Васильович / УРЕ. – К., 1981. – Т. 6. – С. 246; Лучицький Іван Васильович / УРЕС. – К.,
1967. – Т. 2. – С. 377; Иконников В. С. Лучицький И. В. // Університет. известия. – 1872.
– № 1. – С. 35-39; ІР НБУВ. – Ф. VIII, № 2852.
2
Борщак І. Україна у Парижі. Мандрування й пам’ятки. Правий беріг.
X. Національний архів // Україна. – Париж, 1953.– Ч. 10.– С. 799.
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Франції XVIII ст., історії Європи у Києві, Санкт-Петербурзі. У 1908 р.
Імператорська Академія висловлювала глибоку повагу до наукових досягнень
та заслуг І. Лучицького у галузі історико-політичних наук, вибрала його в
член-кореспонденти і присвоїла йому Золоту рецензентську медаль1.
Вчений завжди дуже опікувався своєю книгозбірнею, яка віддзеркалює
насамперед характерні особливості його праці, зумовленої поглибленим,
цілеспрямованим вивченням конкретних проблем у царині історії Франції та
України, систематичною розстановкою книжок у ній2.
Інша визначна постать в українській науці Хведір Кіндратович Вовк
(1847-1918) – відомий антрополог, етнограф, археолог і літературний критик.
Він народився на Полтавщині, походив із старовинного козацького роду. По
закінченні Київського університету ім. св. Володимира на початку 1870-х
років під керівництвом В. Антоновича брав участь в археологічних розкопках
на Київщині й Волині, у роботі Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства. Надрукував низку праць з етнографії. Активний
учасник “Київської громади”. Із посиленням урядових переслідувань
змушений був з 1879 р. надовго виїхати за кордон, де вивчав етнографічні
матеріали. З 1887 до 1905 року жив у Парижі – тогочасній столиці
антропологічної науки, де студіював антропологію, порівняльну етнографію,
археологію в Антропологічній школі, Школі вищих досліджень, Музеї історії
природи тощо3. Викладав антропологію, доісторичну археологію та
етнографію в Російській вищій школі суспільних наук (1901-1905 рр.).
Завдяки невтомній праці учений став помітною постаттю в європейській
науці. Х.Вовк був членом Російського географічного товариства в Петербурзі,
з 1899 р. обраний членом НТШ, він – ініціатор заснування Етнографічної
комісії тощо. У 1904-1906 рр. здійснював екскурсії до Галичини, Буковини й
Угорщини разом із українськими етнографами й проводив антропометричні
виміри українського населення. У 1905 р. Х. Вовк став доцентом антропології
Петербурзького університету, одночасно проводив сам або посилав екскурсії
до України, де зібрав великий антропологічний матеріал. У 1908 р. Хведір
Вовк став членом Українського наукового товариства в Києві. У жовтні
1917 р. Київський університет обрав його на посаду професора, завідувача
кафедри географії та антропології, але він помер по дорозі до Києва (у
Гомелі). Поховано його в білоруському місті Жлобині.
Хведір Вовк залишив понад 200 наукових праць різними мовами, зокрема
французькою. Бібліографія праць Ф. Вовка (1847-1918) видана у 1929 р.4. Він
1

ІР НБУВ, ф. 66, № 210, № 347, № 349, № 350.
ІР НБУВ, ф. 66, № 49.
3
Borschak E. L’Ukraine dans la littérature de l’Europe occidentale.P., 1935.– P. 174;
Вовк Федір // Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф. д-р В. Кубійович.–
Париж; Нью-Йорк: НТШ, 1955.– Т. 1.– С. 294-295; Zlenko A., Joukovski A. France et
l’Ukraine.– P. : Aux éd. du Dauphin, 1998.– P. 23; ІР НБУВ.– Ф. Х., № 4779 – 4780;
Крушельницька Л.І. Подвижник української науки і культури // Записки Львівської
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – 2000. – Вип. 7/8.– С. 496-498; Вовк Х.К. Студії з
української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995.– 336с.: іл.; Вовк Х.К.
Антропологічні особливості українського народу // Крисаченко В.С.Українознавство:
Хрестоматія – посібник: У двох книгах. Книга 2. – К.: Либідь, 1997. – С. 336-365;
Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у XIX – початку XX ст. та її досягнення
// Там само. – С. 289-305.
4
Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка 1847-1918. – К., 1929.
2
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вивчав українську антропологію й широко популяризував французьку, за що
французький уряд нагородив його у 1916 році Орденом почесного легіону.
Він був у Парижі послом української науки, а в Росії – послом європейської
культури.
Збережені книжки із зібрання у фондах НБУВ дають нам можливість
здійснити аналіз, охарактеризувати переглянуті de visu праці вченого, зокрема
на сторінках французьких наукових часописів (відібрано 25 назв статей). У
часописі “Revue des traditions populaires” (“Журнал народних традицій”), який
почав видаватися з 1886 року, щомісячно, надруковано найбільше статей
українського вченого на тематику народних українських звичаїв, казок,
легенд.
На сторінках журналу вчений активно відгукувався своїми критичними
статтями (розділ “Бібліографія”) на нові публікації європейських ученихславістів у царині народних традицій.
Х. Вовк інформував європейську наукову спільноту про кончину
українських учених, письменників європейського рівня, які присвятили своє
життя вивченню міфології, фольклору, українським народним пісням, усній
народній творчості
Праці вченого також займали чільне місце в журналі “L’Anthropologie”
(“Антропологія”). Х. Вовк входив до складу Антропологічного товариства
Парижа. Він опублікував цілу серію наукових досліджень в “L’Anthropologie”
та в “Bulletin et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris”: Резюме
виступу Х. Вовка на Міжнародному конгресі доісторичної антропології й
археології стосовно результатів останніх досліджень українських учених у цій
царині “L’industrie prémycénienne dans les stations néolithiques de l’Ukraine.
Résumé de la communication au Congrès d’anthropologie et d’archéologie
préhistoriques. XII-e session, Paris, 1900. 1903” та його дуже цінна праця “Rites
et usages nuptiaux en Ukraine” (“Шлюбний ритуал та обряди на Україні”, 1891),
яка принесла вченому світове визнання. На сторінках журналу “Bulletins et
mémoires de la Société d’anthropologie de Paris” (“Бюлетені й мемуари
Товариства антропології Парижа”) опубліковано також багато статей
визначного українського вченого Х.Вовка: “L’homme-lion, communicatoin”
(“Людина – лев. Повідомлення”, 1900) ; “Nouvelle découverte de représentations
figurées des scythes” (“Нове відкриття фігурних зображень скіфів”, 1901); “Les
variations squelettiques du pied chez les primates et dans les races humaines”
(“Скелетні видозміни ступнів у приматів і в людських расах”, 1903). У 1900 р.
Х.Вовк захистив дисертацію, яка принесла йому звання доктора історичних
наук у Парижі. За цю працю він дістав премії: Godard та від Російської
Академії наук.
Українські автори, такі як Іван Лучицький та Хведір Вовк, були покликані
створити образ України як високоосвіченої, висококультурної нації зі своєю
власною культурою, історією, мистецтвом. Вони робили благородну справу,
знайомлячи своїх зарубіжних читачів із життям, історією, культурою,
літературою українського народу. Їхні публікації сприяли розвитку франкоукраїнських контактів, популяризації у світі духовних цінностей України.
Гортаючи сторінки французькомовних часописів, збагачуєшся досвідом
міжнаціональних культурних зв’язків, цікавими фактами з минулого нашої
країни. Слід також врахувати, що статті українських авторів народжувалися в
суспільно-політичних умовах Франції, у чужому етнічному оточенні, в іншій
духовно-культурній атмосфері.
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Х. Вовк готував матеріали для статей стосовно історії України в
довідково-енциклопедичних виданнях Франції XIX – початку XX ст. Як
приклад, наведемо 13-те, нове, дуже змінене й доповнене видання відомого
словника Буйє, під керівництвом Гуррень Л. Г. (Gourraigne L. G.)
(Bouillet M. N. “Dictionnaire universel d’histoire et de géographie”.
“Універсальний словник з історії та географії М. Н. Буйє”, 1893), яке
упродовж багатьох десятиліть ХІХ ст. користувалося великою популярністю.
У цьому виданні приймали участь відомі французькі вчені – Lévèque, Sée,
Darlu, Guillame, Gérardin та ін. Українські моменти у цій історикогеографічній енциклопедії належать українському вченому-антропологу
Хведору Вовку. Слід відзначити, матеріали, що стосуються України, досить
вичерпні, насичені численними джерелами й подані так уперше.Так, до 1893
року ми не знаходимо слідів Т. Шевченка у Франції на сторінках довідкових
видань. Тут на сс. 406-407 Т. Г. Шевченко фігурує “як український поет...”,
який писав українською мовою вірші, що викликали величезний ентузіазм
серед його співгромадян. Названі найкращі його твори: “Катерина”,
“Гайдамаки”, “Іван Гус”, “Марія”, “Сон”, “І мертвим і живим…”, “Заповіт”,
що були перекладені на європейські мови. Подані джерела, де про нього
опубліковано у Франції (Emile Durand, Le poète national de la Petite - Russie.
Chevtchenko // RDM, 1876). Ці статті Х. Вовка мали велике значення тому, що
словник Bouillet був у ті часи настільним довідником освічених верств
Франції та Європи й сьогодні він не втратив свого значення. Х. Вовк робив
посилання на джерела таких відомих французьких учених як Шерер, Енжель,
Лезюр, Рамбо та ін. У статтях уперше так широко використані джерела
українських, російських істориків – Костомарова, Бантиш-Каменського,
Антоновича, праці Потебні, Житецького тощо.
Багату бібліотеку та українські колекції Х.Вовка з великими труднощами
перевіз із Санкт-Петербурга до Києва його учень Олександр Алешо –
антрополог і етнограф, член Українського наукового товариства, один із
організаторів Кабінету антропології й етнографії ім. Х.Вовка ВУАН. Музей
антропології та етнології ім. Х. К. Вовка сформувався в 1921 р. саме на основі
колекцій, книжкового зібрання та інших матеріалів, що були передані АН за
заповітом ученого, оскільки Х. К. Вовк свого часу висловив бажання, щоб ця
книгозбірня послугувала продовженню його праці в галузі антропології,
етнографії, фольклору, археології, історії, зберігши свою цілісність. Особовий
архів
Вовка нині знаходиться в Інституті археології НАН України.
Фольклорні та етнографічні матеріали були передані до Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського АН
УССР (тепер інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
Рильського НАНУ), а частина потрапила до НБУВ1.
У долях бібліотек українських учених кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Х. Вовка, І. Лучицького багато спільного – доля їхньої спадщини за
радянської влади більш ніж сумна, їхні книгозбірні, які мають національну і
світову вартість і є безцінним джерелом пізнання минулого нашого народу, не
збереглися цілісно до наших днів. Ці колекції – матеріал для історії
1
Кучмаренко В. А., Старовойт С. В. З історії формування бібліотек академічних
установ України і розвитку видавничої справи УАН (1918-1928) // Рукописна та
книжкова спадщина України. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 84.
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Просвітництва в Україні ХІХ ст., важливе джерело історії, культури України.
Ці приватні книгозбірні формувалися визначними українськими вченими
західноєвропейського, світового рівня і тому є явищем не лише української
культури, її національним надбанням, а й скарбницею світової культури.
Основну увагу при комплектуванні вчені звертали на наукову та
українознавчу літературу, яка опинилася в їх бібліотеках завдяки
цілеспрямованій збирацькій діяльності власників, їхнім науково-культурним
зв’язкам з французькими вченими, письменниками, науковими товариствами.
Книги з дарчими написами свідчать про їхні особисті контакти з видатними
вченими Франції, де українські вчені брали участь у роботі багатьох наукових
товариств та були їх членами, за рахунок чого їхні бібліотеки поповнювалися
обов’язковими безкоштовними примірниками (особливо французькою
періодикою).
Наукові праці вітчизняних учених французькою мовою насамперед
свідчать про те, що українці, куди б не закинула їх доля, робили свій вагомий
внесок у науку, культуру не тільки Франції, де вони мешкали, а найперше
дбали про свою рідну культуру, щоб світ пізнав і належно оцінив Україну та її
народ, його роль у світовому товаристві. Ці видання, видруковані у Західній
Європі, зокрема у Франції, за кілька віків перебування на українських землях,
стали елементом не тільки загальноєвропейської, а й вітчизняної культури,
підтверджуючи не тільки високий рівень освіченості вітчизняних учених, а й
науково-культурні французько-українські відносини. Історія колекцій учених
пов’язана із загальною історією розвитку науки й культури в Україні , а тому
потребує прискіпливого вивчення з метою їх широкого використання та
вшанування пам’яті цих видатних вітчизняних діячів науки Х. Вовка,
І. Лучицького та ін.
Культура – найвеличніший прояв злету людського розуму і неможливо
досліджувати історію науки, культури, не вивчаючи особистостей, що
створили її. Нині, коли ми говоримо про зовнішню політику нашої держави,
одним із пріоритетів якої є інтеграція в Європейський простір, саме культура
може і повинна виступити в ролі істинного амбасадора України й відкрити
Європі та світові наші таланти.
Колосова Н. А. (Київ)
НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюються національні особливості соціокультурних
процесів в Україні, а саме генезису вітчизняного підприємства. Автор
переконаний, що його життєспроможність і ефективність залежатиме
насамперед від максимального врахування сильних і слабких сторін
національної культури у проектуванні власної моделі.
Стан сучасної України, здається, найдоцільніше охарактеризувати як
кризовий, що стосується всіх без винятку сфер життя – політичної,
економічної, соціальної та культурно-мистецької1.
1

Дзюба І. Злам тисячоліть: фантом чи реальність? // Кур’єр Кривбасу. – 2002. –
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Українське мистецтво, культура, духовність опинились на суспільних
маргінесах, дедалі втягуючись у роль хронічних жебраків, повністю залежних
від благодійницької милостині. При цьому зрозуміло, що, фінансуючи
культурно-мистецьку сферу за так званим залишковим принципом, держава й
економить насамперед на культурі та мистецтві. Складається враження, що ця
сфера взагалі виглядає в очах значної частини чиновників і політиків як
"необов'язкова", "зайва" принаймні така, що не заслуговує на скільки-небудь
серйозну увагу порівняно, скажімо, з політикою та економікою1.
"Новий альянс" між бізнесом та культурою в країнах Західної Європи
відбувається за активної, зацікавленої, відповідальної участі держави. При
цьому слід враховувати, що ідеї цього альянсу народилися на
західноєвропейському ґрунті не так давно, у 70-80-ті роки XX століття, а
цьому періоду передували довготривалі епохи державної опіки, завдяки якій
не в останню чергу сформувалися цілком виразні, впізнавані, детально
артикульовані й розпропаговані національні обличчя західноєвропейських
культур. Суверенна Українська держава робить на цьому шляху лише перші,
на жаль, невпевнені, неохочі, незрідка – хибні кроки (згадаймо хоча б
демонтаж
налагодженої
системи
книговидання,
книгопродажу
і
книгорозповсюдження).
Волання про благодійну допомогу культурі й мистецтві, адресовані
державі, поки що не втрачають гучності й масовості. Водночас підсилений
суспільним розчаруванням у бажанні та спроможності держави
реорганізувати і "втримати" на більш-менш гідному рівні національну
культуру, відбувається процес розбудови так званого третього сектора.
Вирішуючи аналогічну проблему, російські теоретики і практики "третього
сектора" найчастіше апелюють до національної благодійницької ментальності
й потужної традиції благодійництва та меценатства, що постала на
російському ґрунті у другій половині XIX ст. Пояснюючи феномен
національної благодійності й меценатства, російські дослідники не
втомлюються апелювати до культурного коріння, ментальної своєрідності
російського купецтва, котре постало з селянської верстви2.
Соціальна й ментальна база сучасного російського підприємництва
посутньо відрізняється від традиційної, – нинішні бізнесмени вийшли не з
селянського середовища, й назагал не мають ніякого стосунку до народної
культури з її усталеними етичними й естетичними канонами. Кадри в
сучасний
російський
бізнес
рекрутуються
із
кримінальних
і
напівкримінальних елементів, партійних, радянських і комсомольських
функціонерів, людей із досвідом роботи в бухгалтеріях, сферах торгівлі,
обслуговування, авантюристів і т. ін., що й дає підстави окремим дослідникам
робити висновки про неможливість повноцінного відродження меценатської
традиції Росії вже сьогодні. Отже, йдеться про те, що "третій сектор" слід
творити на реальних засадах, враховуючи специфіку соціокультурної ситуації,
– отже, замість філантропічної риторики слід педалювати інші, приземлені
№ 147.
1
Гриценко О. Сучасний стан української культури: дрейф від “Мінправди” до
“третього сектора”. – К.: УЦКД, 1998.
2
Свердлова А. Меценатство в России как социальное явление. – М.: Наука, 1999;
Благотворительность в России и за рубежом. – М., 1999. – Российская государственная
библиотека. – НИО Информкультура. – Выпуск № 4-5.
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мотиви, такі, як престиж, комерційний розрахунок, зрештою, просто
моральний і матеріальний зиск.
Якщо порівнювати соціокультурні, отже, й ментальні, передумови
творення благодійницьких структур в Україні й Росії, то знайдемо як схожі,
так і принципово відмінні фактори й характеристики. До спільних належить
соціальне положення бізнесовців як потенційних благодійників. На
українських теренах вони також рекрутуються насамперед зі сфер
кримінальної та напівкримінальної, з партійних та комсомольських
функціонерів, відповідальних осіб-господарників (т. зв. "червоних
директорів") та їхнього оточення, сфер торгівлі, фінансової тощо. Як в
Україні, так і в Росії, успішними підприємцями стають іноді представники
науково-технічної інтелігенції, чого не скажеш про інтелігенцію творчу. Ряд
схожостей
можна продовжити (вони зумовлені генетично-культурною
близькістю та довготривалим співіснуванням українців і росіян у силовому
полі "єдинонеділимої" імперії та авторитарної більшовицької держави), однак
суттєвіше акцентувати відмінності.
Специфіка української соціокультурної ситуації полягає в надзвичайно
різкій поляризації злиденної культурно-мистецької сфери, представленої
національно свідомими кадрами творчої інтелігенції, – і сфери бізнесової, що
формується значною мірою з верств позакультурних, ерзацкультурних чи
іншокультурних, зокрема, й таких, які вправляються у свідомому нищенні
українського культурного простору з метою зведення його до обсягів
етнографічної резервації. Було б наївним трактувати їх як потенційних
меценатів
національної
культури
України.
Жорстока
реальність
соціокультурної ситуації полягає в тому, що, на відміну від російської,
польської чи західноєвропейської, українська культура змагається нині за своє
виживання перед загрозою перетворення її в мертву, музейну, етнографічнопобутову.
На заваді цьому стоїть і ще довго стоятиме та слабкість, невизначеність,
непрестижність національних підприємницьких (і пов'язаних із ними
меценатських) традицій, котра назагал переживається і кваліфікується як їх
цілковита відсутність. Справді, підприємницька й меценатська діяльність,
скажімо, Симиренків, Терещенків чи Ханенків – то радше яскраві прецеденти,
ніж міцна традиція, подібна до купецькопромисловської в Росії другої
половини XIX ст. Цієї незручності можна позбутися, знаючи про здатність
сучасних ЗМІ створювати "інформаційні явища", однак цей процес
відродження-творення української традиції підприємницького меценатства
відбувається доволі мляво, а сформовані в ньому ідеї, стереотипи тощо
стають, здебільшого, теоретичним надбанням споживачів благодійницької та
меценатської допомоги, а не донорів, які черпають досвід з інших, чужих
джерел, прилучаючись у такий спосіб до цінностей чужих культур і
віддаляють від тієї, котра гостро потребує їхньої підтримки. У комерційних
інститутах і коледжах, які у великій кількості постали в Україні за останнє
десятиліття і плодяться далі, як правило, не вивчаються національні
підприємницькі традиції, що породжує небезпеку створення бізнесової сфери,
ніяк не дотичної до національної культури, відчуженої від неї, зорієнтованої
на іншокультурні зразки.
Кажучи про складнощі створення в Україні бізнесової сфери,
зорієнтованої на цінності національної культури, не можна оминути
своєрідності козацького менталітету, який певним чином позначився на
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підприємницькій ментальності народу. Йдеться про зневагу козацької верстви
до
торгівельно-промислової,
комерційної
діяльності.
Лицарське
самоусвідомлення козацтва мало чим відрізнялося від дворянського в Росії,
шляхетського в Польщі, власне рицарського в Західній Європі (йдеться про
ставлення до "генделю", трактованого як "нечиста", не гідна лицаря
діяльність). Однак специфіка українського соціуму, зумовлена історичними
обставинами, полягає в тому, що козацька (умовно назвемо її
"антипідприємницькою") ментальність у поєднанні зі споконвічною
селянською недовірою до посередників-гендлярів (купців, спекулянтів)
створили психологічний бар'єр, який традиційно розділяє в українській
культурі (як способі життя) престижні, "благословенні", зрештою, корисні
види діяльності (козакування, селянська праця, духовне подвижництво,
мистецтво, просвіта тощо) від сумнівного, "нечистого", "гріховного"
підприємництва. Рефлекси цих психологічних установок, підсилені
радянською пропагандою, вістря котрої було спрямоване проти "ділків",
"спекулянтів", зрештою, проти "ділових людей" (глитаїв, капіталістів,
буржуїв), що відчуваються і сьогодні, принаймні не сприяють становленню
національного підприємництва. Зрозуміло, це позначається і на формуванні
"третього сектора".
Обставини перехідного періоду, кризовий стан економіки та інші чинники
з цього ряду породжують хаотичність, невизначеність соціокультурної
ситуації, у якій зароджується на українському ґрунті структура "третього
сектора". З упевненістю можемо стверджувати лише те, що його
життєспроможність і ефективність залежатиме не від правильності вибору
людей і технік, успішно апробованих в інших культурах, а від максимального
врахування сильних і слабких сторін національної культури у проектуванні
власної моделі. Зрозуміло, процес її створення має супроводжуватись
осмисленням іншокультурного досвіду й існуючих практик.

Кучера Т. М. (Київ)
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
У статті розглядаються культурологічні проблеми національного
відродження України. Автор переконаний, що саме в національній культурі
потрібно шукати чинники формування такої особистості, яка стане
основою самоствердження суспільства, історичного буття нації в
загальнолюдській спільноті.
Розвиток демократії в сучасному суспільстві не може бути успішним,
якщо він не поєднується з підвищенням культурного рівня та освіченості
людей, що не спирається на компетентність та високу культуру. Така
демократія неминуче буде деструктивною та згубною для суспільства. Не
можна забувати мудрої перестороги щодо доріг у пекло, які вибрукувані
благими намірами.
Проблеми культури набувають сьогодні першорядного значення,
оскільки вона виступає істотним чинником соціального прогресу. Культура
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суттєво впливає на характер поведінки, стиль і форми спілкування людей,
їхню свідомість, духовні потреби, ціннісні орієнтації. Рівень культури
особистості багато в чому визначає її подальшу долю, кар’єру, життя, i не
тільки особисте життя й кар’єру, а і подальшу долю всього суспільства,
цивілізації, людства. Так, зокрема, Андрій Сахаров підкреслював, що низький
культурний рівень науковця може призвести до того, що досягнення науки
можуть змінити культурну домінанту з позитивної на негативну.
Довгий час у нашому суспільстві панував “залишковий принцип” щодо
культури, їй приділявся мінімум уваги та коштів, що залишалися після
розв’язання чисто економічних завдань. При цьому не враховувалося, що
економіка, не кажучи вже про людське життя загалом, не може успішно
розвиватися на обезкультуреному ґрунті.
Розбудова незалежної демократичної держави потребує створення якісно
нової системи національної освіти, покликаної забезпечити відродження
інтелектуального потенціалу нації.
На сучасному етапі дуже важливим є об’єктивне висвітлення труднощів та
суперечностей, властивих суспільству. В умовах дії тенденцій до глобалізації
суспільного розвитку та переходу людства від індустріальних до науковоінформаційних технологій стан наукового потенціалу, а також освіти
зумовлює подальший розвиток суспільства. Саме тому наука та освіта в
сучасних умовах набувають пріоритетного характеру. Нині майже всі
проблеми національного відродження України зводяться деякими політиками
до піднесення національної культури та самосвідомості. І це цілком природно.
Настав час, коли Україна повинна не тільки усвідомити себе як нову
державу зі своїми проблемами та соціальними хворобами, а й об’єктивувати
себе, за визначенням Е. Сміта, як “сукупність людей, що має власну назву,
свою історичну територію, спільні міфи та історичну пам’ять, спільну масову,
громадянську культуру, спільну економіку і єдині юридичні права та
обов’язки для всіх членів”1.
Кожна нація має усвідомити себе, свої інтереси, й потреби, своє місце в
світі, сформувати свій національний світогляд. Дуже важливими є вільний
вибір та визначення світоглядних позицій, духовних цінностей, розвиток
творчих можливостей особистості.
На важливість національних, етнічних коренів у житті суспільства
звертали увагу видатні українські та російські вчені початку XX ст.
(М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Бердяєв, А. Ільїн та ін.).
Зокрема, на думку М. Бердяєва, поза нацією неможливе існування
людства. Саме через національну індивідуальність кожна людина входить у
людство як національна людина2.
Тривалий час суспільство втрачало з поля зору індивідуальну людину з її
внутрішнім духовним світом. Існувала недооцінка суб’єктивного початку,
творчої, активної, вільної людини. Свідомість розглядалась як пасивне
відображення матеріального буття. А треба починати саме з особистості, тому
“в країні повинні бути створені найсприятливіші умови для самопізнання,
саморозвитку і самореалізації кожного громадянина”3.
1
2
3

Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 20.
Див.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – С. 222.
Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. – К., 1999. – С. 441.
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“Чуття національної ідентифікації стає могутнім засобом самовизначення
й самоорієнтації індивіда у світі крізь призму колективної особистості та своєї
самобутньої культури. Саме завдяки спільній неповторній культурі ми
спроможні дізнатися, хто ми такі у сучасному світі, відкривши свою культуру,
ми заново відкриваємо себе, своє автентичне “Я”1. Знання свого родоводу,
історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесення
національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці
сьогодення, формування національної свідомості, для виховання національної
інтелігенції й національної еліти.
Національна еліта – це активна, свідома частина лідерів і організаторів.
“Інтелектуали – це голова нації, верства, що формулює і пропагує
національну (державницьку) ідею. Найбільш численною й активною
частиною національної еліти є державна адміністрація та офіцерство. Це,
образно кажучи, руки нації, що організують життя і самозахист народу,
очолюють економічну, політичну, дипломатичну та військову боротьбу за
його інтереси. Відсутність власної національної еліти позбавляє народ
можливості самоорганізуватися, створити свою державу, що є необхідною
умовою нормального, цивілізованого існування в сучасному світі”2.
Наявність національної еліти дає можливість вийти на рівень провідної
держави в світі. Вивчивши та узагальнивши кращі досягнення, вироблені
людством на основі системного підходу, треба сформувати високий етикокультурний та естетичний рівень фахівця, який зможе кваліфіковано вести
господарство будь-якої форми власності.
Культурна спадщина значною мірою впливає на ціннісні орієнтації людей,
стереотипи поведінки, на можливість освоєння культурного капіталу, на
економічне, культурне й політичне становище сім’ї – носія культурних
традицій. Сім’я прагне продукувати нащадків, здатних зберегти й покращити
її місце в суспільстві. Національна система виховання повинна забезпечувати
глибоке осмислення кожною дитиною народних моральних та етичних
положень. Народна мораль найкраще засвоюється в процесі безпосереднього
залучення підростаючого покоління до роботи, побуту, дотримання традицій,
звичаїв, виконання обрядів. Мораль народу (совісність, правдивість, гідність,
справедливість, чесність тощо) проймає всі грані життя, вона є його сутністю.
Народна мудрість стверджує: у всіх справах і вчинках найголовнішим є
моральний аспект3. Саме через сім’ю передається культурна спадщина, що
включає знання, які дають змогу розуміти твори мистецтва, одержувати від
них насолоду, задоволення, повсякденно користуватися ними.
Такі знання дають можливість індивіду брати (або не брати) участь у тих
чи інших культурних, соціальних, економічних і політичних інститутах.
Стиль життя, модель поведінки в цілому визначаються не лише фахом
працівника, а й соціально заданими орієнтирами, системою цінностей. І
головне місце в передачі морально-етичних норм, культурних цінностей,
непрофесійних знань посідає сім’я як відносно стабільний інститут. Треба
відзначити, що змінюється сама парадигма культури. Це пояснюється зміною
1

Сміт Е. Національна ідентичність. - К., 1994. – С. 27.
Залізняк Л. Україна серед світових цивілізацій. – К., 2001. – С. 15.
3
Див.: Щербань П. Формування національної самосвідомості у сім’ї. – К., 2001. –
С. 8.
2
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відносин між поколіннями, коли дорослі вчаться не лише у попередників і
однолітків, а й у власних дітей, які швидше освоюють нові знання.
Майбутнє України вирішується у сфері культури. Українська культура є
відображенням творчих зусиль українського народу, його світорозуміння,
релігії, моралі, художнього мислення, науки і філософії, а також засобом
самореалізації самої людини. Саме у цілісній національній культурі потрібно
шукати глибокі складові процеси формування такої особистості, яка стане
підґрунтям самоствердження суспільства, історичного буття нації у
загальнолюдській спільноті.
Ніяке суттєве оновлення світу неможливе без глибокого морального
самооновлення. Наше духовне відродження та оновлення необхідні, щоб
суспільство усвідомило неможливість існування без внутрішньої потреби
людини в демократії, свободі, багатоманітності суспільного життя,
відкритому діалозі різних традицій, інтересів, думок та уявлень.
Суспільство з низьким рівнем культури, самосвідомості та гідності його
громадян не зможе здійснити жодну з поточних проблем, а тим більше
глобальної ваги завдань – розбудову демократичної держави, творення нової
економічної системи, вихід на рівень постіндустріальних цивілізацій.
Без оновлення, перебудови свідомості основної маси людей, їхнього
духовного збагачення все інше втрачає сенс. А зміни в свідомості, у
духовному житті нашого суспільства передбачають, передусім, приведення
суспільних відносин у відповідність із загальнолюдськими цінностями. Саме
моральні, культурні, етичні проблеми повинні стати тим ядром, довкола якого
має об’єднатися народ, нація.
У ХХІ столітті ми нарешті маємо усвідомити вирішальну роль культури в
соціально-економічному прогресі, оскільки орієнтація на людину стає
визначальною рисою будь-якого суспільства.

Лясота Л. І. (Одеса)
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
І ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
(до проблеми взаємозв’язків)
У статті досліджується політична культура і трансформаційний процес
в Україні. Автор вважає, що громадянська культура є одним із найбільш
важливих факторів, які забезпечують стабільне функціонування демократії.
В останнє десятиліття кардинальні інституціональні зміни в
пострадянських суспільствах спричинили численні соціально-політичні
інновації, що не мають аналогів у світовій історії, і потребують адекватної
теоретичної інтерпретації. Але очевидно, що результати процесу
трансформації залежать не тільки від якості інституціональних змін, а й
значною мірою від суб’єктивних факторів. Тобто йдеться про політичну
культуру мас, її політичні уподобання, ціннісні установки і т. ін. Численні
виміри різних параметрів політико-культурного простору в сучасній Україні і
тлумачення отриманих результатів стали суттєвим елементом аналізу
специфіки розвитку нашої країни та прогнозування перспектив.
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Метою статті є виявлення ролі політичної культури в процесі
трансформації українського суспільства, з’ясування того, яке місце займає
вона в переліку факторів, що впливають на характер інституціональних змін.
Останнім часом теорія соціально-політичних змін зіткнулась із
серйозними труднощами в поясненні особливостей трансформації політичної
культури. Дослідження свідчать про глибоку світоглядну роздробленість у
суспільстві, про суперечливість або парадоксальність масової політичної
свідомості, про наявність у політичній культурі мас різних, іноді протилежних
компонентів. Ця внутрішня суперечливість та багатовимірність політичної
культури не дає змоги, з одного боку, дати її однозначну оцінку, а з другого,
ускладнює осмислення проблеми співвідношення між політичною культурою
та інституціональними змінами в сучасній Україні, їх взаємовпливу.
Сучасні політологи відзначають, що легітимність, а значить, і стабільність
політичної системи суспільства залежить від ступеня відповідності її
цінностей цінностям політичної культури суспільства, а кількість
“позитивних політичних цінностей”, які поділяють усі члени суспільства,
визначає ступінь консенсусу між його членами1. Г.Алмонд і С.Верба,
основоположники політико-культурного підходу, вважають, що для
збереження стабільності демократична система потребує політичної
прихильності, яка базується на поєднанні прагматичних та емоційних
орієнтацій громадян. “Державні діячі, – пишуть вони, – які намагаються
побудувати політичну демократію, часто концентрують свої зусилля на
існуванні формального набору демократичних урядових інститутів та
створенні конституцій. Вони також можуть зосередити свої зусилля на
формуванні політичних партій з тим, щоб стимулювати участь мас. Але для
розвитку стабільного й ефективного демократичного порядку необхідно дещо
більше, ніж певні політичні та управлінські структури. Цей розвиток залежить
від орієнтацій громадян по відношенню до політичного процесу, тобто від
політичної культури. Якщо вона не здатна підтримувати демократичну
систему, шанси останньої на успіх дуже невеликі”2.
Таким чином, відповідно до “культурологічної концепції” суспільного
розвитку, “громадянська культура” є одним з найбільш важливих факторів,
які забезпечують стабільне функціонування демократії.
Більшість дослідників, аналізуючи соціально-психологічний стан
українського суспільства, дійшли висновку, що демократична політична
культура не є реальністю в нашому соціумі, цінності демократії та ринкового
господарювання ще не стали дійсно домінуючими в свідомості населення.
Вважається, що саме це є основним фактором, який надзвичайно ускладнює
процеси посткомуністичної трансформації політичного життя. Більш того,
деякі автори пояснюють неефективність нових політичних та економічних
інститутів тим, що громадяни у своєї більшості демонструють глибинну
культурологічну ворожість щодо демократичних цінностей і тому в останні
роки поширюються авторитарні настрої, бажання наведення порядку шляхом
утвердження режиму “твердої влади”.
1

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М.: Изд. корпорация “Логос”,
1997. – С. 447.
2
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии //
Политические исследования. – 1992. – № 4. – С. 130.
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Дійсно, декларативні демократичні орієнтації, що були притаманні
більшості населення напередодні проголошення незалежності України, за
десятиліття піддалися серйозному випробуванню. За останні роки знизився
рівень важливості цінностей політичного суверенітету країни і національнокультурного відродження, рівень вагомості деяких громадянських,
демократичних і ринкових цінностей: “можливість критики і демократичного
контролю рішень владних структур”, “можливість висловлювати думки з
політичних та інших питань, не побоюючись за особисту свободу”,
“прагнення того щоб ідеали демократії набували для людей більшої
вагомості, аніж гроші”, “участь у новостворених суспільно-політичних
об’єднаннях, партіях і організаціях”1. Громадяни нашої країни вважають, що
декілька сильних керівників можуть зробити набагато більше в теперішній
соціальній ситуації, ніж можна очікувати від усіх законів і демократичних
дискусій.
Такого роду “авторитарний синдром”, який є характерним для багатьох
пострадянських країн, багато фахівців пояснюють тим, що тоталітарна
культура ще не подолана в нашому суспільстві. Деякі російські дослідники,
аналізуючи цей феномен, вважають, що суспільство не змогло перебороти
численні пороки свого радянського попередника і потребує інтенсивної
моральної терапії2.
Український дослідник О.Білий, наприклад, вважає, що “головну
спадщину, яку отримала посткомуністична Україна від СРСР, – радянська
людина, так званий homo soveticus, небезпечний продукт радянських
інститутів. Її провідні виміри: подвійні стандарти у соціальній поведінці, брак
артикульованої належності до певної національної культурно-історичної
традиції... Звідси походить соціальна безвідповідальність, авторитарна
свідомість, налаштованість на постійне соціально-політичне маневрування,
перманентна зміна “цільових союзів”, а відтак – і цільових установок”3.
На думку І.Поліщука, цементуючою основою політико-культурного
симбіозу радянського українства виступає споживацька ментальність,
політично орієнтована на парадоксальний феномен авторитарного анархізму.
Менталітет українського споживача, в принципі демонструючи байдужість до
загальнодержавного життя (репродукуючи певні анархістські настанови),
підсвідомо схиляється до авторитаризму, у якому вбачає гарантії стабільного
існування4.
Беручи до уваги, що перехід від традиційного мислення до інноваційного
надзвичайно важкий і політична культура на даному етапі є амбівалентною,
на наш погляд,
поширення ряду компонентів суспільної свідомості
антимодерністської, антитрансформаторської спрямованості, що відбувається
останніми роками, відбиває не стільки якусь фатальну стійкість колишніх
антидемократичних і антиринкових структур вітчизняної ментальності, не
1
Ручка А. Динаміка ціннісних пріоритетів населення України: 1991-2000 //
Політичний портрет України: бюлетень Фонду “Демократичні ініціативи”. – К.:
“Демократичні ініціативи”, 2001. – С. 80.
2
Новосельский В. Общественное сознание как фактор экономического развития //
Власть. – 2002. – № 12. – С. 45.
3
Білий О. Національна держава й антропологічна криза // Політична думка. – 2001.
– № 3. – С. 18.
4
Поліщук І. Синдром радянськості // Нова політика. – 2001. – № 3. – С. 62.
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якусь природну ворожість українців цінностям демократії, свободи,
індивідуальної незалежності, а більшою мірою їх власний негативний
соціальний досвід життя в умовах нової України.
Як свідчить аналітик Міжнародної фундації виборчих систем Томас
Карсон, коментуючи результати дослідження, проведеного фірмою “СоцісГелап” у 2001 році, переважна більшість українців – 95% – не задоволені
існуючою на даний момент ситуацією в Україні. 85% опитаних заявили, що
події останніх десяти років значною мірою вплинули на їхнє життя; 76%
вважають себе постраждалими від таких соціальних змін, причому жінок
більше, ніж чоловіків – 80% проти 72%. Лише 7% опитаних вважають, що
зміни пішли їм на користь. На запитання: “Що доброго відбулося в Україні за
останні десять років?” 57% відповіли “нічого”, лише 14% назвали здобуття
Україною незалежності, по 4% – збільшення особистої свободи і створення
умов для розвитку підприємництва. Серед поганих подій 54% назвали
зниження рівня життя, 28% – безробіття, 13% – економічну кризу, по 7% –
зростання злочинності та зниження соціальної підтримки1.
Для значної частки населення України разом із демократизацією
суспільного життя та розвитком капіталізму прийшла усталена бідність, якщо
не злиденність. За даними опитування, проведеного Фондом “Демократичні
ініціативи” та Компанією “Тейлор Нельсон Софрез Україна” у 2003 році, 43%
громадян стверджують, що в сучасних умовах їм вдається тільки зводити
кінці з кінцями, а 35% – кажуть, що грошей абсолютно не вистачає, тому їм
доводиться постійно відмовляти собі в найнеобхіднішому2.
Рівень добробуту, на наш погляд, є не тільки показником соціальноекономічного розвитку країни, а й дуже важливим, хоча й непрямим
індикатором успішності функціонування політичної системи, тобто якості
демократії. Безумовно, високий рівень добробуту населення є однією з
основних причин доброзичливого ставлення громадян до демократичної
системи, і навпаки. За останні роки демократизації нашого суспільства
абстрактні уявлення про демократію (тим більш, що на початку реформування
це поняття тлумачилося як певний ступінь матеріальних благ), про ринкову
економіку, соціальну справедливість та свободу піддалися серйозній
модифікації, наповнилися іншим змістом при зіткненні з реальним
повсякденним життям в умовах реформування України. Негативна оцінка
абсолютною більшістю українців економічних і політичних перетворень що
відбуваються, – це наслідок їх сприйняття населенням з позиції власного
матеріального добробуту та реалізації своїх ціннісних орієнтацій (охорона
здоров’я, освіта, культурний розвиток, особиста і суспільна безпека,
сприятливі умови трудової діяльності та відпочинку тощо). А у сфері їх
обліку набагато більше проблем, ніж досягнень.
Безумовно, таке просте “матеріалістичне” пояснення цих складних
процесів у даному випадку уявляється неповним. Слід припустити, що на
засвоєння демократичних цінностей впливає й суб’єктивне сприйняття
свободи життя в країні, тому іноді у деяких країнах (наприклад, у Болгарії та
Румунії), де рівень добробуту за останні роки значно не піднявся,
прихильників демократії значно більше, ніж в Україні. Але, незважаючи на те,
1
2

Зеркало недели. – 2001. – 17 фев. – С. 1.
День. – 2003. – 26 лип. – С. 1.
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що ми не можемо однозначно стверджувати, що існує прямий
функціональний зв’язок між рівнем добробуту населення та розвитком
демократичних і громадянських свобод, загальновідомо, що сьогодні в бідних
країнах про реальне народовладдя можливо говорити лише як про бажане
майбутнє.
Сприйняття умов життя як “таких, що погіршуються” гальмує формування
нової демократичної системи цінностей, породжує кризову свідомість, яка
характеризується явно виявленим песимістичним сприйняттям дійсності,
аномією, страхом, тривожністю. Ці характеристики свідомості розглядаються
зазвичай як ознаки деморалізації суспільства, що надає суспільній кризі
глибоко внутрішній, особистий характер.
Фіксовану в опитуваннях “недемократичність” населення, його прагнення
мати сильного лідера цікаво, на наш погляд, пояснює відомий соціолог
І.М.Попова з врахуванням того, як відбувається ресоціалізація в період
радикальних трансформацій. Вона аналізує роботу П.Бергера та Т.Лукмана, в
яких такі трансформації називаються “альтернаціями”. Альтернації
супроводжуються “ресоціалізацією” особливого типу. Відомо, що вторинна
соціалізація пов’язана зі змінами відносно невеликого маштабу і не
передбачає інтенсивної емоційної включенності, яка характерна для
первинної соціалізації. У випадку ж альтернації ресоціалізація нагадує
первинну соціалізацію, адже необхідно по новому розставити акценти
реальності, зробити демонтаж, руйнування номічної структури суб’єктивної
реальності. Така ресоціалізація “повинна значною мірою відтворити сильну
емоційну ідентифікацію з персоналом соціалізації”, вона “неминуче копіює
дитячий досвід емоційної залежності від значущих інших. Ці значущі інші є
провідниками по новій реальності”1.
Таким чином, маємо припустити, що феномен схвалення сильного
лідерства, жадоба наведення порядку в сучасних умовах розвитку суспільства
є скоріше за все не результатом туги за авторитаризмом, відтворенням
комплексу тоталітаризму, це відчуття занепокоєння, неусталеності та
невідомості, які виникають у моменти політичної кризи. Американський
дослідник Р.Інглехарт, наприклад, відзначає, що стрімкі зміни у суспільствах,
що переживають історичну кризу, призводять до глибокої невпевненості, що
породжує потужну потребу у передбачуваності. За таких обставин
авторитарний рефлекс приймає дві форми: 1) форму фундаменталістських або
нативістських реакцій, коли реакція на зміни приймає форму заперечення
нового, а також форму, яка ставить за обов’язок всім відстоювати
непогрішимості старих, звичних культурних моделей; 2) форму раболіпного
поклоніння перед сильними світськими лідерами, коли стан глибокої
невпевненості породжує готовність покластися на таких лідерів як на кращих
людей із залізною волею, здатних вивести свій народ туди, де безпечно2.
Звернемо увагу на те, що за умов нестабільності виникає потреба у
порядку, але це не суперечить цінностям демократії, яка передбачає не лише
наявність громадянських свобод, а й відповідальність перед законом, порядок
1

Попова И.М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. –
К.: Ин-т социологии НАНУ, 2000. – С. 125-126.
2
Инглехарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества //
Политические исследования. – 1997. – № 4. – С. 17.
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та дисципліну. Саме в сильному політичному лідері, який має бути
відповідальним перед народом, українські громадяни вбачають гаранта
майбутніх перетворень.
Таким чином, процеси, що відбуваються у політичній культурі українців,
відображають не негативне ставлення до демократичних цінностей, а
неприйняття шляхів реалізації цих цінностей на практиці. Тобто влада
неспроможна дати суспільству реальні позитивні плоди реформування
економіки та соціально-політичного життя. Економічні та соціальні
негаразди, що випали на долю населення, перешкоджають утвердженню
демократичної орієнтації.
Згідно з новітніми теоріями демократизації поставторитарних суспільств,
вони проходять декілька етапів розвитку демократії. На першому –
здійснюється демонтаж авторитарних структур влади та формуються
інституціональні основи демократії. На цьому етапі провідна роль належить
еліті, яка здійснює ці перетворення. На другому – активним суб’єктом
виступають маси, саме їхня ціннісна прихильність принципам демократії
детермінує створення позитивного консенсусу в суспільстві, наступає етап
консолідації демократії, тобто утвердження її як суспільно-політичної
системи. Тому вважаємо, що на етапі становлення демократичних режимів
формування демократичної політичної культури є скоріше результатом
функціонування демократичних інститутів, ніж чинником їх функціонування.
В іншому випадку слід припустити, що ця політична культура має
перетворитися сама по собі в демократичну, при цьому абсолютно немає
значення процес розвитку самого демократичного порядку, якість
побудованих нових політичних інститутів.
У такій ситуації ініціатива, необхідна для поглиблення та утвердження
демократичних реформ, не може належати населенню та інститутам
громадянського суспільства. Громадянському суспільстві недостатньо
консолідованості для забезпечення такого вектора розвитку. Тому основними
агентами суспільних перетворень та їх гарантами є елітні групи та
представники влади. Роль еліти на початкових етапах трансформації полягає
не тільки у здійсненні інституціональних змін, а і в тому, що саме від неї
найбільшою мірою залежать якості нових інститутів, норми і правила
поведінки, а також і характеристики всього суспільного устрою. На жаль,
українська еліта ще не визначилась у своїх довгострокових інтересах,
віддаючи перевагу тимчасовим інтересам. Її характеризують постійна зміна і
боротьба генерації політиків, зв’язки типу “клієнтел”, “лобізм” як форма
Спостерігається
суттєвий
дефіцит
політико-економічного
тиску1.
демократичних норм поведінки, притаманний практично усім елітним групам
як антидемократичної, так і демократичної орієнтації.
Як справедливо стверджує М.Шульга, у стабільному суспільстві еліта
виконує не тільки роль прямого управлінця державними, громадськими
справами, вона впливає на суспільство й опосередковано, частково її вплив
має “побічний” характер. Так, маючи високий авторитет у стабільному
суспільстві, вона виступає також і творцем взірців соціальної поведінки, на
які орієнтуються неелітні групи. Створюючи соціально-політичні цінності,
1
Наумкіна С.М. Формування політичної еліти та проблеми демократії: динаміка
розвитку та взаємодії // Нова політика. – 2000. – № 6. – С. 25.
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еліта сама виступає цінністю. Вона виступає як референтна група для мас1. В
умовах же українського суспільства, яке трансформується, еліта ще не набула
ролі референтної групи. На сьогодні у населення склався переважно
негативний образ правлячої еліти. За даними всеукраїнського опитування,
проведеного Українським інститутом соціальних досліджень і Центром
“Соціальний моніторинг” у вересні 2000 року, 72% громадян України
вважають, що причиною нестабільності в нашому суспільстві є боротьба
представників владної еліти, які захищають власні економічні інтереси2.
Таким чином, між елітою й неелітою існує величезне відчуження. У цих
умовах майже неможливий діалог між правлячими колами й основною масою
населення. А тим часом, ситуація в країні потребує формування якісно іншої
політичної еліти з точки зору її професіоналізму, творчості, інтелектуальних
можливостей, а також духовності. Відсутність такого роду еліти представляє
загрозу демократизації суспільства, формуванню демократичної політичної
культури.

Донченко Є. В. (Київ)
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
(на прикладі українсько-французьких відносин)
У статті на прикладі українсько-французьких відносин досліджуються
проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні. Автор вважає, що
для інтегрування України в світовий культурологічний процес необхідно
увійти до інформаційного простору.
Незважаючи на те, що економічні й політичні аспекти широкої палітри
українсько-французьких відносин висовуються на перший план, все ж
важливим напрямом двосторонньої співпраці залишаються культурні зв’язки
Києва і Парижа. Важко знайти країну де б культурним і мовним чинникам
надавалося більше уваги ніж у Франції. „Мабуть нема в світі такого артиста
чи театрально-музичного колективу, який би не мріяв виступити у Парижі.
Так було, так буде й далі, бо Париж залишається справжньою столицею
світового культурного життя”3.
У даному контексті не можна не зазначити добре відомий вислів
Е.Хемінгуея про те, що Париж – це свято, яке завжди з тобою. Дозволивши
собі вільне трактування цієї фрази, скажу, що Париж – це столиця країни, з
якою кожна держава, що себе поважає, намагається встановити якнайтісніші
партнерські відносини. Україна щодо цього не виняток, оскільки будучи
„великою економічною державою, з кількістю населення та територією майже
такою як і у Франції, з великими природними ресурсами, промисловим і
1
. Шульга М.О. Особливості процесу зміни правлячих еліт у період системної
трансформації суспільства // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття.
Кол. монографія. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. – С. 250.
2
День. – 2000. – 19 жовт. – С. 1.
3
Туркевич В. Десять днів у Парижі // Голос України. – 1992. – 25 лютого. – С. 12.
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технологічним капіталом” не лише може бути, а й є важливим стратегічним
партнером.
Виникає питання: Так у чому ж тоді проблема, все ж виглядає досить
непогано? Колишній посол України у Франції Ю. Кочубей зазначав щодо
цього : „...державотворці-прагматики та політики-романтики досі вірять, що
все в світі відбувається само по собі... Насправді світ – результат реалізації
волі великих особистостей і впевнених у собі народів. То ж до сьогодні ми
лише відкривали світ. Віднині прийшов час світу відкривати нас. І першим це
зробить Слово... А якщо узагальнити – Культура ”2.
Але минуло вже понад десятиліття. Насправді зроблено фактично дуже
мало. І насамперед тому, що більшість з нас, на жаль, неініціативні люди. У
нас є всі можливості продемонструвати світові свою інтелектуальну
спроможність, відкривши творчість класиків: Михайла Коцюбинського,
Василя Стефаника, Лесі Українки, Івана Франка й Тараса Шевченка, поезію
ХХ століття – справді європейського масштабу. Хоча б через численні
виставки, фестивалі та інші мистецькі заходи, ми б змогли ознайомити
вимогливого французького глядача з національним колоритом і багатою
культурою українського народу.
Так, маленька країна Албанія (населення – майже три мільйони чоловік)
сьогодні впевнено вийшла в франкомовний літературний світ і посіла там
досить пристойне місце. Першу стежку проклав прозаїк Ізмаїл Кадаре, а за
ним пішли й інші. Чому ж нам не взяти з них приклад ?
Проблема в тому, що народження Української держави створило нові
умови для її міжнародної культурної співпраці зі світом, хоча ми добре
пам’ятаємо про те, що саме культурне співробітництво є насамперед
запорукою для успішної дипломатичної діяльності як України, так і будь-якої
іншої держави.
Так, наприклад, відсутність в Україні французьких мас-медіа призводить
до однобокої та не завжди об’єктивної інформації. Тільки з російських та
західноєвропейських джерел вони можуть дізнатися про нашу державу взагалі
та про всі ті заходи, які проводяться на її території .
У той же час існують деякі проблеми. Вони пов’язані насамперед з тим,
що Україна планує кожного року таку кількість спільних заходів, які не має
можливості виконати, головним чином, через брак коштів. Отже, виходить,
що Україна бере в повному обсязі участь тільки в тих заходах, які
фінансуються за рахунок Франції (або ж іншої країни чи організації).
Було б цікаво зазначити, що „... сьогодні Франція виділяє з бюджету на
розвиток культури понад 14 млрд. євро. Французи дбають про збереження
національної самобутності. Гармонійно розвивається вся культура. Коли ми
говоримо про стан французької культури, ми розуміємо, чому Париж
вважається мистецькою столицею світу.
Україна на розвиток культури у 2002 році планувала витратити 270 млн.
доларів США, що майже у 60 разів менше ніж у Франції. Це вже парадокс
нашої дійсності”3.
1

Євсіков О. Бон жур, Франціє! // Голос України. – 1991. – 14 червня. – С. 2.
Абліцов В. Українці? Українці? Це як у Франції провансальці чи нормандці... А
мова у них російська // Голос України. – 1998. – 21 квітня. – С.11.
3
Абліцов В. Парадокси справді є різні. Є французькі, є українські // Голос України.
– 1997. – С.6.
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Читаючи ці рядки, можна дійти висновку, що вони є досить
песимістичним. Нічого, окрім відчуття безнадійності і відчаю, вони породити
не можуть. Але не треба впадати у відчай, оскільки у нас є багато і
позитивних результатів, бо ніщо не стоїть на одному місці, і кожна проблема
має своє рішення, просто на це потрібен час....
Так, ще у червні 1991 року було створено консульство Франції у Києві, при
якому розпочав свою роботу Французький культурний центр. „Відкриття
Генерального консульства Франції в Україні – наголосив на церемонії міністр
закордонних справ Франції Р.Дюма – стане новим поштовхом до розвитку
взаємовідносин наших країн насамперед у галузі культури”1.
І ось уже 12 років покращенню відносин між Україною і Францією дуже
допомагає Французький культурний центр у Києві, відкритий для всіх
бажаючих. Діяльність Французького культурного центру досить різноманітна.
Він влаштовує кінофестивалі, виступи артистів і музикантів, драматичні і
балетні вистави, концерти класичної і сучасної музики, художні, фотокнижкові, а також документальні виставки, конференції, колоквіуми, зустрічі
з цікавими людьми та інші культурні заходи. Як нас у Франції (у Парижі,
Тулузі, Леоні, Шалон-на-Соні, Ніцці, Марселі, у регіоні Рон-Альп, у місті
Лотарингії, Шампані тощо), так і французів в Україні (у Києві, Львові, Одесі,
Харкові, Дніпропетровську тощо) починають знати більше саме за
допомогою вищезазначених заходів.
„Французький культурний центр привчив киян до справжньої музики”2.
Ця вельми слушна думка доктора наук, професора Київської музичної
академії Н.Г.Персицької прозвучала на концерті ансамблю „Музиканти з
„Лувру” у Будинку органної та камерної музики. І справді, назва на афішах
організатора культурно-масових заходів у Києві – „Французький культурний
центр в Україні” – вже стала запорукою аншлагу.
Завдяки Французькому культурному центрові було започатковано
серйозне співробітництво в галузі танцю. За допомогою французької сторони
створено Центр сучасної хореографії.
Досягненням Французького культурного центру можна вважати й те, що в
1998 році в Києві було проведено ІІІ Міжнародний фестиваль франкомовних
театрів, у якому взяли участь театри Франції, Бельгії, Канади, Польщі та ін. У
рамках цього фестивалю відбувся VII Всеукраїнський конкурс франкомовних
аматорських театрів, де відзначилися й українські учасники.
Завдяки Французькому культурному центрові в Києві практично будьякий бажаючий може ознайомитися з найсучаснішими досягненнями
французької культури, вивчити або покращити знання французької мови.
Також для всіх, хто цікавиться літературою на французькій мові в центрі
працює медіатека. Тут можна знайти різні за тематикою книги, компакт-диски
із записами французької музики й літературних текстів, відеокасети з
художніми, документальними, мультиплікаційними фільмами, а також 74
найменування журналів від загальноінформаційних до спеціалізованих
наукових видань.

1

Євсіков О. Бонжур, Франціє ! // Голос України. – 1991. – 14 червня. – С. 2.
Сікорська І. Французький культурний центр привчив киян до справжньої музики
// Голос України. – 1994. – 30 листопада. – С. 13.
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Окрім вищезазначеного Французького культурного центру, що допомагає
розвитку наших відносин з даної галузі, у червні 1995 року у Харкові
відбулося офіційне відкриття „Французького альянсу”, або, як його називають
„Альянс Франсез”. Слід зазначити, що це є відновлення його діяльності,
оскільки „Французький альянс” був заснований у Києві ще в 1907 році. Ця
асоціація підтримує організацію курсів французької мови та різноманітних
культурних заходів.
А в грудні 1999 року на базі Центрального інституту післядипломної
педагогічної освіти Академії педагогічних наук України відбулася
презентація новоствореного Українського-Французького Центру. Ректор
ЦІППО В. Олійник зазначив, що „Українсько-Французький Центр стане
пріоритетом у перспективі інтеграції України в Європу, що підготовка
керівного педагогічного персоналу буде ключовою умовою вдалого розвитку
освітніх систем двох держав, обмін педагогічним досвідом в галузі методики
навчання та керівництва людськими ресурсами, впровадження новітніх
технологій вивчення французької мови в закладах України”1.
Отже, ми маємо довести світові, що Україна сьогодні – це не „хутірська”
країна з „хутірським” мистецтвом. Для цього нам потрібно пропагувати не
тільки фольклорно-етнічні форми національних мистецтв, а й сучасні. Крім
того, для інтегрування України в світовий культурологічний процес необхідно
увійти до інформаційного простору. При цьому велике значення має
інформація не тільки про стан сучасного мистецтва, а й про історичні
раритети. Скарби України становлять велику історичну й художню цінність.
Україні є що показати світові. Експонування на міжнародних виставках
історико-художніх раритетів, що містяться в музеях України, буде великим
відкриттям для світу, може стати навіть сенсацією.
Це тим більш необхідно, що важливим чинником перетворення України у
відкрите громадянське суспільство є створення насамперед відкритого
мистецького простору.
Шкориненко В. О. (Київ)
УКРАЇНСЬКИЙ ТАНОК ТА СУЧАСНІ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті йдеться про український танок та сучасні проблеми
національної культури. Автор вважає, що відродженню народного
хореографічного мистецтва повинна сприяти активна, послідовна державна
політика в галузі вітчизняної культури.
Стан і розвиток культури, у тому числі й хореографічної, перебуває у
прямому зв’язку із загальним духовним тонусом суспільства, нерозривно
пов’язаний із станом політичним, економічним, соціальним.
«Сьогоднішній день характеризується продовженням (якщо не
поглибленням) політичної та господарської кризи, і водночас – дальшим
1
Григоренко В. В Європу через Українсько-Французький центр // Демократична
Україна. – 1999. – 14 грудня. – С. 3.
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перебігом процесів глибинної, значною мірою, стихійної трансформації
господарчого та суспільного життя на нових засадах.”1. Характеристика стану
української культури, що її дав О.Гриценко у вступі до “Концепції державної
культурної політики України” (затвердженої Постановою Колегії
Міністерства культури від 27.10.94 року), справедлива й на сьогоднішній
день. Підтвердженням є висновки І.Дзюби, зроблені вже у третьому
тисячолітті: “Воістину трагічним є те, що українська культура і мова мають
утверджуватися серед обставин глибокої моральної і поведінкової деградації
суспільства”2.
Автори вже згаданої “Концепції...” зазначають: стратегії мінімального
втручання держави в культурні процеси в сучасних умовах загрожують
серйозними втратами для української культури й навіть “цивілізоване”
підключення до світових культурницьких структур не знімає загрози
перетворення України на культурну колонію. Отже, стан переважно
“просвітницької”, відверто протекціоністичної державної політики є
необхідним принаймні для того, щоб:
закласти в широких масах населення, особливо серед молоді, міцні
підвалини національної свідомості, які в нинішніх умовах занепаду
національної економіки можуть базуватися передусім на здобутках
національної культури;
сформувати “зону престижу” навколо творення національної культурної
продукції;
сформувати оригінальний і привабливий імідж української культури для
зовнішнього світу; з цією метою мусить існувати механізм стимулювання
експорту культурної продукції3.
Автор аналізованого проекту національної культури бачить перспективу
насамперед за “масовою культурою”, на творення котрої і пропонується
спрямовувати потугу державного протекціонізму. Народна культура
оголошується вичерпаною, її роль локалізується до ролі етнографічних
заповідників – “реліктів традиційного суспільства”. Якщо говорити про
перспективу народного хореографічного мистецтва у такій моделі, то вона
стає цілком очевидною: народний танок в автентичних формах
культивуватиметься насамперед в етнографічно-фольклорних заповідниках як
екзотика для заїжджих туристів і матеріал для лабораторних досліджень
учених. Дещо ширшою буде зона функціонування професійних
хореографічних колективів, котрі обслуговуватимуть ресторани, казино, нічні
клуби тощо. Можливо, якісь риси народного танцю збережуться в мистецтві
балету за умови, що український балет буде конкурентоспроможний...
Якщо звернемося до галузі народно-сценічного мистецтва, яка ще зовсім
недавно була предметом національної гордості, то й тут помітимо виразні
сліди деструктивних впливів: цілий ряд визначних артистів полишили
українську сцену; замість творчого пошуку найвідоміші танцювальні
колективи займаються пошуком коштів і з режиму творчого життя перейшли
1
Грищенко О. Концепція державної культурної політики України (Основні
положення) // У зб. Матеріалів: Культурна політика України. – К., 1995. – С. 5.
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Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури. – Кур’єр Кривбасу.
– 2002. – № 153. – С. 4.
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положення) // У зб. Матеріалів: Культурна політика України. – К., 1995. – С. 12.
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у режим напівтворчого виживання або й просто загинули. У
найпрестижніших концертних залах України, де раніше відбувалися їхні,
танцювальних ансамблів, бенефіси, міцно й надовго прописалися іноземні
гастролери – носії “масової культури”, більші чи менші «комунікаційні
феномени», виплекані шоу-бізнесом. Не кращою є й ситуація на периферії, де,
внаслідок зламу існуючої культурної інфраструктури, спорожніли чи
перетворилися в бари та “генделики” сільські й містечкові клуби та будинки
культури, які донедавна були справжніми центрами народної творчості, і
через художню самодіяльність популяризували народне пластичне мистецтво
й готували талановиту зміну для мистецтва професійного.
Майбутнє, як відомо, виростає з минулого. Наукова візія перспектив
народного танцювального мистецтва напряму залежить від осмислення його
історичного шляху. “На жаль, український народний танець аж до початку
XX ст. не був предметом ґрунтовного теоретичного дослідження. А
побутування цього явища надмірно романтизувалося в професійному
мистецтві та художній літературі і справжній українець мав танцювати,
забувши про все на світі, щоб аж хиталася хата й гула земля”1.
Видатні письменники, на нашу думку, абсолютно точно передали дух
народного танцю, органічно властивий йому непоборний буттєвий оптимізм.
Мажор народного танцю, якому, втім, властиві й ліричні мотиви, мовби
врівноважує переважно мінорні мотиви української народної пісні. У цьому
полягає своєрідність української народної культури.
Не можна залишити поза увагою напружену, драматичну боротьбу за
справжній, згідний із природою української хореографії, народний і народносценічний танок, учасниками якої були насамперед видатні діячі українського
театру, композитори, етнографи, письменники. Створюючи танцювальні
народно-сценічні композиції М.Щепкін, С.Гулак-Артемовський, М.Лисенко,
М.Кропивницький, М.Садовський, П.Саксаганський, М.Заньковецька та інші
активно руйнували справді існуючий у ті часи й існуючий донині стереотип
“малоросійського” балаганного кривляння і штукарства.
Народний танок “вступив” у наукову “стадію” свого розвитку,
ознаменовану виходом у світ “Теорії українського народного танцю”
В.Верховинця (1920 р.). Не зайве було б звернути увагу й на те, що
В.Верховинець
продовжив
розпочату
М.Садовським
боротьбу
з
“малоросійщиною” на театральній сцені. Він писав у 30-ті роки: “Тут треба
нагадати той самий момент, який породив цю вульгаризацію, а історія
вульгаризації не сьогоднішня: на Україні, особливо, коли була одна тільки
трупа Старицького, а далі Садовського та Заньковецької, тоді п’єси йшли
зразково. Кожна мистецька ділянка в тих театрах – і пісня, і танок, живе
слово, костюм, грим – мали своє місце, свою міру, одне одного не
переважаючи, одне з другим гармоніюючи. Але ж у сім’ї не без виродка. Були
артисти, які слідкували за тим, яка з п’єс більше подобається, більш “хлібна” і
тоді примножилося труп, що почали налягати на танці та накопичуванні
пісень де треба і де не треба. Почалась так звана “малоросійщина”, та така, що

1
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запанувала по всьому просторі колишньої Росії, така, що іноді трудно було з
нею конкурувати першорядному українському театру”1.
Епохальна праця В.Верховинця “Теорія українського народного танцю”
(1920 р.) вийшла у світ унаслідок прагнення її автора подолати
вульгаризаторські практики псевдонародного танцю, розкрити красу й
багатство народного хореографічного мистецтва та закласти його надійну
наукову базу.
З 1937 р. в Москві почав діяти Ансамбль танцю СРСР (беззмінний
керівник І.Моісеєв). Того ж року в Києві був створений український варіант
загальносоюзного колективу – Ансамбль танцю УРСР (перший керівник
П.Вірський, з 1980 р. – М.Вантух).
Від перших днів свого заснування Ансамбль стояв на позиціях
національного мистецтва, був потужним стимулятором його розвитку. Це
відбилося і в репертуарі, де завжди домінували українські номери,
визначаючи творчу програму і кредо творчого колективу під керівництвом
П.Вірського.
Засадничі ідеї Ансамблю українського народного танцю як нового і
продуктивного хореографічного жанру були обґрунтовані П.Вірським і
Н.Болотовим ще у програмній статті “Про танці в “Запорожці за Дунаєм”.
Наскрізна думка цієї статті й усієї подальшої творчості видатного
балетмейстера – збереження справжності українських народних танців і
розкриття їх безмежного естетичного потенціалу. “Створення яскравої та
емоціональної української танцювальної картини, що формою і характером
своїм є справді українською, – ось принципи, що з ними підійшли ми до
постановки українських танців у “Запорожці за Дунаєм”, – пишуть
П.Вірський і Н.Болотов – український танець або, як його раніше називали
“малоросійський”, зазнав численних змін. Виникло безліч наносного і
справжній характер українського народного танцю поступово почав
стиратися. “Перчик” такого квазіукраїнського танцю уособлювалася п’яницею
дідуганом – гладким і неповоротким, з величезним чубом-чуприною, що мав
смішити публіку своїми нескінченними гупаннями та всілякими іншими
трюками. Справжні риси українського народного танцювального мистецтва,
як-от героїка, виняткова емоціональність, насиченість, віртуозність та звитяга
чоловічого танцю, плавність, граціозність і жіночність танцю дівчат – усі ці
риси начисто замазувалися. Питання відродження справжнього народного
танцю перебуває нині на порядку денному українських працівників
хореографічного мистецтва”2.
За довгі десятиліття плідної діяльності Ансамблю П.Вірським були
створені такі хореографічні шедеври, як “Запорожці”, де оживав героїчний
дух і невмируща сила українських козаків, “Ми з України” – як дивовижно
гармонійне поєднання різних танцювальних діалектів у єдиному українському
стилі, “Червона калина”, що є широким хореографічним полотном, яке
відроджує стихію народного ігрища; у стилі лялькового вертепного театру
поставлені блискучі мініатюри “Ой під вишнею!” та “Ляльки”. П.Вірському
1

Верховинець В. З неопублікованих матеріалів 30-х років // У кн.: Верховинець В.
Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990. – С. 19.
2
Верховинець В. З неопублікованих матеріалів 30-х років // У кн.: Верховинець В.
Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990. – С. 22.

234

Україна – культура

вдавалося творити хореографічні варіанти народних пісень (“Хміль” за
мотивами старовинної народної пісні “Ой хмелю мій, хмелю”); йому була
доступна глибинна філософія Шевченкових образів (“Про що верба плаче” –
за мотивами поезій Т.Шевченка “Причинна” й “Тополя”); до класичної
спадщини українського хореографічного мистецтва назавжди увійшли чотири
“Гопаки”, “Козачок”, “Повзунець”, “Новорічна метелиця”, “Рукодільниці”,
“Плескач”, “Чумарочка”, “Добрий вечір” та інші, створені майстром шедеври.
У відгуках на виступи Ансамблю П.Вірського у Франції, Англії, Іспанії,
Америці одностайно відзначають бездоганний художній смак, естетичну
довершеність постановок, що дали можливість відкрити безмежно
прекрасний, захоплюючий світ українського танцю. Феномен Ансамблю
П.Вірського став явищем світового мистецтва, стимулюючи відродження
народного мистецтва у тих країнах, де ці традиції забувалися. Боримська Г.
пише, що англійська газета «Таймс» під враженням виступів Ансамблю з
жалем констатувала про забуття на англійському ґрунті народного мистецтва
та любительський характер народно-сценічних постановок. Українські
артисти, підкреслювала газета, “не бояться використати народний танець як
матеріал для театральної вистави, ми ж обмежуємося любительським
виконанням фольклору, наші професіонали бояться, що їх можуть
звинуватити у фальсифікації. В українському колективі явно немає такого
побоювання”. Французький критик на сторінках газети “Франс су ар” робить
висновок: “Треба було б наслідувати приклад цього колективу і зробити,
нарешті, спробу створити свій балет народного танцю у Франції”1.
Вихід у шістдесяті роки на світову арену українського народного танцю в
інтерпретації Ансамблю танцю під керівництвом П.Вірського був сприйнятий
як новий крок у розвитку світового мистецтва. Методика балетмейстера й
майстерність виконавців стали матеріалом для вивчення і прикладом для
наслідування в Європі, до культурного контексту якої марно намагаються
пробитися нинішні проповідники модерністських і постмодерністських
теорій, задовольняючись поки що роллю мавпувальників далеко не
першорядних європейських зразків.
Однією з необхідних передумов оптимізації розвитку української народної
хореографії, на нашу думку, є відновлення суспільної значимості і
престижності цього вічного мистецтва, що передбачає новий етап боротьби за
чистоту народного танцю і наукову достовірність його історії. Відродження
(після нинішньої вимушеної стагнації) народного хореографічного мистецтва
можливе за умови реалістичної і послідовно втілюваної державної політики,
яка спирається на засади національної культури, а не теорій, що зросли на
іншокультурному ґрунті.
Народне танцювальне мистецтво як фундаментальна складова
національної культури залежить від загального стану культури, чутливе до її
позитивних і негативних імпульсів. Кризові явища, які визначають обличчя
національної культури в перехідний період вирішально позначилися і на
тонусі хореографічного мистецтва. Однак потужність творчого потенціалу дає
підстави сподіватися на його розквіт у майбутньому. У цьому переконує
життєствердний характер народного танцю, його перевірена віками
життєстійкість, властива хореографії, як і всій народній культурі, могутня
1
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імунна система, що забезпечує виживання у найскрутніших обставинах і
самоочищення від усього тимчасового, хворобливого, наносного.
Українське народне хореографічне мистецтво є самоцінним видом –
фундаментальною складовою національної культури. Коріння народної
хореографії сягає найдавніших пластів народного буття, у той час як наука
про неї сформувалася порівняно недавно, у двадцяті роки XX ст. Не маючи
ґрунтовної науково-методологічної бази, ця галузь мистецтвознавства зазнала
потужного тиску з боку радянської системи, що зумовила її
неповноструктурність і однобічність в інтерпретації процесів і явищ
народного хореографічного мистецтва. З огляду на означені вище причини
вітчизняна наука про хореографію зосереджувалася передовсім на створенні
науково-методичної бази для творчості професійних і самодіяльних
професійних ансамблів. На сьогодні ця база є майже вичерпаною, що, окрім
об'єктивних соціокультурних обставин перехідного періоду, помітно гальмує
розвиток усіх форм народного танцювального мистецтва. Стимулятором
відродження цього виду національної культури має стати наукова
інтерпретація його історії, творчого досвіду, форм, видів, ролі і значення в
загальнокультурному контексті.
Навіть у фундаментальних, посібникового характеру “Історіях
української культури” народній хореографічній культурі відведено надто
скромне місце або про неї взагалі не згадується. Недооцінка народного
танцювального мистецтва як чинника національного культуротворення є
нагальною культурологічною проблемою, що потребує наукового
розв'язання.
Зокрема, недооцінка виховного значення народного танцю, не в останню
чергу
зумовлена
непрописаністю
хореографічного
мистецтва
у
загальнокультурному контексті, спричинила достатнє його використання як
засобу естетичного й психофізичного виховання в сучасній педагогіці.
Народний танок є дієвим інструментом естетичного й психофізичного
виховання особистості, що зумовлює суспільну потребу запровадження
хореографії в систему шкільного й дошкільного виховання. У штатних
розкладах шкіл, гімназій, коледжів має з'явитися відповідна штатна одиниця.
Учитель танців буде знайомити підростаюче покоління зі скарбами рухової
культури народу і здобутками сучасної хореографії, сприяючи вихованню
гармонійної особистості.
Однією з чільних у хореографічній педагогіці є проблема підготовки
балетмейстерів нового покоління, здатних вирішувати складні завдання, що
стоять перед сучасним мистецтвом. У постаті балетмейстера мають
поєднуватися фундаментальна фахова підготовка, ґрунтовна обізнаність у
різних галузях культури, творчий імпульс як здатність до творення
нових форм на базі традицій народного танцювального мистецтва, а
водночас – і ділові якості менеджера.
В епоху постмодерну активізується взаємопроникнення різних видів
культури. Зокрема, відбувається поглиблення взаємодії між
хореографічним мистецтвом і спортом, що спостерігаємо, зокрема, в
балеті. До взаємодії на різних рівнях з фізичною культурою і спортом
повинне прагнути й народне хореографічне мистецтво: використання
акробатичних і силових прийомів додасть атлетичної експресії
сучасним народно-сценічним постановкам, а використання елементів і
ритмів народних танців у різних системах тілогартування (аеробіка,
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шейпінг тощо) сприятиме популяризації народної хореографії в
молодіжному середовищі.
Відродженню народного хореографічного мистецтва повинна
сприяти активна, послідовна державна політика в галузі культури.
Кризові явища перехідного періоду негативно позначились на стані
хореографічної культури. Однак потужність її творчого потенціалу, що
нагромаджувався впродовж століть, і перевірена стійкість імунної
системи дають підстави сподіватися на його розквіт у майбутньому.
Стимулювати цей процес має державна політика захисту і
протекціонізму.

Солонська Н. Г. (Київ)
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
(на прикладі бібліотеки Ярослава Мудрого)
У статті розглядається історія бібліотек України в контексті
культурології, а саме на прикладі бібліотеки Ярослава Мудрого. Автор
вважає, що вивчення бібліотеки Ярослава Мудрого як явища культури
давньоруського суспільства може дати чимало корисного для орієнтації в
сучасній культурній ситуації.
Аналіз книжної культури, історії бібліотек України, особливо стародавніх,
через призму та в контексті розвитку української культури є дуже важливим.
Системний підхід, оскільки бібліотеки є невід’ємною складовою історії
України та складової її культури, дасть змогу актуалізувати чимало
філософських та соціологічних знань. Крім цього, досліджуючи історію
Бібліотеки Ярослава Мудрого (978-1054), ми, враховуючи сучасну
актуалізацію історіософських і культурологічних аспектів вивчення книжної
культури, застосовуємо історико-культурологічний та історіософський
підходи. Це дає можливість врахувати соціокультурний контекст бібліотечної
історії, особливості поглядів, традицій, системи цінностей її суб’єктів,
виявити особливості наступності тощо.
Вивчення історії першої на наших землях бібліотеки, заснованої
Ярославом Мудрим у 1037 р., базується на методологічному фундаменті
розвитку історико-книгознавчих досліджень, засадами яких є насамперед
філософія історії давньоруської та української книжності.
“Книжна східнослов’янська культура, як зазначає М. Попович,
церковнослов’янською мовою була спільною для болгар, східних романців,
сербів”, звичайно, білорусів, росіян, українців1.
За Л. Картманом, існує понад 400 визначень культури2. До цього
визначення ми дозволимо собі додати ще одне в контексті вказаної теми:
1

Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕК, 1998. – С. 65.
Полищук В. И. Культурология. – М.: Гардарика, 1998. – С. 15; Круглова И. К.
Основы культурологии. Учебник. – СПб., 1995. – 391 с.
2
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культура нації: це – тріада: освіта, книжка, бібліотека, це – інтелектуальна
діяльність суспільства, узагальнена зокрема і в її бібліотеках. “Усі функції
(культури. – Н. С.) здійснюються заради людини як суспільної істоти1.
Аналогічні функції бібліотеки.
Культура – “це свого роду дзеркало, де людина бачить себе такою, якою
вона має стати і такою, якою вона була і є”2. Таким дзеркалом є й бібліотека.
Однак у контексті культурології як наукової дисципліни вона поки що не
вивчається, хоча до історії культури все більше звертаються представники
бібліотекознавства і взагалі історики, які займаються історією бібліотек. Це
цілком логічно, позаяк історичний блок культурології вміщує історію світової
культури та історію України.
В. М. Межуєв підкреслює, що треба “перетворити бібліотекознавство в
академічну науку, тобто пов’язати його з великою наукою”. На думку
російського вченого, “чим більше бібліотечні проблеми, проблеми книги
цікавитимуть не тільки бібліотекознавців-професіоналів, а й філософів,
соціологів, антропологів, культурологів та ін., тим більше зросте престиж
самої справи”3. Він відносить бібліотеку до певної культурної епохи, епохи,
яку він називає писемною культурою і розглядає її як один із головних
інститутів культури, що ґрунтується на писемній традиції, так само, як і
освіта4.
Оскільки культурологія – знання системне та багатошарове5, а теорія
культури – комплексна гуманітарна наук6, то історія бібліотек України має
зайняти в цьому ряду свою нішу, хоча “структура культурології, її методи, її
відношення до тих чи інших галузей наукового знання залишається
предметом дискусій”7. Ми цю дискусію дозволимо собі продовжити,
пам’ятаючи, що культурологія виникла на стику історії (бібліотекознавство є
спеціальною історичною дисципліною), філософії (філософія бібліотек),
1
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994; Левинас Э. Философское
определение культуры. – М., 1988. – Ч. 1.; Лотман Ю. М. Феномен культуры // Труды
по знаковым системам. Семиотика культуры. – Тарту, 1978. – Вып. 10; Малюга Ю. Я.
Культурология. Учебн. пос. – М.: Инфра-М, 1998. – 278 с.
2
Гуревич П. С. Человек и культура. Основы культуроведения. – М., 1998; Його ж.
Теория формаций и реальность истории // Культура и общество в средние века – ранее
Новое время. Методика и методология историко-антропологических и
социокультурных исследований. Сб. анал. и реферат. обзоров. – М., 1998;
Дмитриев Л. А., Лурье Я. С., Панченко А. М. Проблемы изучения древнерусской
литературы // Культурное наследие Древней Руси. Истоки, становление, традиции. –
М., 1976. – С. 3-24.
3
История библиотечного дела в аспекте культурологии и историософии //
Библиотековедение. – 1999. – № 7/12. – С. 133-135.
4
Там само. – С. 135; Культура: Теории и проблемы / Под ред. Т.Ф.Кузнецовой. –
М., 1995; Лем С. Модель культуры // Вопр. философии. – 1996. – № 8; Культура и
человеческая целостность. – К., 1984.
5
Круглова Л. К. Основы культурологии. – С. 4; Культура и исскуство
средневекового города. – М., 1984; Ерасов Б. С. Социальная культурология. – М., 1997.
6
Иконников С.Н.
Культурология в системе
гуманитарных наук:
междисциплинарные взаимосвязи // Гуманитарий. – СПб., 1995. – № 1. – С. 4.
7
Там само; Арнольдов А. И. Цивилизация грядущего столетия: Культурологические
размышления. – М., 1997; Боголюбов Е. В. Культура и общество. – М., 1978;
Культурный процесс: философские проблемы. – М., 1984.
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соціології (соціологія бібліотек), психології (психологія бібліотечного
обслуговування), антропології (без цього фактора неможливе бібліотечне
обслуговування), інформатики (бібліотека є інформаційним центром,
сучасним, за визначенням академіка О.С.Онищенка, інфополісом)1.
Бібліотека Ярослава Мудрого – це явище давньоруської культури і може,
крім інших наук, вивчатися культурологією за допомогою її методологічних
підходів: ентелехійного, аксіологічного, праксеологічного, регулятивного,
семіотичного2, а також історичної епістемології, тобто теорії історичного
пізнання (охоплює історіософію й історіографію), об’єктом якої є знання про
минуле; оцієнтистського (досліджує історичні явища та зв’язки).
Бібліотека Ярослава Мудрого виконала свою виховну і передаточну
знаннєву, інформаційну функцію, роль наукового центру та скрипторію3, тут
діяли архів4 та нижча школа5, яка послуговувалася фондом книгозбірні з
навчальною метою – для набуття основ грамотності дітьми, батьки яких
належали до різних шарів суспільства; Ярославове коло давньоруських
книжників, переписувачів та перекладачів, письменників сприяло
формуванню фонду книгозбірні, поширенню християнства, знань та освіти.
Комісію (гурт, гурток, академію, за різними визначеннями) давньоруських
книжників-філософів Ярославового кола можна розглядати як прообраз
сучасної Національної академії наук України6.
Ми простежили першопричини всіх явищ, виявили першовитоки
(елементаризм – редукціонізм). Було визначено конкретну спеціалізацію
наукового дослідження, здійснено диференціацію знання; застосовуючи
метод дедукції, було простежено значення і вплив стародавньої бібліотеки
(СДБ) на створення та формування бібліотек Русі-України в наступний
1
Іваненко Б.В., Онищенко О.С., Сохань П.С. Державна програма – “Книжкова
спадщина України: Створення бібліографічного реєстру та системи збереження та
загальнодоступності” (ДКНТ, Напрям 7. 1. 1.) і її проект “Архівна та рукописна
Україніка” // Національна архівна інформаційна система “Архівна і рукописна
Україніка”. Вип. Інформація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи.
Зб. наук. праць. – К., 1996. – С. 5-11; Онищенко О. С. Наукове освоєння тисячолітньої
літописної та книжної спадщини (в НАН України та НБУВ) // Наук. праці Нац. б-ки
України ім. В.І. Вернадського. – 2000. – Вип. 3. – С. 6-13; Україна: культурна
спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. – Львів, 1995. – Вип. 2.
2
Культурология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С. 9; Рыбаков Б. А. Из истории
культуры древней Руси. – М.: Изд-во МГУ, 1984; Зильберман Д. Б. Традиция и
коммуникация: Трансляция ценностей, письменность // Вопр. философии. – 1996. –
№ 4.
3
Висоцький С. Київській Софії 930 років // Укр. іст. журн. – 1967. – № 9. – С. 133138.
4
Брайчевський М. Ю. Українська археографія: сучасний стан та перспективи
розвитку // Тези доп. Респ. наради. Груд. 1988. – К., 1988. – С. 104-106; Солонська Н.
Науковий доробок Михайла Брайчевського через призму реконструкції фонду
Бібліотеки Ярослава Мудрого // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та
методики. Зб. наук. праць пам’яті відомого вченого-історика доктора історичних наук
Михайла Брайчевського. – К.: НАН України; Ін-т історії України, 2003. – Число 10. –
Ч. 1. – С. 80, 81.
5
Солонська Н. Г. Давньоруські школи: Від Володимира Святого до Ярослава
Мудрого // Сіверянський літопис. – 2003. – № 4. – С. 13-22.
6
Солонська Н. Г. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в
Київській Русі (ХІ століття) // Сіверянський літопис. – 2004. – № 4.
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історичний період; вивчено та проаналізовано функціональні ознаки
Бібліотеки Ярослава Мудрого (емерджентність – нередукціонізм)1. Систему
(СДБ) розглянуто з погляду цілеспрямованої взаємодії об’єктів
(книгосховище, книжковий склад, скрипторій, коло книжників-перекладачівфілософів; архів, князівська канцелярія; нижча школа) (цілеполягання –
телеологічність); визначено міждисциплінарний характер дослідження (маємо
використати методологію і методику таких історичних дисциплін, як
бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство, архівознавство,
кодикологію та кодикографію, палеографію, сфрагістику, дипломатику,
мовознавчих
та
лінгвістичних
дисциплін;
візантологію,
групу
літературознавство,
текстологію,
герменетевтику,
культурологію,
українознавство та ін.
Храм Св. Софії Н. Д. Полонська-Василенко називає “справжнім музеєм”,
що міг бути поставлений в ряду найвизначніших мистецьких пам'яток Європи
XI ст.”2 Ми визначаємо великокнязівську бібліотеку як інституцію
поліфункціональну, “поле документації” та архів епохи Київської Русі3.
Стародавня бібліотека як поліфункціональна система (ПС), з нашого погляду,
була структурою, що виконувала ряд взаємопов’язаних між собою функцій і
відповідних операцій, для одержання інших функцій. Тобто СДБ, як
поліфункціональна система, є формалізованим відображенням культури,
науки, духовної та соціальної картини києво-руської доби часів князювання
Ярослава Мудрого.
Дослідження з реконструкції бібліотеки Ярослава Мудрого, що мають
стати систематичними, розпочаті в Національній бібліотеці України імені
В.І.Вернадського в 1998 р.4 Кінцева мета – створення теоретичної моделі

1
Бондаренко М. Ф., Соловьева Е. А., Маторин С. Н. Методология
интеллектуальных автоматизированных систем. Методологические рекомендации по
выполнению НИР. – Харьков: ХТУРЭ, 1998. – 109 с.
2
Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. – К.: Либідь, 1992. – Т. 1. – С. 133; Її
ж. Бібліотеки Київської Русі // Бібл. вісн. – 1994. – № 1. – С. 27-28; Її ж. "Київ
"стольний град" Володимира та Ярослава". Доповідь прочитана на засіданні пленуму
Музею-архіву переходової доби історії Києва 12 серпня 1942 р. (Інститут рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі. – ІР НБУВ). – Ф. 42,
№ 12. Машинопис. – 1942. – 12 серпня) // Наук. пр. Нац. б-ки України
ім.В.І.Вернадського. – 1999. – Вип. 2. – С. 327-354; Солонська Н. Г. Переднє слово /
Антонович Д. Київ. – Нью–Йорк; Відень; Київ, 1995. – К.: НБУВ. – С. 3-6; Візир М.
Ярославова бібліотека: (Де ж вона, знаменита книгозбірня Київської Русі) // Соц.
культура. – 1990. – № 2. – С. 26-27; Його ж. Ярославова бібліотека // Укр. культура. –
1990. – № 2. – С. 26-27 та 1990. – № 3. – С. 12-13; Солонська Н. І була там, наче мед у
сотах мудрість. Бібліотеці Ярослава Мудрого – 965 років // Президент. вісн. – 2002. –
№ 43; Пещак М. М. Бібліотека Ярослава Мудрого й зародження в ній бібліографічного
опису // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 1999. – Вип. 2.
– С. 219-227; Моргілевський І. Київська Софія в світлі нових спостережень // Київ та
його околиця в історії і пам’ятках. – К., 1926. (ІР НБУВ. – Ф. X, 14843, с. 16).
3
Солонська Н. Г. Бібліотека Ярослава Мудрого як “поле документації” та як архів
епохи Київської Русі // Архіви України. – 2003. – № 1-3. – С. 107-129.
4
Попроцька В. Г., Солонська Н. Г. Від Бібліотеки Ярослава Мудрого до
Національної бібліотеки // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 66-69, Солонська Н. Г.
Книгознавчі читання в НБУВ, присвячені реконструкції бібліотеки Ярослава Мудрого
// Бібл. вісн. – 1999. – С. 45-46.
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реконструкції , побудова електронного каталога (ЕК СДБ), створення
електронної бібліотеки Ярослава Мудрого (ЕСДБ) та реконструкція її фонду
в традиційному паперовому вигляді, організація Музею СДБ.
Від зібрання книжок Бібліотеки Ярослава Мудрого залишилися тільки
поодикокі примірники. Проте її фонд може бути реконструйований
насамперед у віртуальній реальності.
Реконструкція фонду – це не тільки реконструкція книжного ресурсу
Бібліотеки Ярослава Мудрого, а й реконструкція історичної епохи,
культурного, політичного, економічного, духовного життя києво-руського
суспільства і життя та способу внутрішнього світу давньоруської людини.
ЕК СДБ та ЕСДБ замислюється і розглядається нами як майбутня складова
системи Національної електронної бібліотеки НБУБ, частина сукупного
національного ресурсу, історико-культурний фонд.
Створення електронної бібліотеки Ярослава Мудрого дасть змогу світовій
спільноті оцінити багатство культурної і духовної спадщини Київської Русі;
вільного доступу до інформації вченим із різних країн і різних наукових
напрямів (історикам, мовознавцям, літературознавцям та ін.), розширити
спектр наукових досліджень, проводити електронні конференції та інші
наукові заходи з питань Київської Русі.
Так, наприклад, в ЕСДБ ми вважаємо за потрібне розмістити всі списки
„Азбучної молитви” (у Москві зберігається 20 списків її давньоруського
ізводу; у Санкт-Петербурзі – 15, в Ярославлі (Росія) – 1, в Україні, у Львові –
1; у Варшаві (Польща) – 1 (це так званий Пшемисльський список у Бібліотеці
Народовій; всі 25, відомих на сьогодні списків „Бесіди проти богомилів”
Козьми Пресвітера. Час створення списків (усі знаходяться нині в Росії): XV
ст. – 4; XVI ст. – 9; XVII ст. – 6; XVIII ст. –1; XIX ст. – 5. Існує близько 170
списків „Похвального слова” (126 із цієї кількості віднесено до
давньоруського ізводу)2. Можливість працювати з усіма списками і
порівнювати їх тексти однозначно підвищить рівень і якість досліджень. Це –
незаперечний аргумент, що свідчить на користь доцільності та актуальності
дослідження і розробки з проблем реконструкції Бібліотеки Ярослава
Мудрого.
Особливість Бібліотеки Ярослава Мудрого полягає в тому, що вона є
непересічним явищем давньоруської культури, а реконструйована та
“матеріалізована” найновішими технічними засобами у вигляді електронної
бібліотеки й відбита в електронному каталозі НБУВ, стає непересічним
явищем української культури XXI ст.
Електронний фонд СДБ матиме два великих розділи: книжний та
архівний, що відповідатиме організації структури СДБ у традиційному
вигляді.
Накопичення, збереження й передача знань про Бібліотеку Ярослава
Мудрого як про об’єкт (систему) дослідження має свою історію й діалектику
розвитку, однак концепції чи теорії, що обслуговує цей науковий напрям, не
1
Бондаренко М. Ф., Соловьева Е. А., Маторин С. Н. Методология
интеллектуальных автоматизированных систем. Методологические рекомендации по
выполнению НИР. – Харьков: ХТУРЭ, 1998. – 109 с.
2
Солонська Н. Г. Щодо створення зведеного каталогу давньоболгарських джерел,
які знаходилися в імовірному каталозі фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого // Студії з
архівної справи та документознавства. – 2003. – Т. 10. – С. 32-37.
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кажучи вже про фонд бібліотеки, створено в історичній науці не було. Проте
засобом одержання нового знання про об’єкт (СДБ) та предмет (фонд СДБ) у
рамках системного дослідження, що проводиться нами, є системний підхід.
Системний підхід є й універсальним інструментом вивчення для СДБ.
При дослідженні сукупного бібліотечно-архівного фонду ми використали
діалектичні принципи системності, цілісності, ієрархічності та розвитку.
Сутність системи (Бібліотеки Ярослава Мудрого) є наслідком
функціонального запиту – суспільного призначення сукупного фонду1.
За результатами концептуального моделювання буде здійснено
комплексне моделювання всього процесу створення електронної стародавньої
бібліотеки. Попередньо розробник (фахівець з комп’ютерного програмування)
повинен буде розробити відповідний інструментарій програмних засобів, що
будуть використані надалі при створенні програмної моделі інтелектуального
процесу.
Дана проблема – розробка теоретичної моделі реконструкції фонду
Бібліотеки Ярослава Мудрого та розробка концепції її сукупного фонду як
підгрунтя для створення електронного каталога та ЕСДБ у науці ніколи не
порушувалась. Наукова цінність дослідження полягає в тому, що воно дає
можливість розв’язати цілий ряд складних наукових завдань різного рівня.
Саме дослідження ґрунтується на вивченні джерельних матеріалів
(рукописних та друкованих).
Підкреслимо, що хоча в багатьох джерелах вже усталеним блоком
проходить вираз щодо великокнязівської бібліотеки як явища культури,
проте, визначення цього феномена немає в жодній науковій праці (не
приділяється увага вказаному питанню і в підручниках з культурології), як і
обґрунтування того, яку книгозбірню вважати явищем культури, а яку – ні.
Право називати явищем культури першу державну бібліотеку на наших
землях нам дає те, що вона є підґрунтям усього подальшого розвитку
книжного, освітнього та бібліотечного процесу, фундаментом для розвитку
таких дисциплін, як бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
не тільки в Україні, а й у Росії та Білорусі. “Книжність руської культури, за М.
Поповичем, служить задоволенню жагучого інтересу тогочасного читача до
історії та географії – краще сказати, його прагненню вмістити світ
повсякденності в часові та просторові рамки космічного характеру. Цю сферу
культури обслуговують всілякі хронографи, хождіння, апокрифічні повісті з
фантастичними мандрами тощо”2. Частина з цих книжок зберігалася у фонді
великокнязівської бібліотеки.
На можливість реалізації проекту реконструкції опосередковано вказував
колись і М. С. Грушевський. У праці “Три академії” в 1930 р. він
підкреслював: “нема сумніву, що, працюючи в сім напрямі вдасться знайти
багато й досить твердої і певної правди, що освітить нам зміст і значіння сеї
доби, і спеціяльніше – Ярославової академії3.

1
Солонська Н. Г. Реконструкція бібліотеки Ярослава Мудрого – сучасний погляд
на проблему // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – № 13.
2
Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕК, 1998. – С. 110.
3
Грушевський М. С. Три академії. // Київський збірник археології й історії, побуту
й мистецтва. – 1930. // ІР НБУВ, Ф. X, 14854, с. 17.
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СДБ як поліфункціональна система є формалізованим відображенням
культури, науки, духовної та соціальної картини києво-руської доби часів
князювання Ярослава Мудрого.
Під структурою ми розуміємо тут основу організації системи: складові
елементи, число і характер зв’язків між ними, що ґрунтуються зокрема і на
концепції Д.-Б. Віко1 щодо цілісності культури. Під функцією системи
розуміємо те, що і як робить дана система.
СДБ – конкретний історичний факт, духовне та культурне явище епохи й
як будь-яке явище характеризується багатоаспектністю та багатобічністю.
СДБ як система є субстанцією (елементом) не однієї підсистеми, а отже,
формується під впливом не лише одного функціонального запиту. Тобто
скоріше за все, її внутрішня система може мати одну функціональну
властивість, суттєву для однієї надсистеми, іншу – суттєву – для іншої
надсистеми і т. д. Це і визначає сутнісну властивість фонду СДБ як системи.
“Ми можемо, – зазначав І.Г. Гердер, – як завгодно назвати цей генезис
людини (у другому смислі) (ми називаємо його бібліотека. – Н. С.), ми
можемо назвати його культурою, тобто обробкою ґрунту, а можемо пригадати
образ світу і назвати просвітою2 (й те, й інше є бібліотека. – Н. С.).
А оскільки бібліотекознавство (наука про бібліотеки) виникло разом з
першою бібліотекою як явищем культури, то відтоді ми і можемо вести відлік
взаємодії та перетинання цієї дисципліни з культурологією. Втім, проблема
взаємодії цих наук поки що предметно, за рідким винятком (статті сучасних
бібліотекознавців В. Бабича, Т. Добко та ін.), не досліджувалася.
Хоча класифікація та аналіз основних ідей сучасних напрямів та
узагальнення оцінки західної культурології подано в численних публікаціях, у
жодній із них дослідники не тільки не торкаються, навіть не роблять спроби
торкнутися проблем бібліотекознавства, зокрема того його блоку, що
відповідає за дослідження історії бібліотек, а бібліотека – то була визначна
ідея, свідомо висунута самою людиною, високоінтегрована частина культури,
за П. Сорокіним, стиль тієї чи іншої культури3. Тобто бібліотека, як явище
культури, має відбивати стиль сучасної їй культури.
За П.М. Милюковим, “культура є та сукупність технічних та
психологічних навичок, у яких відклалася і кристалізувалась у кожній нації
вікова робота її інтелігенції4”. У бібліотеці насамперед і відкладались і
кристалізувались зусилля інтелігенції. Інше визначення. Культура, за
К. Марксом5, полягає в здатності користуватися результатами діяльності
інших людей. Бібліотека ці результати узагальнює.
Культура – це продукт історії суспільства. Вона розвивається шляхом
передачі набутого людиною досвіду від покоління до покоління6. Бібліотека
1
Вико Д. Основания Новой науки об общей природе вещей. – М.; Л., 1940; Флоря
Б. Н. Славянская письменность и европейская культура раннего средневековья // Сов.
славяноведение. – 1985. – № 2. – С. 66-72.
2
Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. – М.; 1977. – С. 230.
3
Круглова Л. К. Основы культурологии. – С. 32.
4
Милюков П. М. // Вопр. философии. – 1991. – № 1. – С. 109.
5
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. – С. 386; Лихачев Д. С. Культура
Киевской Руси при Ярославе Мудром // Ист. журн. – 1943. – № 7. – С. 28-35.
6
Кармин А. С. Основы культурологии. Морфология культуры. – СПб., 1997. –
С. 11; Дубровина Л. А., Слободяник М. С. Историко-культурные фонды библиотек как
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концентрує набуте людиною і теж є продуктом історії суспільства,
узагальненим у формі книжної моделі. Бібліотека, як і взагалі культура, є
специфічним способом взаємодії людини з навколишнім середовищем, та як і
культура взагалі, бібліотека має свою, особливу систему способів і механізмів
впливу на суспільство.

У підсумку, зосередженням культури, її визначальним та твірним
початком виявляється лише деяка обмежена сфера духовної творчості –
головним чином наука та мистецтво (т. зв.“висока культура”1, до цієї
високої культури належить і бібліотека, у якій відбиваються засоби та
інтелектуальні результати людської діяльності.
Однак якщо в науці достатньо глибоко розроблено проблему культури
і цивілізації, то через призму історії бібліотек це питання не досліджено
практично зовсім. Хоча про необхідність системного вивчення феномена
культури в науці вже давно стоїть питання, знов-таки з точки зору історії
бібліотек він не вивчався.
Отже, ми можемо розглядати бібліотеку як явище культури в тому
разі, коли цей соціальний інститут відіграв чи відіграє визначну роль
у розвитку національної культури, науки, освіти, духовності, стає
підґрунтям для наслідування досвіду, джерелом особливої чи
непересічної гуманітарної традиції, відбиває стиль епохи, різні
способи та результати діяльності людини через призму книжки, має
людинотворчу сутність, розвиток сутнісних та інтелектуальних сил
людини.
Вивчення Бібліотеки Ярослава Мудрого як явища культури
давньоруського суспільства може дати чимало і для орієнтації в сучасній
культурній ситуації, у дослідженні зв’язку між такими дисциплінами як
культурологія та бібліотекознавство. Без цього будь-яка теорія буде
абстрактною, схоластичною та несучасною. За О. Шпенглером (18801936), кожна культура проходить стадії народження, юності, зростання,
зрілості, занепаду. Однак бібліотека, з огляду на подане вище визначення,
як частина культури народу, ніколи не занепадає, вона тільки
трансформується. Це доводить нами модель Каталогу
Бібліотеки
Ярослава Мудрого, яку ми розробляємо. Він дедалі зростатиме й
поповнюватиметься працями отців церкви та стародавніх авторів, зокрема
й тих, чиї імена та уривки з творів ми зустрічаємо в Збірнику Святослава
1073 року2 та Збірнику 1076 року3, у “Повісті временних літ” та інших
джерелах.
Теоретична
модель
комплектування
фонду,
що
буде
реконструюватися, зумовлена економічними, політичними, духовними,
объект междисциплинарных исследований (Роль библиотек в развитии общества.
Междунар. науч. конф.: Тез. докл. и сообщ. – К., 1989. – Вып. 1. – С. 33-35.
1
Там само. – С. 21.
2
Солонська Н. Г. Збірник Святослава 1073 року як джерело для вивчення та
реконструкції фонду бібліотеки Ярослава Мудрого (до 930-річчя від часу створення) //
Вісн. Книжкової Палати. – 2003. – № 7 та № 8.
3
Пещак М. М., Солонська Н. Г. 925 років визначній давньоруській пам'ятці –
Збірнику Святослава 1076 року // Бібл. вісн. – 2001. – № 6. – С. 52–53.
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культурними потребами суспільства, оскільки саме бібліотека є
соціальним інститутом, що традиційно акумулює й передає інформацію.
Ми створюємо модель фонду СДБ на підґрунті взаємозв'язку комплексу
джерелознавчих, книгознавчих дисциплін, а також культурології. Наше
дослідження, сподіваємося, сприятиме вивченню документа як факту та
фактора «історичного процесу в його сталості та мінливості»1, а
Бібліотеки Ярослава Мудрого – як об'єкта історико-культурної
реконструкції. «Простір культури та зустрічі в ньому”2, цілісність
духовної культури неможливі і нездійсненні без бібліотеки як феномена
інтелектуальної культури людини.

1
Дубровіна Л. А. Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського: Комплектування та використання колекційних фондів // Стратегія
комплектування фондів наукової бібліотеки. Міжнар. наук. конф. Тез. доп. Київ. 8-10
жовт. 1996 р. – К.: НБУВ, 1996. – С. 99.
2
Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток–Запад. Вып. 4. –
М., 1989.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Баран В. Д. (Київ)
ПРОБЛЕМИ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ
ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
В ДРУГІЙ ЧВЕРТІ І тис. н.е.
У статті досліджуються проблеми співвідношення субстратного і
прийшлого населення на території України в другій чверті І тис. н.е. Автор
вважає, що давні слов`яни поруч з іншими народами брали участь у тих
історичних процесах європейського континенту, які в результаті заклали
основи ранньосередньовічної європейської цивілізації.
Міграційні рухи на межі ІІ-ІІІ ст. н. е. північногерманських племен з
берегів Балтики до берегів Чорного та Азовського морів і Подунав’я стали
однією з основних причин корінних змін в етнокультурному розвитку
різноетнічних племінних груп лісостепової і степової частини України. В
археології вони позначені зміною археологічних культур, серед яких своїм
багатством та етнографічним різноманіттям виділяється черняхівська
культура. Вона, крім прийшлих готських племен, що становили панівну еліту,
включає ряд субстратних груп – пізніх скіфів, сарматів, фракійців і слов’ян,
що у першій чверті І тис. н.е. і більш ранній час займали степові і лісостепові
регіони України, Молдови і Румунії. Зараз поліетнічність черняхівської
культури загальновизнана, але питання про кількісне співвідношення пам'яток
субстратних та прийшлих груп населення залишається дискусійним. Ряд
дослідників, у тому числі й українських, дотримуються поглядів, що
"…черняхівська культура виникає на основі вельбарської культури при
сильних провінціально-римських впливах"1. На думку Б.В.Магомедова,
"…основну масу населення черняхівської культури складали германціготи…" і захоплені ними групи германських вандалів, герулів, тайфалів,

1
Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема этноса. – Люблин, 2001. –
С. 151.
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гепідів . Вони представлені у матеріальному виразі пам'ятками черняхівської
культури типу Косанова. Інші етнічні групи (пізні скіфи, сармати)
представлені причорноморським типом, а слов’яни – типом ЧерепинаТеремців. Представники останніх груп лише спорадично включались у
германські общини і становили незначну частину германського населення,
що створило черняхівську культуру2. Погоджуючись з тезою про участь,
навіть, провідну роль готів у створенні черняхівської культури і можливостей
видалення певної кількості пам’яток з переважними рисами зазначених
етнічних груп, що загальноприйнято в археологічній літературі, ми не можемо
прийняти надуманих визначень чисельності та кількісного співвідношення
германських та субстратних підкорених ними племен у складі черняхівської
культури, а також їх методичного забезпечення.
Усі доступні сьогодні джерела як писемні, так і археологічні не дають для
цього необхідних даних. У "Гетиці" Йордана та працях візантійських авторів,
його сучасників – Прокопія Кесарійського та інших, а також більш ранніх,
зокрема Амміана Марцелліна (ІV ст.) та Пріска (V ст.), сучасників згаданих
історичних подій у Північному Причорномор’ї та Подунав’ї, що у
хронологічному відношенні відповідають останній фазі існування
черняхівської культури, відсутні дані, які давали б можливість на серйозному
науковому рівні визначити кількісну перевагу готів.
Признаний австрійський історик готів Х.Вольфрам вважає, що "Гутони"
античних джерел, які в І ст. н.е. займали приморські райони між устям Вісли
та устям Одри, були, за його словами "…маленьким народом", який Пліній
Старший навіть вважав підгрупою вандалів3. На межі І-ІІ ст. вони виділились
із лугійсько-вандальської культурної спільноти, а дещо згодом вийшли на
правий берег Вісли. У процесі свого розселення вони підняли статус
королівської влади до того воєнно-організаційного рівня, який забезпечив їм
переможний прохід від Балтики до Чорного та Азовського морів. На цьому
шляху, завдяки діючим принципам, за якими," …щоб служити [готським
королям] не потрібно було бути ні готом, ні вільним …", королівська дружина
постійно зростала4. У країні Ойум готи подавили субстратне різноплемінне
населення: праслов’янських спалів на Волині і в Придніпров’ї, скіфів і
сарматів у Причорноморських степах, фракійців і гетів та ряд невеликих
германських груп у Придунав’ї. Створивши нові поліетнічні формування та
очоливши їх, вони прорвали оборонну лінію римлян на Дунаї. Почались так
звані Маркоманські війни.
З 238 р. протягом сорока років своїми набігами варварські загони нищили
та пустошили римські провінції. Тепер, контролюючи територію від устя
Дунаю до Дону готські переселенці із "гутонів", що висадились на початку І
ст. н.е. із трьох кораблів на південному побережжі Балтійського моря в усті
Вісли, перетворились у могутніх готів. Але не самі по собі, а за рахунок того,
що вони обросли негерманським людом. Не даром ці військово-політичні
об’єднання сприймались римським світом як скіфи або сармати – давні
мешканці Північного Причорномор’я. Старі, звичні для римлян та мешканців
1

Там само. – С. 133-151.
Там само. – С. 151.
3
Вольфрам Х. Готы от истоков до середины VІ века (опыт исторической
историографии). – СПб. 2003. – С. 27.
4
Там само. – С. 26.
2
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римських провінцій назви північнопричорноморських земель "Скіфія" або
"Сарматія" утримались до розгрому готів гунами. Важливим фактором, що
підживлював старі, устояні традиції, була не тільки порівнюючи значна
кількість неготського населення в цьому краї та його торгово-політична
активність, а і відпрацьовані норми співіснування з римськими провінціями.
У Причорномор’ї скіфи і сармати, особливо їх торгово-підприємча еліта,
як і в Подунав’ї різні племена фракійського кореня. які мали багатовікові
традиції співжиття з греко-римським світом і які нерідко утворювали з ними
спільні общини, відомі як антична хора, для римського залишилися осталися
визначальними етнічними показниками цього краю, провідниками їх
культурних надбань. Такими вони практично й були і залишались бути під
егідою готських вождів. Дуже цікаву і промовисту картину дало
картографування у регіонах на південний схід і північний захід від Вісли
римських амфор. Будучи тарою для транспортування олії та вина, вони з
районів свого виробництва ніколи не вивозились в інші райони самі по собі.
Можна вважати, що населення будь-якого району Європи, де знайдена
амфорна тара, користувалось привезеним у ній продуктом. Масові знахідки
амфорного матеріалу ІІІ-ІV ст. на території Східної і Середньої Європи
співвідносяться з межами поширення черняхівської культури. Їх немає за
одиничними винятками на пам’ятках пшеворської культури в глибинних
районах Польщі, ні на пам’ятках культури Нижнього Повіслення, як і
київської культури на північ від Десни. Крім того, найбільше знахідок амфор
виявлено в районах, що межують з Північним Причорномор’ям та
Подунав’ям. Саме в цих районах переважало населення пізніх скіфів, сарматів
та фракійців, що входило до складу різноетнічних груп черняхівської
культури. Від них готи та інші германські, а також слов’янські племінні групи
перейняли багато здобутків провінційно-римської культури та побутових
звичок. Їх і слід вважати основними носіями провінційно-римських
культурних надбань у межах черняхівської культури. Що стосується готів, то
вони, незалежно від того чи досягли кількісної переваги над разом взятими
іншими етнічними групами, чи ні, створили й очолили нові племінні союзи,
довівши їх у часи Германаріха до напівдержавного стану. При далеко
посунутій інтеграції це сприяло культурному росту не тільки прийшлих
гутонів чи їх верхівки, а всіх груп цього краю.
Сьогодні відкриті й досліджені археологічні пам’ятки дають змогу досить
грунтовно простежити їх шлях з Нижнього Повіслення до Чорного та
Азовського морів. Він позначений значною кількістю поселень та
могильників вельбарської культури, які досить виразно показують, з чим готи
прийшли у Північне Причорномор’я і ким вони там стали.
Ф.Бірбрауер простежив процеси сімсотлітнього переходу готів через
територію України та Румунії до Італії та Іспанії1. Він поділив їх на певні
хронологічні етапи та географічні зони, що дає змогу простежити зміни в їх
етнокультурному складі. Вони позначені також поділом готів на грейтунгів
(остготів) та гасдінгів (вестготів). Це був не тільки територіальний поділ.
Східні і західні готські об’єднання відрізнялись і за складом включених до
них різних етнічних груп залежного населення.
1
Бірбрауер Ф. Готи в І-VІІ ст.: територія розселення та
археологічними джерелами // Археологія. – 1995. – № 2. – С. 32-51.
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У світлі археологічних матеріалів до першої зони розселення гутонів, крім
Мазовії і Підлясся, входила і Західна Волинь, яка у другій половині ІІ ст. н.е.
вже була зайнята поселеннями вельбарської культури1. Період формування
цієї зони за Є.Гороховським та Ф.Бірбрауером вкладається в фазу В2-С12. На
Волині це підтверджують матеріали понад двадцяти досліджених пам'яток, на
яких поряд з ранньою ліпною вельбарською керамікою виявлені фібули ІІ і V
груп Альмгрена, однопластинчасті кістяні гребені, деякі металеві деталі
поясних наборів3. У цей же час припиняють своє існування пам’ятки волиноподільської групи, що належали субстратному населенню.
І за часом, і за характером тих процесів, які мали місце в Мазовії і
Підляссі, Волинь має деякі відмінності. У першу чергу, вона відрізняється
тим, що попереднє субстратне населення слов’ян-венедів, представлене тут
волино-подільськими зубрицькими пам’ятками, повністю відходить у Верхнє
Подністров’я, а також Південне Побужжя. Д.Н.Козак звернув увагу, що в той
час, коли на Волині появляються пам’ятки вельбарської культури,
збільшуються площі волино-подільських (зубрицьких) поселень на
Верхньому Дністрі, що вказувало б на прихід сюди переселенців із Волині4. У
Мазовії і Підляссі не відбулося повного витіснення готами носіїв пшеворської
культури. Там прибульці вживаються із субстратним населенням. Більше
того, вони втягують якусь частину пшеворців у переселенські процеси на
південний схід, що засвідчено появою на території України, крім
вельбарських, також пшеворських матеріалів, а на черняхівських могильниках
навіть окремих поховань, що зберігають усі характерні риси пшеворської
культури. Волинь – це єдина область, звідкіля відійшло під натиском готів
майже все попереднє населення, і де готи до самого своговідходу зберегли
свою вельбарську культуру. Це явище можна вважати винятком із правил,
притаманних для моделі розселення готів, яка у ІІ-ІV ст. більше не
повторилася. Дальше поширення вельбарської культури на південний схід
відбувається за моделлю, започаткованою вторгненням готів у межі
пшеворської культури, коли прибульці підпорядковують собі місцеві племена
у зайнятих ними областях. Археологічні джерела дають змогу вважати, що
готи після завершення першої зони, куди входила і Волинь, припинили на
деякий час своє розселення на південь. Очевидно, їм потрібен був час на
освоєння зайнятих районів та перегрупування і зміцнення військових загонів.
Вельбарські пам’ятки у межиріччі Дніпра і Південного Бугу, тобто у другій
зоні, куди, за Ф.Бірбрауером, відносяться всі південні лісостепові і степові
області України, появляються не раніше другої половини ІІІ ст. Між Дніпром
і верхньою частиною Південного Бугу вони ще зберігають виразні риси,
притаманні цій культурі. На Волинь готи, судячи за найкраще розкопаними
могильниками у Брест-Трішині та Дитиничах, принесли обряд виключно
трупоспалення та ліпний посуд. У міру дальшого їх поширення на південь, а
також у широтних напрямках, ці риси уже так чітко не простежуються. Вони
1

Там само. – С. 32-51.
Баран В.Д., Гороховский Е.Л., Магомедов Б.В. Черняховская культура и готская
проблема // Славяне и Русь (в зарубежной историографии). – К.: Наук. думка, 1990. –
С. 47.
3
Там само. – С. 49.
4
Козак Д.Н. Взаємовідносини слов’ян і германців на території України у першій
половині І тис. н.е. // Археологія. – 1993. – № 2. – С. 25.
2
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губляться в чужому вельбарцям культурному середовищі. Разом з тим, певна
кількість поселень і могильників (Велика Слобода, Косанове, Данчени та ін.)
за характером жител, похоронного обряду, ліпного посуду та інших предметів
побуту і прикрас не викликає сумніву у своїй спорідненості з вельбарськими
пам’ятками з першої зони. Поряд з ними в цих же регіонах і в цьому ж часі
існують численні пам’ятки з іншими рисами, де фіксуються лише окремі
вельбарські елементи поряд з масовими елементами більш ранніх місцевих
культур, представленими місцевими типами жител, похоронним обрядом,
ліпною керамікою та деякими характерними предметами побуту. На відміну
від волинського регіону в другій зоні спостерігається більше розмаїття у
типах жител, їх інтер’єрі, поховальних комплексах (багатокамерні кам’яні
житла, чотирикутні напівземлянки з печами-кам’янками, біритуальність,
могильні ями з підбоями, катакомбами та заплечиками, деформовані черепи,
скорчені кістяки). Усе це, а також наявність у другій половині ІІІ-ІV ст.
великої кількості гончарного посуду провінціально-римських зразків міняє
культурний характер археологічних пам’яток.
Тому культурне обличчя могильників із Вельбарка, Брест-Трішина,
Дитинич, з одного боку, і Черняхівського, Чернелів-Руського, Біленького,
Будештського з другого, настільки різне, що прийняті за першими із них різні
назви культур виглядають цілком логічними. Тим більше, що могильник у
Дитиничах та інші пам’ятки на Волині функціонували у ІІІ-ІV ст., як і
черняхівські. Ці культури дійсно з відмінними рисами, не дивлячись на їх
синхронність протягом усієї другої чверті І тис. н.е., а звідси – значною мірою
з різним складом населення. Об’єднує ці зони лише наявність вельбарських
пам’яток або вельбарських елементів на змішаних пам’ятках.
Треба мати на увазі, що значна частина субстратного населення
Північного Причорномор'я ще до появи готів перебувала в тісних
економічних контактах та культурних зв’язках з римськими провінціями.
Впливи античної культури на населення Подніпров’я Подністров’я, і зокрема
у південній частині української території, фіксуються з часу появи грецьких
причорноморських міст та римських провінцій на Дунаї.
Таким чином, у другій зоні розселення готів на них впливають два
фактори: етнічно строкате місцеве середовище, що утворилося в результаті
підкорення ними субстратного населення, і провінціально-римські впливи, які
в цей час посилюються. Останні, зокрема, значною мірою стирають
відмінності в матеріальній культурі різних за своїм походженням етнічних
груп.
Ці фактори, на наш погляд, фіксуються як писемними, так і
археологічними джерелами. У перших вони проявляються фактом участі в
готських (скіфських) війнах з Римом різних етнічних груп, що виступали в
складі готських загонів, у других – в існуванні поряд з пам’ятками, що
зберігають виразні вельбарські риси (Косанове, Данчени, Велика Слобода,
Снітинка, Сухостав та ін.) таких могильників як Біленьке, де всі поховання
(понад сто) з характерним черняхівським інвентарем є трупопокладенням у
підбоях, що характерно для сарматів; черняхівські поселення на Верхньому та
на Середньому Дністрі (Черепин, Бовшів ІІ, Куропатники, Теремці) та
Лівобережжі Дніпра (Хлопків, Боромля ІІ, Рідний Край та ін.), типологічна
близькість яких до ранньосередньовічних слов'янських пам’яток не викликає
сумніву.
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Крім того, відомі змішані могильники (Данчени), де певні групи поховань
характеризуються вельбарськими, сарматськими та фракійськими рисами1.
Поки що на могильниках черняхівської культури за окремими винятками
(Велика Бугаївка) не виявлені поховання, які можна було б пов’язати зі
слов’янами, хоча такі поселення є, про що йшла мова вище. Як відомо, усі
слов’янські ранньосередньовічні могильники складаються з трупоспалень.
Трупоспаленнями представлені і всі ранні могильники вельбарської культури
на Волині. На широко розкопаних вельбарських могильниках на Волині
(Брест-Трішин, Дитиничі) не має трупопокладень. Тому на змішаних
черняхівських могильниках у групах трупоспалень, що супроводжуються
гончарним посудом, якиі міг належати представникам будь-якої етнічної
групи, поряд з готськими, можуть бути й слов’янські поховання, виділити які
неможливо. За даними Йордана, підкорені Германаріхом венеди, яких він
згадує після герулів, за логікою речей повинні знаходитися в межах
черняхівської культури, скоріше за все у другій зоні, як і їх поселення. Крім
того, готи Вінітарія розгромили слов’янських антів, які за Йорданом, також
були виокремленою частиною венедів2.
Дає змогу зробити висновки про те, що у другій зоні не тільки змінюється
етнокультурна ситуація порівняно з першою зоною, а фактично під
управлінням готських вождів утворюється новий "суперетнос", як його
визначає Л.М.Гумільов3, він складається з готів і декількох інших етнічних
груп, у тому числі слов’ян. Характеризується доволі високою на той час
матеріальною культурою, розквіт якої багато в чому був обумовлений
провінціально-римськими впливами. Останні значною мірою нівелювали
місцеві племінні відмінності. Носіями античних культурних досягнень, у
першу чергу, було те строкате різноетнічне населення, яке жило в
причорноморській зоні і Подунав’ї ще до приходу готів. Позитивна роль готів
полягає в тому, що вони, представляючи верхні шари суспільства, були готові
і створили такі соціально-політичні структури, які стимулювали його
економічний і культурний розвиток.
На відміну від Ю.В.Кухаренка4, ми не схильні розглядати черняхівські
старожитності лише як прямий подальший поетапний розвиток вельбарської
культури, яка в процесі готського розселення збільшувала свою територію і
змінювала "одежу". Як писемні, так і археологічні джерела, що
досліджуються на сучасному рівні, дають змогу зробити висновок, що
черняхівська культура – це нове етнокультурне утворення в умовах
провінціально-римської периферії, яке склалося внаслідок інтегруючих
процесів, що були обумовлені появою готів у "Скіфії" та утворенням
напівдержавних структур (особливо в часи Германаріха). Ці процеси охопили
різноетнічні субстратні й прийшлі племена, відомі за писемними джерелами.
Після гунського розгрому готи та іраномовне населення, зокрема, алани, в
більшості залишають обжиту ними територію. Їх не місце у степах займають
тюркські кочові племена. У лісостепових та південних регіонах лісової зони,
1
Рафалович И.А. Данчены. Могильник черняховской культуры III-IV вв. н.э. –
Кишинев, Штиинца, 1986. – С. 15.
2
Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1994. – Т. I (I-VI вв.). –
С. 113-115.
3
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – М., 1994. – С. 112-113, 193, 214.
4
Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин. – М., 1980. – С. 75-76.
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починаючи з V ст., утворюються ранньосередньовічні культури, які
формувалися слов’янами, у тому числі значною або переважною мірою тими,
які раніше входили до складу населення черняхівської культури.
Яскравим прикладом цьому є досліджені нами останнім часом слов’янські
поселення черняхівської культури на Верхньому Дністрі та Гнилій Липі.
Останні за топографічними ознаками та плануванням поселень,
характером жител та господарських ям, які в кількісному відношенні набагато
перекривають житлові об’єкти, а також ліпної кераміки та інших знахідок,
типових
для
черняхівських
пам’яток,
повністю
вписуються
у
верхньодністровський варіант черняхівської культури, що належала давнім
слов’янам. Що стосується гончарного посуду, то за різноманітністю форм
(горщики, миски, глечики, кухлики, кубки, навіть поодинокі вази з трьома
ручками), складом формовочної маси, орнаментацією, він нічим не
відрізняється від аналогічного посуду в усіх інших регіонах поширення
черняхівської культури. Це, а також наявність у цьому регіоні гончарних
майстерень з горнами (Свірж, Неслухів, Ріпнів ІІ) ставить під сумнів спроби
віддати все виробництво гончарного посуду готам і на цій основі подвоїти, а
то і потроїти кількість готських поселень і могильників у складі черняхівської
культури. Вся ця гончарна кераміка, виготовлена вихідцями із римських
провінцій за провінціально-римськими зразками при відсутності ліпного
посуду або специфічних рис житлобудівництва та похоронного обряду,
нівелює етнографічні особливості черняхівських пам’яток. Вона не може бути
поставлена в основу визначень кількісних співвідношень різних етнічних груп
краю, у нашому випадку – другої зони, зайнятої пам’ятками черняхівської
культури. Гончарним посудом користувалися всі етнічні групи черняхівської
культури. Не можуть себе виправдати і пошуки одиничних ліпних
вельбарських форм, що смутно нагадують загалом рідкісні вишукані художні
форми столового або презентаційного гончарного посуду, тим більше, що
вельбарське населення Волині користувалося переважно ліпним посудом.
Масовий гончарний черняхівський посуд, а це – кухонні опуклобокі горщики
різної величини без ручок та інших рельєфних додатків, що в кількісному
відношенні переважають усі інші форми кружального посуду як на
поселеннях, так і на могильниках, за формою ближчі до ліпних горщиків, що
визначають слов’янську належність верхньодністровських поселень. На нашу
думку, більш логічно ті черняхівські пам’ятки, культурна належність яких
визначається лише гончарною керамікою при відсутності ліпної, а також
будь-яких інших етнографічних елементів, характерних як для субстратних,
так і прийшлих етнічних груп, вважати етнічно не визначальними. У цьому
випадку менше риску помилкових оцінок етнокультурних процесів при
переході від археологічних до історичних реконструкцій.
В останні десятиліття виникла ще одна проблема, яка вимагає
обговорення. Маємо на увазі невиправдані, на нашу думку, тенденції
виокремлювати поселення черняхівської культури на її північно-східних
окраїнах, зокрема, у Дніпровському Лівобережжі, і приписувати їх київській
культурі. В одній із нових монографічних праць з таких поселень створений
навіть так званий "сейминсько-донецький варіант" київської культури. Ми
піднімаємо це питання ще й тому, що згадані поселення як дві краплі води
схожі із синхронними черняхівськими поселеннями Верхнього Подністров’я,
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дослідження і виділення яких започатковане нами півстоліття тому1. Їх
культурно-хронологічна єдність, не дивлячись на віддаленість зайнятих ними
регіонів, проявляється в переважній більшості характерних рис. Це і
близькість екологічної ніші, топографія і планування поселень, кількісне
співвідношення житлових і господарських споруд, їх форми і розміри,
способи зведення стін, опалювальні пристрої, характер речового інвентаря,
зокрема, обов’язкова присутність округлобокого ліпного і гончарного посуду,
їх кількісне співвідношення, наявність ліпних конічних кухлів (мисок) з
піддонами, присутність значної кількості фібул на поселеннях, при цьому
однакових типів, наприклад, VІІ групи Альмгрена з високим приймачем,
характерних для Верхнього Подністров’я конічних пряслиць із ввігнутою
верхньою плоскістю та багатьох інших елементів, притаманних
верхньодністрянській групі черняхівських пам’яток.
Проведене порівняльне вивчення пам’яток так званого сейминськодонецького варіанту і сусідніх пам’яток київської культури, зокрема,
деснянської групи, показало їх виразну культурну відмінність2. Вона
простежується і в типах жител (чітка прямокутність жител на київських
поселеннях, перевага зрубних стін, наявність центрального стовпа), і в
речових комплексах, зокрема, кераміці3. Усі керамічні комплекси на
поселеннях київської культури представлені ліпним посудом. Гончарна
сіроглиняна кераміка тут зустрічається лише на окремих пам'ятках і лише в
одиничних екземплярах. При цьому ніхто із дослідників обох культур
(черняхівської і київської) не сумнівався і не сумнівається сьогодні, що це, як
і одиничні фібули підв'язних типів – черняхівські імпорти. У складі ліпного
посуду київської культури переважають ребристі форми, відомі циліндроконічні, повністю відсутні конічні кухлики (миски) з кільцевим піддоном,
конічні пряслиця. Пряслиця київської культури – плоскі з характерним
широким отвором.
Щодо наявності на черняхівських поселеннях типу Букреївки-2, Боромлі2, Рідного Краю-3, що межують з районами поширення пам’яток київської
культури, а в пограничній полосі нерідко виступають міжпроміжно окремих
біконічних посудин або одиничних плоских дисків київської традиції, то – це
звичайне, природне явище, характерне для сусідніх синхронних, тим більше
етнічно споріднених груп. Окремі екземпляри черняхівських імпортів
(одиничні гончарні посудини, фібули та деякі інші предмети побуту і
знаряддя праці) знайдені на поселеннях київської культури Верхнього
Подніпров’я і Подесення4. Усе це і вирішує культурну належність і
взаємовпливи цих двох окремих слов’янських племінних груп субстратного
київського та прийшлого з Верхнього Подністров’я черняхівського
населення5.

1

Баран В.Д. Поселення перших століть н.е. біля с. Черепина. – К., 1961. – С. 85-98.
Любачев М.В. К вопросу о времени появления памятников черняховской
культуры на Днепро-Донецком водоразделе // Российская археология. – 2003. – № 3. –
С. 71-81.
3
Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. Памятники киевской культуры. – К., 1992.
4
Там само. – С. 82-85.
5
Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – С. 78-83.
2
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Так розглядав ці групи пам’яток один із перших їх дослідників
Е.О.Симонович, так вони розглядають рядом дослідників черняхівської
культури і сьогодні1.
У спеціально присвяченій їхньому порівняльному вивченню статті
М.В.Любичев2, урахувавши всі можливі хронологічні індикатори та
етнографічні ознаки пам’яток типу Букреївки-2, приєднався до єдино
можливого висновку про привнесення у ІІІ ст. на Лівобережжя Дніпра і,
зокрема, в межиріччя Сейму і Сіверського Дінця черняхівських пам’яток
верхньодністровськими слов'янськими переселенцями. Лише друга хвиля
поширення на Лівобережжя черняхівських пам’яток з вельбарськими та
причорноморськими елементами, що припадає на ІV ст. зокрема, на період
правління Германаріха, була привнесена готами та інтегрованими з ними
групами скіфо-сарматів. Досить близьких до цих поглядів на етнокультурну
ситуацію на Дніпровському Лівобережжі у другій чверті І тис. н.е., хоч і з
певними нюансами, дотримуються Б.В.Магомедов, О.В.Петраускас,
Р.Г.Шишкін3.
Прихильниками належності сейминсько-донецької групи та аналогічних
їм пам’яток Дніпровського Лівобережжя київської культури зроблені спроби
знайти їм місцеві прототипи. Такими вони вважають пам’ятки типу Шишино5 Шмирєво. Керамічний комплекс цього типу пам’яток представлений
А.М.Оболонським у монографії "Днепровское Лесостепное Левобережье в
позднеримское и гуннское время" (2003). Пам’ятки разом із гончарною
сіроглиняною черняхівською керамікою, яка завжди їх супроводить як на
Дністрі, так і на Лівобережжі не тільки аналогічні кераміці Букреївки 2 та
інших пам’яток цього типу, а й синхронні їй. Усе це суперечить спробам
поставити їх в підоснову Лівобережних пам'яток цієї групи.
Походження і культурна належність двох груп ліпного посуду із Шишино5 різні, як і різні регіони їх масового поширення. Ми переконані, що
А.М.Обломський ближчий до реальності тоді, коли, аналізуючи появу на
Лівобережжі та в басейні Сіверського Дінця так званих печей-камінів, що
вирізались у материкових стінках напівземлянок і походження яких
однозначно веде до пам’яток волинсько-подільської (зубрицької) групи4,
1
Сымонович Э.А. Черняховская культура и памятники киевского и колочинского
типов // СА. – 1983. – № 1. – С. 91-102; Развитие культуры черняховских племен
Левобережья Днепра (по материалам лепной керемики) // КСИА. – 1984. – Вып. 174. –
С. 73-81; Раннесредневековое поселение Тазово под Курском // СА. – 1986. – № 4;
Букреевка 2 селище второй четверти I тысячелетия н.э. возле Курска // Материалы и
исследования по археологии Днепровского Левобережья. – Курск, 1990. – С. 183-193;
Некрасова А.Н. К вопросу о начальном этапе распространения черняховских
древностей в Днепровском лесостепном Левобережье // Охорона і дослідження
пам’яток археології Полтавщини. – Полтава, 1990. – С. 150-151.
2
Любачев М.В. К вопросу о времени появления памятников черняховской
культуры на Днепро-Донецком водоразделе // Российская археология. – 2003. – № 3. –
С. 71-81.
3
Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема этноса. – Люблин. – 2001. –
С. 124-128; Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Про черняхівські пам’ятки "змішаного"
типу на Правобережжі Київського Подніпров’я // Етнокультурні процеси в ПівденноСхідній Європі. – К.; Львів, 1999. – С. 217-227.
4
Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). – К., 1992. –
С. 77-79.
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приєднується до вивіреної концепції про участь у формуванні пам’яток типу
Букреївки-2 населення з Прикарпаття1. Це доказує й аналогічність їх
керамічних комплексів та інших елементів культури, про що говорилось
вище.
Причиною переселення було вторгнення чужих племен. Під тиском готів,
які у ІІІ ст. рушили з Нижнього Повіслення на південний схід із Верхнього
Подністров’я і Західного Побужжя якась частина слов’янського населення і
Західного Бугу переселяється не тільки у Дніпровське Лівобережжя, де воно
осідає поряд з етнічно спорідненим місцевим населенням київської культури.
Ще якісь інші групи слов’ян у ІІІ ст. з’являються в пониззі Дністра і Дунаю на
межі з Буджацьким степом, де вони представлені пам’ятками типу Етулії2, а
також у східних районах Словаччини у вигляді прешівського та Моравії –
злехівського типів3. Можна вважати, що всі ці міграційні процеси викликані
одними і тими ж причинами і відбувались приблизно в один і той же час.
Поява венедів у Подунав’ї, що контролювалось римлянами не лишилась
непоміченою. Вони зафіксовані у Певтингерових таблицях поряд з сарматами,
гепідами, даками та іншими племенами, що в другій чверті І тис. н.е. жили у
цих районах4. Крім того, про це може свідчити і такий відомий факт:
римський імператор Волузіан (251-253) серед інших титулів носив титул і
венедського переможця.
Слов’янська належність усіх цих груп пам’яток встановлена їх
типологічною
близькістю
до
слов'янських
ранньосередньовічних
старожитностей Південно-Східної та Середньої Європи, представлених
празько-корчацькою, пеньківською та колочинською культурами.
На завершення варто відзначити, що питання про те, до яких
археологічних культур першої половини І тис. н.е. відносять сьогодні
розглянуті нами пам’ятки і до яких культур вони будуть віднесені в процесі
дальшого їх вивчення, які групи сьогоднішніх археологів-славістів матимуть
рацію, а які ні, представляє чисто науковий інтерес.
Найважливішим слід вважати сам факт виявлення і виділення
ранньослов’янських старожитностей у складі археологічних культур
римського часу і переселення народів, що виявилося дуже нелегкою справою.
Вони незаперечно свідчать, що давні слов’яни поряд з іншими народами
взяли участь у тих історичних процесах європейського континенту, які в
результаті заклали основи ранньосередньовічної європейської цивілізації

1
Оболонский А.М. Днепровское Лесостепное Левобережье в позднеримское и
гуннское время… – С. 54.
2
Щербакова М.А. Поселение позднеримского времени в зоне Буджикской степи //
Днестро-Дунайское междуречье в I – начале II тыс. н.э. – Кишинев 1987. – С. 42-58;
Гудкова О.В. Оседлое население Северо-Западного Причерноморья в первой половине
І тыс. н.э. – Автореферат дисс. … доктора ист. наук – К., 1987. – С. 8-13.
3
Budinski-Krička slovenske osidienie na Severovуchodnom Slovensku // СА. – 1961. –
ІХ, 1-2; Tejral J. K otazce pozolne rymskich sidlist zlechovskego typu // Acta Muzei
Moraviae. – 1989.– LXXV. – S. 77-86.
4
Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1994. – Т. I (I-VI вв.). –
С. 63-80.
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Наливайко С. С. (Київ)
ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ РУСІ
У СВІТЛІ НОВІТНІХ ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті досліджується проблема походження Русі у світлі новітніх
історико-лінгвістичних досліджень. Автор вважає, що норманська теорія
відійшла в минуле, а їй на зміну прийшла нова автохтонна концепція
походження Русі.
Три століття тому було запроваджено традицію починати вітчизняну
історію з легендарної події. Ще на світанку російської історичної науки її
родоначальники – німецькі історики Байєр, а пізніше Міллер і Шльоцер,
перебуваючи на службі в Російської імперії, поставили собі за мету створити
зведений варіант її історії. Дарма, що при цьому вони сплутали історію Росії з
історією Русі – воно й не дивно, якщо зважити, що деякі з них писали
російську історію не знаючи навіть російської мови. Не дивно й те, що саме з
їхньої легкої руки літописний уривок про закликання варягів було
витлумачено так, ніби й ідеями державності, і самою своєю назвою Давня
Русь мала завдячувати прибульцям із півночі. Дивує інше: попри всю
безглуздість такого твердження “норманська теорія” не лише благополучно
дожила до початку ХХІ ст., а й досі панує у поглядах на проблему витоків
Русі. І нині чимало істориків щиро вірять у скандинавське походження Русі й
саме від закликання варягів починають вітчизняну історію.
І це незважаючи навіть на те, що від перших представників російської
історіографії сплинуло вже чимало часу. І що у ХVІІІ ст. не було відомо й
сотої частки того, що відомо сучасним історикам. І що допоміжні історичні
дисципліни, зокрема порівняльне мовознавство, кілька століть тому
перебували ще в пелюшках. І що за увесь цей час жодних вагомих доказів на
користь норманської теорії норманісти так і не запропонували, а ступінь її
доказовості й досі лишається на рівні кількасотрічної давнини. Що навіть
заперечувати норманську теорію нині вже немає необхідності – це вже і так
давно й переконливо зроблено. І все ж саме вона сьогодні найбільш поширена
і популярна. Чому?
Справа в тому, що за кілька століть справедливої критики норманської
теорії вчені-антинорманісти так і не спромоглися запропонувати жодної
прийнятної альтернативної теорії. Найпоширеніша з існуючих спроб
“слов’янизації” назви русь – зведення її до місцевих гідронімів на Рос- (Рось,
Росава та ін.) – неспроможна ані лінгвістично, ані методологічно, на що не
раз вказувалося в історичній літературі. Це саме можна сказати й про інші
подібні спроби: їх чимало й вони здебільшого добре відомі. Зауважимо, що
саме лінгвістична аргументація, вирішальна при визначенні етнічної
належності, досі лишалася найбільш вразливим місцем “південної” гіпотези.
Та й не лише “південної”: об’єктивно жодна з нині існуючих гіпотез не може
вважатися лінгвістично переконливою. Тому й розв’язання “проблеми Русі”
насправді є лише вибором найбільш правдоподібної серед кількох однаково
неправдоподібних версій. І зрозуміло, що на такий вибір здебільшого
впливають суто суб’єктивні моменти.
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Нездатність дослідників упродовж тривалого часу розв’язати “проблему
Русі” спонукає шукати причини такого становища в методологічній площині.
Методологічно хибний підхід до “проблеми Русі” як до однієї загальної
проблеми, що так само вимагає однієї конкретної відповіді, виявився у
намаганні дослідників розв’язати одночасно кілька абсолютно різних за
змістом і значенням історичних проблем (етимологія назви русь, проблема
давньоруської державності, суть конкретних політичних подій середини
ІХ ст., відомих в історичній науці як закликання варягів тощо), що завело
розв’язання проблеми походження Русі в глухий кут. Це й не дивно, бо в тій
постановці питання, яка існує сьогодні, “проблему Русі” розв’язати годі. Нині
її слід розбити на конкретні історичні проблеми й зосередитися на їх
розв’язанні, діючи за принципом від конкретного до загального, а не навпаки,
як велося досі. Сама проблема в такому разі постане у зовсім іншому світлі.
Проте найперше, що необхідно зробити – це рішуче відділити розв’язання
“проблеми Русі” від літописної згадки про закликання варягів. Так уже
склалося, що дискусія про походження Русі велася саме з огляду на це, тож і
основні наукові зусилля були скеровані на період ІХ–ХІ ст., а увага до
попередніх епох носила спорадичний характер. Нині цілком очевидно:
дослідникам час, урешті, вирватися з вузьких рамок антинорманізму й почати
діяти у ширшому руслі автохтонізму. Без залучення матеріалу попередніх
історичних епох (століть і навіть тисячоліть) розв’язання “проблеми Русі” –
справа безнадійна.
Зрозуміло й те, що позитивне вирішення такого роду проблеми неможливе
без належної лінгвістичної аргументації. Натомість більшість етимологій, що
їх пропонують дослідники для терміна русь – пояснення, які нічого не
пояснюють. Ідеться навіть не про те, наскільки правомірне те чи інше
тлумачення. Витлумачення того чи іншого слова, а надто етноніма, аж ніяк не
зводиться до пошуку в різних мовах слів, близьких фонетично – так можна
знайти все, що завгодно. Закони наукового дослідження вимагають історично
обґрунтувати, вмотивувати, підтвердити прикладами кожне тлумачення і
строго лінгвістично довести можливість наявних фонетичних перетворень.
Без цього жодна гіпотеза нічого не доводить і нічого не заперечує, тому з
наукового погляду мало чого варта.
Основна вада більшості існуючих етимологій – нехтування основних
методологічних засад при роботі з етнічною назвою. Наявність двох
споріднених слів ще не означає, що одне утворилося від іншого (хоча в
такому разі ще потрібно довести, яке з них – первісне, а яке – похідне).
Навпаки, досить часто споріднені слова мають саме незалежне походження,
хоча й сходять до спільної основи. Так, існує твердження про спорідненість
назв Русь і Рось. Що це означає? Лише те, що в обох назв – спільний
попередник. Але це зовсім (!) не означає, що одне слово неодмінно похідне
від іншого. І якщо ми кажемо, що гіпотеза про походження етноніма русь від
гідроніма Рось історично неспроможна, то маємо на увазі лише неможливість
походження назви конкретного етносу від назви конкретної річки. І зовсім не
ставиться під сумнів мовний та історичний зв’язок обох цих назв.
Кожна історична проблема, навіть винятково складна на перший погляд,
неодмінно має просте й зрозуміле вирішення, загальну схему, в яку чітко
лягають усі наявні історичні свідчення, вилаштовуючи логічно єдину, цільну
й несуперечливо вивершену картину. Це розв’язання, поза сумнівом, існує і
для “проблеми Русі”. І його слід шукати. Зробити це було б набагато легше,
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якби ми бодай трохи абстрагувалися від дотеперішніх уявлень з цієї проблеми
й підійшли до її розв’язання з нових, може, поки й не зовсім звичних
методологічних позицій.
…А поки що проблема походження Русі лишається майже такою ж
загадковою, як і кілька століть тому. І все ще в силі слова, сказані відомим
польським істориком і мовознавцем Олександром Брюкнером: “Хто вдало
пояснить назву Русі, оволодіє ключем для розуміння початків її історії”…1
При тлумаченні назви русь норманісти вказують на термін руотсі –
“веслярі”, що ним начебто фіни означували шведів. Цілком очевидно, що це –
лише намагання хоч якось підкріпити лінгвістично літописну версію про
закликання варягів. Намагання, відверто кажучи, невдале, і не лише мовно,
але й історично, оскільки породжує цілу низку запитань, відповісти на які
нездатне. Чому, скажімо, назва русь відсутня в скандинавських джерелах?
Чому слов’яни запозичили саме цю назву, а не, наприклад, назву варяги (які,
до речі, теж невідомі скандинавським джерелам)? Чому назва русь
утвердилася саме в Київській землі, куди, як прийнято вважати, варяги
проникли пізніше, аніж у Новгородські області, тоді як останні ще довго
протиставлялися Русі як землі слов’ян? Як шведи могли передати свою назву
слов’янам, якщо самі себе вони руотсі не називали? Перелік запитань можна
продовжувати. Але не треба бути фаховим істориком, аби зрозуміти:
ймовірність того, що назвою слов’янської держави стало слово, яким фіни
позначали шведів, дорівнює нулю. Тим більше, як засвідчують джерела, і це
дедалі впевненіше визнають історики, найдавнішим ареалом, з яким термін
русь виявляє особливий зв’язок, є зовсім не Скандинавія, а береги Чорного
моря.
Вважається, що найдавніша така згадка сягає ще VІ ст. до н.е., коли в книзі
Ієзекіїля, що входить до так званих пророцьких книг Біблії, згадується народ
рош. Прикметно, що він подається в етнічному контексті з кімерійцями й
скіфами. Тобто всі три етноніми: рош, кімерійці та скіфи прив’язуються до
одного ареалу – Північного Причорномор’я, Давньої України. Саме цей
напівміфічний народ рош в уявленні візантійців пізніше часто-густо
ототожнюється з реальним народом росів або русів. Принаймні походи Русі на
Царгород у середині ІХ ст. викликали негайну асоціацію саме з цими
біблійними згадками. Лев Диякон оповідає про дружину київського князя
Святослава, що “переможені тавроскіфи ніколи живими не здаються
ворогу…, що народ цей відважний до безумства, хоробрий, сильний, що
нападає на всі народи, про що багато свідчать і навіть божественний Ієзекіїль
про це згадує”.
Сирійський автор Псевдо-Захарій (VІ ст.) знає у Східній Європі народ
hros. Руси, як свідчать арабські автори, беруть участь у політичних подіях
VІІ ст. на Північному Кавказі. Кінцем VІІІ – початком ІХ ст. датуються згадки
народу рос у Тавриді й на берегах Чорного моря в житіях Георгія
Амастридського й Стефана Сурозького. Саме в Криму, давній Тавриці,
дослідники фіксують найраніші й найрясніші назви на рус-/рос-. Керченська
протока здавна відома як Руська ріка, а Чорне море – як Руське море. Саме у
Криму у середині ІХ ст. Кирило-Костянтин, майбутній творець слов’янської
писемності, виявляє Євангеліє і Псалтир, писані руськими письменами. Руси –
1

Bruckner A. O nazwach miejscowych. – Krakow, 1935. – S. 41.
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учасники давніх історичних подій у “Влесовій книзі”. Зв’язок русів із
берегами Чорного моря видно і з характерного для візантійців ототожнення
русів/росів із таврами й скіфами – безумовного населення півдня України.
Баварський географ у середині ІХ ст. локалізує русів (ruzzi) поряд із хозарами
(caziri), що безумовно промовляє на користь південної гіпотези; про це
свідчить і титул глави Русі – каган, північне походження якого неймовірне.
Подібних свідчень можна навести ще чимало, але й цього достатньо, аби
повністю погодитися зі словами акад. О.М.Трубачова: “береги Понту і
Меотиди лишаються тим місцем, де ім’я русь виступає перед нами в
документованій історії за 300 років до закликання варягів”.
Отож саме звернення до Північного Причорномор’я має стати відправною
точкою при з’ясуванні походження і значення слова русь. Вже зараз є
очевидною надзвичайна давність цієї назви, вона сягає не те що доварязьких,
але, ймовірно, й дослов’янських часів. В.Мавродін щодо цього зазначає:
“термін русь сходить до дуже давніх часів, і якщо колись був не ім’ям
власним країни і народу, а мав якесь змістове значення…, то вже в епоху
Київської Русі його початковий зміст був значною мірою забутий”1. І
продовжує: “десь на території Русі, в лісостепу Придніпров’я і Подоння в
перші століття н.е. мешкали племена, у назві яких зустрічається у тій чи іншій
огласовці корінь рос. Що він означав, ми не знаємо... Безперечно одне –
корінь рос у топоніміці Середнього Подніпров’я дуже давнього походження і
веде нас у часи, що набагато передували літопису й Київській Русі”.
Отже, логіка дослідження відсилає нас до часів значно давніших, до нашої
передісторії. Сюди влада норманістів не сягає, тут немає ані Рюрика, ані фінів
зі шведами. Можна нарешті полегшено зітхнути й зосередитися на нашому
прямому завданні: шукати народ, назва якого співзвучна назві русь. Бо досі
питання про те, що це за народ, відповіді не знаходило. Та сьогодні, нехай і з
обережним оптимізмом, уже можна сказати, що відповідь на це питання все ж
існує.
Дослідники не раз звертали увагу на досить примітний в історичній
традиції факт, а саме на зв’язок русі з таврами, засвідчений багатьма
джерелами. Справді, візантійські автори досить послідовно називають русів
таврами або тавроскіфами. Лев Диякон, свідок русько-візантійської війни
970-971 рр., називає великого київського князя Святослава ватажком
тавроскіфів. Іоанн Кіннам означує Київ столицею тавроскіфів, “Житіє Георгія
Амастридського” взагалі має русь за прямих нащадків таврів. Цей зв’язок
найчастіше пояснювали тим, ніби візантійські автори воліли замінювати грубі
назви сучасних їм варварських народів на вже відомі літературні, вживані ще
давньогрецькими авторами. Проте таке пояснення не переконує. А якщо й
справді тісний зв’язок русів і таврів у візантійських джерелах не випадковий?
І чи не підстава це, щоб придивитися до цього народу уважніше? То хто ж
такі таври?
Без перебільшення, таври в давній історії України посідають особливе
місце. За поширеного уявлення про етнічну історію давньої України як
сповнену міграцій і колонізаційних рухів, історія таврів від самих
першопочатків пов’язана з Україною, з Кримом. На тлі “прийшлих”
кімерійців, скіфів, сарматів, гунів і десятків інших народів нашої давньої
1

Мавродин В. В. Происхождение русского народа. – Л., 1978. – С. 150.
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історії таври постають чи не єдиним народом-автохтоном. Етнонім таври
простежується тут упродовж значного історичного відтинку: першим постає
серед етнічних найменувань Північного Причорномор’я (у Гомера, бл. ХІІІ ст.
до н.е.) і зникає через два з половиною тисячоліття – у ХІІІ ст., після
монгольського нашестя на Русь.
Тривалий час не вдавалося навіть наблизитися до розв’язання проблеми
походження таврів. Насамперед через обмаль даних про їхню мову, чи не
єдиним зразком якої міг бути їхній етнонім. Втім, дослідники давно майже
одностайні в тому, що таври – не місцева назва, а її грецький варіант (від
грец. таврос – “бик”), переклад грецькою етноніма, який в оригіналі звучав
по-іншому, хоч і мав те саме значення: “бики” або “ті, що шанують бика”.
Іншими словами, греки знали самоназву таврів і передавали її або схожим
грецьким словом, або, що ймовірніше, перекладали своєю мовою. Але в
такому разі самоназва таврів лишається невідомою, як і їхня етнічна
належність.
Здавалося б, можна обмежитися констатацією того, що наявні історичні
джерела не дають змоги відповісти на це питання. Якби не ще одна згадка зпоміж тих, що засвідчують зв’язок русів і таврів. Йдеться про слова
візантійського автора Іоана Цеца, що “назва таври тотожна назві руси”. Як не
дивно, але це чи не єдине в історичній традиції свідчення, яке прямо (!) й
недвозначно вказує на зміст слова русь, чомусь лишилося поза увагою
істориків. А між тим виняткова важливість його очевидна. Коли зважити, що
назва таври означає “бики” або “ті, що шанують бика”, то чи не те ж саме
означає й назва русь? І чи не саме русь – справжня назва, самоназва
загадкового народу, що його греки означували таври? І чи не тут розгадка
взаємозв’язків русі й таврів?
Суть проблеми зводиться до того, щоб знайти мову, у якій слово бик було
б фонетично близьким до етноніма руси, русь. Оскільки йдеться про Північне
Причорномор’я, то логічно було б шукати її серед індоєвропейських мов. І
виявляється, така мова є, навіть не одна. У цьому ряді: санскр. vrish – “бик”,
де vrish на слов’янському грунті відповідає форма рош/рос, іран. rus – “бик”,
латин. verres – “самець”, латис. versis – “віл”, “бик”, а також urs, urus, vrus, ors
із тим самим значенням у романських мовах. Спорідненість цих мов
незаперечна, тож можна впевнено говорити про їх індоєвропейську мовну
основу. В контексті нового тлумачення етноніма русь зовсім по-іншому
бачаться і слова автора “Житія Георгія Амастридського”, який означає русів
як “згубний і на ділі і за ім’ям (!) народ”. Цю характеристику важко прикласти
до тлумачень на зразок “веслярі” чи “річкові жителі”.
Новітні мовознавчі дослідження свідчать, що саме “бичачу” етимологію
приховують сотні українських зокрема й східноєвропейських загалом
топонімів і гідронімів. Назва протоки Боспор Кімерійський означає
“Переправа (Брід) Бика” (лат. bos – “бик”). Давня назва Чорного моря – Понт
Аксинський або Евксинський – огречене туземне (це передбачав і М.Фасмер)
пантха укшан – із санскриту “Шлях Бика”. Окрім назви Русь із биком
пов’язуються назви Таврика, Скіфія, Ексампай, Волинь, Буковина,
Гуцульщина.∗ Як і назва Бористен – “Бик-ріка” (vrish+danu “ріка”) на
∗
Див. також статтю Степана Наливайка “В глибінь тисячоліть слідами чорних
турів” // Українознавство. – 2003. – Число 4 (9). – С. 355-359.
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означення Дніпра. Культ Священного Бика засвідчений у Причорномор’їПридніпров’ї з найдавніших часів: тут і написи Кам’яної Могили з її “Гротом
Бика”, і бичачі статуетки й букранії Трипілля. Та й божество наших предків,
“скотій бог” Велес архетипічно відповідає Тельцю. “Влесова книга” мовить:
“Дажбог народив нас від корови(!) Замунь. І були ми кравенцями(!): скіфи,
анти, руси, боруси і сурожці” (ВК, 7є). У тій же “Влесовій книзі” є уривок, де
слова русь і бик сусідують в одному рядку. Не випадково й давні астрологи
розміщують Скіфію-Україну саме під знаком Тельця, Тавра, Бика. На
найдавнішій (серед збережених) астрогеографічній карті Марка Манілія (І ст.
до н.е.) саме знаком Тельця (F) позначено Скіфію (Північне Причорномор’яПридніпров’я-Придоння). До речі, часово астрологічна епоха Тельця охоплює
період 4400-1700 рр. до н.е. Санскритська назва цього знаку – Vrish “Бик”.
При стількох відповідниках терміна русь в індоєвропейських мовах цілком
природне сподівання знайти їх і в слов’янських мовах. Проте всі дотеперішні
намагання знайти сліди цієї назви в слов’янських мовах не приносили успіху.
Річ у тім, що слов’яни серед індоєвропейських народів посідають особливе
місце. Їх традиційно вважають “молодим народом”, зважаючи на те, що їхні
мови пізніше за інші відділилися від спільноіндоєвропейської основи, а тому
вони й найбільш архаїчні з усіх індоєвропейських мов. Тому віднайти такі
сліди – справа непроста. Проте вже зараз зрозуміло, що ці сліди є, і їх немало.
Інша справа, що вони більш завуальовані, приховані, тому й менш помітні. А
що їх досі не знаходили, ще не означає, що їх немає. Не знаходили, бо не
шукали. І просто проходили повз них.
Втім, слов’янське походження етноніма русь справді сумнівне, і сьогодні
є вагомі підстави пов’язувати його з перебуванням у Північному
Причорномор’ї давнього індоарійського етносу. Про це свідчить переважно
ономастика Північного Причорномор’я, переконливо пояснювана лише з
індоіранських мов. Можливо, саме тут лежить і причина певного
протиставлення слов’ян і русі, простежуваного в ряді джерел, яке, до слова,
нині найбільше живить норманську теорію. Але ж неслов’янство русі зовсім
не промовляє за її скандинавське походження. Навпаки, русь і слов’яни – дві
гілки одного народу, які шляхами історії ішли поряд, свідомі своєї етнічної
спорідненості.
Отож є вагомі підстави вважати, що таври й руси – два означення одного
й того самого народу різними мовами, грецькою і місцевою.∗ Цю
спорідненість, схоже, добре усвідомлювали й самі руси. Певно, саме тому для
київських князів так важила Корсунська земля і давній Херсонес, столиця
загадкових таврів, заборона воювати в якій виділена окремою статтею у
договорі Ігоря з греками. Новітні історико-лінгвістичні дослідження дають
сьогодні можливість по-іншому поглянути на “проблему Русі”. І на зміну
північній, скандинавській, норманській теорії походження назви русь
приходить нова, південна, таврська, індоарійська.
Втім, проблема Русі набагато складніша, аніж ототожнення русів і таврів
на історичному рівні. Термін русь, хоч уперше й постає на півдні України, у
Північному Причорномор’ї, на кінець І тис. н.е. (час літописних подій) у
різних формах фіксується на всій території Східної Європи. Сама “проблема
∗
Вперше до такого висновку дійшов Степан Наливайко у книжці "Таємниці
розкриває санскрит".
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Русі” в такому разі виявляється набагато ширшою за своєю суттю: тут, поза
сумнівом, є над чим потрудитися історикові. А ми тим часом поглянемо на
проблему під трохи іншим кутом зору. Під кутом конкретних політичних
подій середини ІХ ст. Адже саме літописна оповідь про закликання варягів –
чи не основна підвалина “норманської теорії”.
Певно, зайве ще раз повторювати цю оповідь: вона добре відома, як і
оцінка її істориками. Ще перші представники російської історіографії
сприйняли її як безприкладну в історії: ще б пак, слов’яни добровільно
позбуваються свого давнього, традиційного управління і шукають правителів
серед варягів, своїх недругів. “Скрізь меч сильних і хитрість честолюбних
вводили єдиновладдя, у Русі ж воно утвердилося зі спільної згоди громадян…
Батьківщина наша, слабка й поділена на малі області до 862 р., зобов’язана
своєю величчю щасливим введенням монархічної влади”, – писав
М.Карамзін1.
Це наївне пояснення витоків державності на Русі, природне для російської
монархічної історіографії ХVІІ-ХVІІІ ст., дивно чути від сучасного історика.
Це при тому, що дослідники не раз звертали увагу на хибне розуміння
літописного уривка про закликання варягів, надто його частини, визначальної
для розуміння самої події. “...Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет.
Да поидете княжити и володети нами” – шлють новгородці посольство до
варягів. Дослідник “Влесової книги” Сергій Лєсной (Парамонов), який чимало
зробив, аби норманська теорія розглядалася лише як прикре непорозуміння,
сумнівається в логічності такого перекладу. Справді, навіщо ж відмовляти в
здоровому глузді нашим предкам – де логіка: порядку немає, а земля “велика
й багата”. Зміст уривка стає прозорим, якщо словосполучення наряда в ней
нет сприйняти не як відсутність порядку, а як відсутність правителя (у
деяких літописних текстах – нарядника в ней нет). І тоді сама подія постає в
зовсім іншому світлі: мова не про нездатність слов’ян до державного
управління, а про конкретну історичну подію: запрошення на престол іншого
правителя тоді, коли місцева князівська династія з якихось причин
перервалася. А отже, про цілком нормальну політичну практику.
Новгородський літопис повідомляє про ці події докладніше. Династія
місцевих князів у середині ІХ ст. уривається на князі Гостомислі, котрий не
залишив по собі спадкоємця чоловічої статі. Ряд європейських хронік
(Ксатенські аннали) навіть датують цю подію – 844 рік. Тому цілком
зрозуміла потреба відновити згаслу гілку правлячої династії. Никонівський
літопис оповідає про це: “...І зібралися й вирішили: пошукаємо між себе, хто
б у нас князем був та володів нами; пошукаємо і встановимо такого або від
нас, або від хозарів, або від полян, або від дунайців, або від варягів. І була про
це велика суперечка: одні хотіли того, інші – іншого; але, порадившись,
послали до варягів”.
Тож вибір випав на трьох братів-варягів – Рюрика, Синеуса й Трувора.
Вони, якщо вірити літопису, “разом із родом своїм і вірною дружиною”∗
1
Карамзин Н.М. История государства Российского. – М., 1988. – Кн.1. – Т. 1. –
С. 67.
∗
Є певні підстави гадати, що Синеуса й Трувора насправді не існувало, що
літописець хибно потрактував речення sim hus, thru waring (“зі своїм домом і вірною
дружиною”). Співпадіння цілої фрази змушує визнати таке припущення вірогідним.
Тим більше, що жодними успіхами Синеус і Трувор не відзначились і, за літописом,
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прийшли до слов’ян і поділили їхні землі. Зауважимо: закликанню варягів
передувало обговорення, звідки краще взяти князя. Була, до речі, думка
обрати князя і з-поміж себе. Цікавий список племен, з яких новгородці мали
вибирати собі правителя: хозари, поляни, дунайці, варяги... Зрозуміло, що
такий критерій мусив чимось пояснюватися. Щодо полян і дунайців
особливих питань не виникає: їхнє слов’янство поза сумнівом, тож новгородці
цілком могли шукати правителя серед своїх етнічних родичів. Що ж до хозар і
варягів, то їхня поява серед претендентів на новгородський престол дещо
загадкова. Втім, лише на перший погляд.
Ще десятиліття тому було б досить складно збагнути, у чому тут річ. Та
історичні дослідження останніх років дають змогу по-новому глянути на
факти нашої давньої історії. Зокрема, й на проблему хозарів. Не зупиняючися
на ній детально, зазначимо тільки, що з’явилися вагомі підстави усумнитися в
слушності усталеного погляду на походження хозарів. І насамперед через
показовий зв’язок хозарів із руссю, виразно простежуваний у давній традиції.
Так, “Влесова книга” оповідає легенду про трьох братів – Кімарі, Хозара й
Руса, чим стверджується їхня етнічна спорідненість. Анонімний твір
“Зібрання історій” (1126) наводить іншу легенду про спорідненість русів і
хозарів: “...Оповідають також, що Рус і Хозар були від однієї матері й
батька. Потім Рус виріс і, оскільки не мав місця, яке було б йому по душі,
написав листа (!) Хозару й попросив у того частину його країни, щоб там
поселитися”. Сюди ж можна віднести і факт, що руські князі (до речі,
Рюриковичі) означували себе титулом хакан, як і хозарські правителі. Ібрагім
ібн Йа’куб (Х ст.) відносить хозарів, русів і печенігів до народів, які
розмовляли слов’янською мовою. Інтенсивність історичних зв’язків між
русами й хозарами дає підстави деяким дослідникам доходити висновку, що й
сама Русь своїм виникненням завдячує Хозарському каганату. Доречно
згадати й літописну згадку, коли Аскольд і Дір запитують у киян, хто править
Києвом. А ті їм відповідають: “були три брати, але загинули, а ми платимо
данину роду їхньому, хозарам (!)”. А саме Кий, Щек та Хорив вважаються не
лише засновниками Києва, а й родоначальниками полян. І якщо новгородці
могли шукати правителя собі у полян, то чому вони з таким же правом не
могли шукати його і в хозар?
Лишаються варяги, з яких, власне, новгородці й вибрали собі князя. І хоча
питання про походження варягів і досі гостро дискутується, долучатися й собі
до цих дискусій, як на нас, немає потреби. Варто лише розглянути це питання
конкретніше: кого ж саме запросили новгородці в особі Рюрика і його братів?
Уже перші дослідники відзначали, що історична традиція, виявляється,
досить добре знає і Рюрика, і його батька – князя ободритів Готлейба (Годлав
західних джерел); про що, зокрема, свідчить Фрідріх Хемніц у своїй
“Генеалогії мекленбурзьких принців”. Легенда про закликання трьох синів
ободритського князя виявилася настільки популярною, що її ще в середині
ХІХ ст. записав і опублікував француз Ксав’є Марм’є у своїх “Листах з
півночі”:
“... У VIII ст. н.е. племенем ободритів правив король на ім’я Годлав,
батько трьох юнаків, однаково сильних, сміливих і прагнучих слави. Перший
померли одночасно через два роки після свого “закликання”. Втім, це й неістотно, бо
історичність самого Рюрика поза сумнівом.
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звався Рюрик, другий – Сівар, третій – Трувар. Не маючи змоги випробувати
свою хоробрість у мирному батьковому королівстві, троє юнаків вирушили на
пошуки битв і пригод в інші землі… Вони подалися на схід і прославилися в
тих країнах, через які проходили. Всюди, де брати зустрічали гноблених, вони
приходили на допомогу, скрізь, де зчинялася війна між двома правителями,
брати намагалися з’ясувати, хто з них правий, і ставали на його бік. Після
багатьох славних діянь і запеклих битв брати, якими захоплювалися і яких
благословляли, прийшли до Русії. Народ цієї країни страждав під тягарем
тривалої тиранії, проти якої не наважувався повстати. Троє братів,
перейнявшися його нещастям, пробудили в ньому приспану мужність, зібрали
військо, очолили його і скинули владу гнобителів. Відновивши мир і лад у
країні, брати вирішили повернутися до свого старого батька, але вдячний
народ попросив їх не йти й посісти місце колишніх королів. Тоді Рюрик
отримав Новгород, Сівар∗ – Плесков, а Трувар – Білоозеро”1.
Прикметно, що матір’ю Рюрика історична традиція вважає Умілу,
середульшу дочку Гостомисла, того самого новгородського князя, по смерті
якого новгородці почали шукати собі правителя. Зміст літописного уривка в
такому разі постає в зовсім іншому світлі: новгородці кличуть до себе не
чужоземця, а онука свого померлого князя, щоб відновити згаслу князівську
династію. Відтак Рюрик виявляється не родоначальником нової, а
продовжувачем давньої династії, бо, за традицією, Гостомисл – нащадок
легендарного Славена в одинадцятому коліні. Втім, ще В.М.Татіщев, знаючи
таке Рюрикове походження, наголошував: “Рюрик ...как сын дочери
Гостомыслова, по наследию в Руси государем учинился…”, “Рюрик... от
русских прежних государей произошел…”
Але хто ж такі ободрити, що з них походив Рюрик? Ще на початку
ХVII ст. італієць Мавро Орбіні, посилаючись на Сігізмунда Герберштейна,
писав: “Рюрик (Rurich) прибув на Русь з двома братами з вандальської
провінції Вагрії, слов’янської області на берегах Балтійського моря”. 1613
року Клод Дюре видав у Кельні книгу про історію мов, де зазначає, що
варяги, з яких походив Рюрик, були вандали, що звалися венди. За
генеалогією Іоганна Хюбнера 1725 року, ободрити – відгалуження
герульських, вандальських і венедських князів. Ксатенські аннали
повідомляють, що Гостомисл (Gestimus) загинув під час війни короля
Людовіка проти вендів. Йордан уточнює, що венедами, вендами або віндами
раніше називалися слов’яни. До речі, саме венедами називають балтійських і
полабських слов’ян більшість німецьких джерел. Називають вони їх і
вандалами, причому вандали й венеди сприймаються як назви одного і того
самого етносу. У ХV ст. анонімний польський автор пояснював, що тих, кого
поляки називають поморці, німці (тевтони) зовуть венди, галли й італійці –
вандали,∗ а рутени – галмати.
Адам Бременський у “Діяннях Священиків Гамбурзької церкви” (ст.) так
описує розселення слов’янських племен: “...Слов’янія – це дуже розлога
∗

Так у всіх західноєвропейських (німецьких) джерелах.
Marmier X. Lettres sur le Nord. Paris. – 1857. – P. 25-26.
∗
У науці вандалів вважають германським народом. Однак у давніх джерелах – і
саме німецькомовних – вандали часто ототожнюються зі слов’янами: ті й інші були для
них німців чужомовними.
1
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область Германії, населена вінулами, що колись називалися вандали.
...Слов’янських народів існує багато. Серед них найбільш західні – вангри
(вагри). ...Їхнє місто біля моря зоветься Алдінбург (Старгород). Тоді йдуть
ободрити, яких тепер називають ререги і їхнє місто – Магнополіс (Велеград).
На схід від нас (тобто від Гамбурга) живуть полабінги (полаби), місто яких –
Рацисбург (Ратибор). За ними лінгони (глиняни) й вараби. Далі йдуть хижани
й черезпеняни, відділені від доленчан і ратарів річкою Піною та містом
Диміном. ...Ці чотири народи за їхню хоробрість називаються вільці або
лютичі…
…Три острови варто виділити серед островів, звернених до слов’янської
землі. Перший із них зоветься Фембре. Він розташований проти області вагрів
так, що його, як і острів Лаланд, можна бачити зі Старгороду. Інший острів
розташований навпроти вільців: ним володіють руяни, дуже хоробре
слов’янське плем’я, без рішення якого, згідно з законом, не приймається
жодних суспільних ухвал. ...Третій острів називається Семланд, він
знаходиться поблизу русів і поляків. Його населяють серби або пруси, дуже
людинолюбні й відчайдушні, що завжди прагнуть прийти на поміч тим, хто
зазнав загрози в морі чи нападу піратів”.
Що варяги – слов’яни, а не скандинави, засвідчують й інші джерела.
Воскресенський літопис, оповідаючи про закликання Рюрика, пише: “поищемъ
себе князя, иже бы владелъ нами, и рядил ны и судил бы во правду... и послаша
к Немцемъ”. Німцями ніколи не називали скандинавів, а лише континентальні
народи. Шамс-ад-дін Дімешкі (XIV ст.) повідомляє: “Тут є велика затока,
називана Морем варенгів. А варенги – народ, що розмовляє незрозумілою
мовою. Вони слов’яни слов’ян.” Сам літописець прямо відділяє варягів, до
яких пішли новгородці, від скандинавів: “бо зовуться ті варяги русь, так само
як інші зовуться шведи, інші – норвежці, англи, інші готи (готландці), так і
ці”. Отже, посилали не до всіх варягів, а до певних, до русі. Що ж то за
Північна Русь?
Йоакимівський літопис, що дійшов у фрагментарному переказі Татіщева,
робить стислий екскурс в історію. Він повідомляє, що “Славен із братом
Скіфом, маючи багато війн на сході, пішов на захід, багато земель побіля
Чорного моря та на Дунаї підкорив... І від старшого брата прозвалися
слов’яни. Славен-князь, залишив у Фракії й Іллірії та по Дунаю сина
Бастарна, пішов на північ і велике місто створив і своїм ім’ям назвав –
Словенськ. Скіф лишився біля Понту й Меотиди... По заснуванні великого
міста помер Славен, і після нього владарювали сини його й онуки багато
років. І був князь Вандал, який володів слов’янами, ходив на північ, схід та
захід морем і землею, багато земель біля моря повоював і народи собі
підкорив, а тоді повернувся до міста Великого...”. Майже дослівно цю легенду
переповідає і “Влесова книга” (І 6а).
Проблема походження Русі винятково складна й тому, що в історичні часи
джерела знають стільки різних Русій, що в них неважко й заблукати. Назва
Русь, окрім Подніпров’я, пов’язується з Прикарпаттям, Приазов’ям,
Прикаспієм, гирлом Дунаю, Прибалтикою. Область Рузіка входила до
Вандальського (!) королівства в Північній Африці. Щодо Північної, або
Прибалтійської русі, то джерела фіксують їх як руги. Саме княгинею ругів
візантійська традиція називає Ольгу, дружину князя Ігоря і матір Святослава.
В.М.Татіщев твердить, що Ольга належить до роду Гостомисла.
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Князем ругів називають джерела й князя Одоакра (Одонакора), який 475
року очолив повстання проти Риму, завоював його і 14 років правив “вічним
містом”. Цікаві рядки з універсала Богдана Хмельницкого наводить у своєму
"Літописі" Самійло Величко: “Коли давній Рим, який можна назвати матір’ю
всіх європейських міст, володів численними державами й пишався 645тисячним військом, а його набагато менше військо войовничих русів із Ругії
на чолі з князем їх Одонацором 470 року звоювало і 14 років ним володіло, то
нам тепер, як і тим давнім русам, предкам нашим, хто заборонить воїнство і
применшить відвагу лицарську?”
Ще 1648 року українські козаки вважали Одоакра та його русів своїми
предками. Ця традиція була настільки сильною, що коли 1657 року Богдан
Хмельницький помер, Самійло Зірка, генеральний писар Запорозького
війська, біля його труни казав: “Милий вождю! Давній руський Одонацере!”
Чим вочевидь ототожнював значимість Хмельницького зі значимістю в
давнину Одоакра. Щоправда, з роками ця традиція, що пов’язувала
українських козаків із русами Одоакра, поступово блякла через втрату
державності.
Отож літописна оповідь знаходить просте й логічне пояснення: посланці
новгородських та інших північних племен ішли до варягів, слов’янського
народу, нащадків венедів у західному куті Прибалтики. Вибір князя собі
новгородці обмежували слов’янським світом: їм і гадки не було запрошувати
до себе чужоземного правителя, з Франції чи, скажімо, з Візантії.
Вийшло, що дослідники втрапили в тенета ними ж створеної схеми.
Безпідставне твердження, ніби літописні варяги – просто інша назва
скандинавських вікінгів (норманів), а ще рядок із “Повісті врем’яних літ”, що
звалися ті варяги русь, призвели до низки безглуздих умовиводів. Оскільки,
мовляв, варяги – скандинави, то й русь просто зобов’язана бути
скандинавського походження. І як наслідок – безкінечні пошуки напівміфічної
русі серед шведів, норвежців і фінів. Про що відомий антинорманіст
Ю.І.Венелін ще на початку ХІХ ст. рішуче заявляв: “Русь або руси як народ
норманський, скандинавський, ніколи не існував, і є лише наслідком
жалюгідного тлумачення або фантастичних результатів деяких дослідників.
Не зрозуміли Нестора! Ще й як не зрозуміли!"
Тож і роль варягів в історії Русі постає зовсім іншою, аніж прийнято
вважати. Ще важко говорити про місце і роль в українській історії Аскольда і
Діра – це велика самостійна проблема, яка потребує окремого дослідження.
Можливо, Аскольд і Дір справді були чужими у Києві, зважаючи на негативне
ставлення до них і у літописі, і у “Влесовій книзі”. Похід Олега в такому разі
виглядає як спроба відновити законний порядок престолонаслідування,
скинути князя-узурпатора. Отримавши владу в Києві, Олег вирішує саме його
зробити новою столицею і сказав: “Се буди мати городів руських”. Саме за
Віщого Олега Київ перетворюється на центр, довкола якого починається
збирання земель. Термін русь, історично спільний і для південної і для
північної Русі, з часом стає єдиним означенням племен, що поступово входять
до цієї держави: “и седе Олег княжа в Киеве... и беша у него варяги, и словене,
и прочий, прозваша(ся) Русью”. Очевидно, саме це мав на увазі літописець,
коли писав про новгородців: “от варяг бо прозвашася Русью, а первое беша
словене”, а також “поляни, иже нине зовомое русь”.
Отже, внаслідок тривалого історичного розвитку назви на рус/рос
поширюються на значний ареал від Чорного до Балтійського морів. Долі русі,
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слов’ян і венедів на ІХ ст. настільки взаємопереплітаються, що становлять
своєрідне ціле й відсилають нас до набагато давніших часів. Бо коріння Русі
сягає сивої індоєвропейської давнини. Саме звернення до неї дає сподівання
на те, що питання, на які ми сьогодні ще не в змозі відповісти, завтра стануть
пояснені й зрозумілі. На ІХ ст. вже цілком можна говорити про певну
історичну єдність слов’янського світу, відбиту, зокрема, в подіях політичної
історії цього періоду. Їх важливість і значення ще належить з’ясувати й
осмислити. Але схоже, для Києва тогочасні події були визначальними: із
зміною князівської династії Київ стає центром давньоруської держави.
Починається вітчизняна історія, зафіксована літописами.
Нині можна впевнено говорити про те, що норманська теорія відійшла у
минуле, а їй на зміну прийшла нова автохтонна концепція походження Русі.
Значення цієї події не лише суто академічне, адже відомо, що гострота
суперечки про початок Русі не в останню чергу визначалася політичною
важливістю питання. Не випадково свого часу ідеологи фашистської
Німеччини Гітлер, Гіммлер і Геббельс включились у цю полеміку,
розмірковуючи про народи, “спроможні” й “неспроможні” до наведення
порядку, до створення власної державності. Ми пам’ятаємо, до якої трагедії
призвело втілення цієї теорії в життя. Сьогодні, без перебільшення, від
результату цієї дискусії залежить, яку історію України ми отримаємо. А
історія, як відомо, слугує зв’язком між сучасною людиною та її минулим. І ми
ще повною мірою не усвідомлюємо, чим для нас може обернутися втрата
цього зв’язку…
Ярошинський О. Б. (Київ)
ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ ст. У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ
УКРАЇНИ В СВІТЛІ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА
У статті висвітлюється вплив визвольних подій 1648-1659 рр. на
демографічну ситуацію в західноукраїнських землях, характеризуються
людські втрати, понесені волинянами під час Національної революції.
З’ясовуються фактори, що викликали демографічну катастрофу в Західному
регіоні України наприкінці 50-х рр. ХVІІ ст., вперше відтворюється її
динаміка, виявлені фази, розкривається вплив на перебіг тодішнього
українського визвольного процесу.
Вивчення історіографічної спадщини показало, що проблема
демографічних наслідків Національної революції середини ХVІІ ст. до
недавнього часу залишалася ахіллесовою п’ятою історичної науки. Не
применшуючи внеску попередників у спроби розглянути окремі складові цієї
наукової проблеми, слід підкреслити, що вони зводились в основному до
побіжного вивчення кількісних показників, відображених у деяких джерелах
про значні людські втрати в часи визвольної епопеї. Систематизовані колись
М. Владімірським-Будановим матеріали податкових реєстрів використову-
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вались тільки для констатації демографічного спаду наприкінці 50-х рр.
ХVІІ ст.1 Незважаючи на слушні зауваження І. Каманіна і О. Барановича про
недостатність податкової інформації для дослідження питання про людські
втрати під час Національної революції2, комплексне вивчення джерел та
моделювання демографічного процесу не проводилося. Більше того,
зазначене зауваження відсунуло на задній план скрупульозне вивчення
дослідниками подимних реєстрів 1648-1662 рр., що були і залишаються
неоціненним джерелом об’єктивної інформації з проблеми, що розглядається.
Тому не випадково, що історики до цього часу допускають різні оцінки
масштабів людських втрат в роки Національної революції3. Оскільки питання
про демографічні наслідки вітчизняного феномена ХVІІ ст. не було об’єктом
спеціального дослідження, залишалися невідомими основні показники, фази,
фактори демографічного спаду, його вплив на соціальну стратифікацію в
регіоні та на подальшу долю Національної революції. Незадовільний стан
вивчення проблеми заважав формуванню цілісного уявлення про український
національно-визвольний процес середини ХVІІ ст., нерідко підштовхував
істориків до непродуманих висновків про його доцільність та історичні уроки.
Це спонукало автора до глибшого аналізу джерельної бази, пошуків нових
методологічних підходів до опрацювання ряду відомих документів,
статистичної обробки інформації, здобутої з однотипних джерел,
моделювання окремих демографічних явищ тощо. Для з’ясування впливу
визвольних змагань 1648-1659 рр. на демографічну ситуацію в регіоні було
вивчено опубліковані архівні джерела, проаналізовано історіографічні
гіпотези, логічно і статистично опрацьовано показники подимних реєстрів
1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 1655-1657, 1662 рр. Окремі судження про
сутність тодішніх демографічних явищ уже були частково опубліковані4.
З огляду на рамки даної публікації, спробую стисло відобразити
демографічні наслідки українського феномена середини ХVІІ століття,
виявлені в ході комплексного вивчення джерел. Напередодні Національної
революції у 2375 містах, містечках і селах Волинського воєводства проживало
близько 770 тис. осіб. Майже 56 відсотків жителів краю мешкало у Луцькому,
32 відсотки – у Кременецькому, 12 відсотків – у Володимирському повітах.
Густота ж населення всіх трьох повітів була приблизно однаковою і становила
в середньому 19 осіб на квадратний кілометр5. Залюдненість тодішньої
1
Владимирский-Буданов М. Передвижение южно-русского населения в эпоху
Богдана Хмельницкого. – К., 1881. – С. 1-17.
2
Каманин И. М. Участие южно-русского населения в восстании Богдана
Хмельницкого // Архив Юго-Западной России (далі – Архив ЮЗР). – К., 1914. – Т. 4. –
Ч. 3. – С. ХLVІ-СІ; Баранович А. И. Магнатское хозяйство на Юге Волыни в ХVIII в. –
М., 1955. – С. 11-16; Його ж. Опустошение и восстановление Правобережной Украины
во второй половине ХVII и начале ХVIII в. // История СССР. – 1960. – № 5. – С. 157158.
3
Владимирский-Буданов М. Передвижение ... – С. 13-17; Баранович А. И.
Магнатское хозяйство ... – С . 13-16.
4
Ярошинський О. Б. Наслідки визвольної боротьби 1648-1657 рр. на Волині. – К.,
2000. – 33 с.
5
Баранович О. І. Залюднення Волинського воєводства в першій половині ХVII ст. –
К., 1930. – С. 30-113; Кику И. А. Положение и антифеодальная борьба крестьян Волыни
в 30-х – 40-х гг. ХVII в. (на материалах волынских актовых книг): Автореф. дисс…
канд. истор. наук. – Днепропетровск, 1984. – С. 12; Крикун М. Г. Чисельність населення
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Волині значно перевищувала густоту населення інших українських земель та
ряду європейських країн – Прусії, Данії, Шотландії, Померанії та ін.1
Як засвідчують джерела, великих людських втрат волинські землі зазнали
вже на перших етапах визвольної боротьби, в часи її блискавичного
розгортання і найвищого піднесення (в червні-грудні 1648 р.). Так, весною
1649 р. володимирський староста Д. Стемпковський заявив про різке
зменшення у старостві селян, міщан, євреїв, а греко-католицький владика
І. Мокосій-Баковецький вимагав перепису димів у Володимирській єпископії
у зв’язку з її запустінням2. У наступні роки волинська шляхта і лучани
вимагали звільнення воєводського центру від повинностей через
обезлюднення Луцька3. Учасник польської каральної експедиції шляхтич
А. Мясковський, проходячи з-під Берестечка через Кременеччину в 1651 р.
написав, що там навіть “хатинки ніде не видно ... немає ні міст, ні сіл, одне
поле та попіл, не видно ні людей, ні звірів...”4 Чернігівська шляхта, яка втекла
на Волинь, у сеймиковій інструкції своїм послам з Володимира у 1653 р.
відзначала, що "покриті трупами поля тутешні"5. Волинська шляхта у тому ж
році заявляла, що маєтки одних зовсім запустіли, а в інших нараховувалося
менше десятка осіб6. Незважаючи на таку джерельну інформацію,
О. Баранович, здійснюючи підрахунки ймовірних демографічних втрат на
Волині на основі порівняння показників податкових реєстрів 1629 і 1662 рр.,
піддав сумніву виявлені дані про вірогідне зменшення жителів Кременеччини
у 26 разів. На його думку таку різке зменшення кількісних показників могло
бути пов’язане з приховуванням справжньої чисельності платників подимного
податку землевласницькою шляхтою, а також зміною критеріїв визначення
"диму" у 1662 р.7 Сумніви цього дослідника зумовили потребу глибшого
аналізу джерел та перехресної перевірки статистичної інформації. Бралося до
уваги й те, що подимні реєстри слід розцінювати, передусім, як податкову
документацію, що найбільш повно віддзеркалює лише фіскальні тенденції,
дає можливість досить достовірно відтворити реальний фінансовий стан у
воєводстві8. Разом з цим, вивчення джерельної бази показало, що при
відсутності ознак демографічної катастрофи, ухиляння від податків упродовж
досліджуваного періоду тільки частково і несуттєво спотворювало б
Волинського воєводства в першій половині ХVІІ ст. // Вісник Львівського
університету. Серія історична. – Львів, 1988. – Вип. 24. – С. 80.
1
Крикун М. Г. Чисельність населення Волинського воєводства ... – С. 80;
Баранович О. І. Залюднення Волинського воєводства ... – К., 1930. – С. 19-29;
Дорошенко Д. Нарис історії України. – Мюнхен: Дніпрова хвиля; Київ: Глобус, 1991. –
Т. 1. – С. 139.
2
Архив ЮЗР. – К., 1914. – Т. 4. – Ч. 3. – С. 149, 230-232.
3
Там само. – С. 378-390, 575 (VІ).
4
Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. – К.,
1846. – Т. 2. – С. 83, 85, 100; Документы об освободительной войне украинского народа
1648-1654 гг. (далі – ДОВ). – К., 1965. – С. 584-585.
5
Архив ЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 471-472.
6
Там само. – С. 440-455.
7
Баранович А. И. Магнатское хозяйство ... – С . 13.
8
Ярошинський О. Б. До питання про економічні наслідки подій Національної
революції середини ХVІІ ст. в західноукраїнському регіоні (за матеріалами
Волинського воєводства) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства. – К., 2004. – Т. ІІ. – С. 387-401.
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демографічну ситуацію. Інша річ, що аналіз подимних реєстрів заперечує
однозначність підходу до податкових показників при з’ясуванні фаз
демографічного спаду, викликаного подіями 1648-1659 рр. у різних куточках
краю. Зокрема, неврахування того, що в часи найпотужнішого розгортання
визвольного процесу з фіскальної сфери випадали цілі райони воєводства,
могло б привести до значного заниження реальних демографічних показників
на перших етапах національної епопеї та серйозного спотворення
демографічної дійсності. Це ж стосується неврахування особливого
становища, що склалося у Погоринні, яке тривалий час було спірною
територією в часи між Зборівським договором (1649 р.) і Гадяцькою угодою
1658 р. Наприклад, виявилося, що в реєстрах 1648, 1649 рр. у володіннях кн.
С. Корецького, розташованих у радіусі 25-30 км навколо м. Корця, не було
зафіксовано жодного "диму". А в 1650 р. тут було зареєстровано 4451 “дим”.
Еклектичний підхід до податкових документів і неврахування
податкоплатників 1650 р. як реально існуючих у попередні роки, але не
зафіксованих реєстрами через вищезгадану революційну хвилю, штучно
вилучило б значну кількість волинського населення із демографічних
показників вже на першій, початковій фазі демографічної катастрофи та
могло б створити оманливе враження про раптові демографічні спади чи
стрибки в цій та багатьох інших частинах воєводства. Тому, враховуючи ці
особливості джерел та виходячи із виявленої загальної тенденції до
зменшення кількості населення Волині упродовж 1648-1659 рр., при
відсутності податкової інформації за попередні роки, реконструкція
демографічних даних окремих населених пунктів та досліджуваної території,
відображена у поданій до цієї статті таблиці, здійснювалася на основі
показників реєстрів наступних років. При цьому, у кожному з таких
населених пунктів моделювався рівень, не вищий від зафіксованого у
реєстрах ближчих років. Зрозуміло, що таке моделювання не повністю
віддзеркалює демографічну дійсність, а тільки допомагає уникнути грубого її
спотворення на виявлених умовних фазах демографічного спаду. На моє
переконання, внаслідок таких підходів можна встановити лише тенденцію
змін у працездатному середовищі, передусім, – серед чоловічого населення
воєводства та відтворити його кількісні показники. Разом з цим, вивчення і
порівняння показників реєстрів 1648-1658 рр. із результатами перепису
1662 р. не дало підстав для сумнівів, висловлених у свій час О. Барановичем,
щодо об’єктивності останнього подимного реєстру. Як показав аналіз,
відображений в іншій публікації1, крива податкового спаду при врахуванні
щойно зазначених особливостей досліджуваних документів допомагає
з’ясувати демографічну тенденцію до поетапного зменшення волинян у роки
Національної революції. Дослідження і моделювання податкових показників
дали підстави для умовного виділення чотирьох послідовних фаз
демографічного спаду, що призвели до демографічної катастрофи в краї
наприкінці 50-х рр. ХVІІ ст. Варто охарактеризувати хоча б загальні риси та
особливості кожної з них.
Перша фаза (червень 1648 – серпень 1649 рр.) характеризується
зменшенням кількості населення у зв’язку з його участю у повстанських
1
Ярошинський О. Б. До питання про економічні наслідки подій Національної
революції ... – С. 387-401.
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загонах, акціях, формуванні підрозділів українського війська, боях проти
збройних сил Речі Посполитої і магнатських військових формувань, західних і
східних міграційних потоках. Узагальнено ці втрати можуть розглядатися як
наслідок боротьби волинян за реалізацію визвольних завдань Національної
революції. Більшість з них є умовними, тобто вони були зв’язані не з
загибеллю, а з міграційними рухами польських, єврейських етнічних
елементів і частини волинської шляхти на захід, а українських – на схід,
включаючи й масову участь волинського міщанства, селянства, патріотичної
частини шляхти у формуванні української армії. Внаслідок дії цих факторів
уже наприкінці 1648 р. на попередньому місці проживання не виявилося
понад третини жителів краю (37,9 відсотків). Зокрема, на території
Володимирського і Луцького повітів залишилося близько 86 відсотків, а
Кременецького – трохи більше 9 відсотків дореволюційних мешканців. Після
етапу найвищого піднесення боротьби (літо-осінь 1648 р.) у містах
залишилося приблизно половини (48%), а в селах – понад дві третини (67,2%)
попередніх жителів (див. табл.). Різке зменшення міського населення
пов’язане передусім із польською та єврейською масовою західною міграцією
в Галичину, а звідти – у Польщу під час розгортання визвольного руху у
воєводстві та Західного походу українського війська у 1648 р. Вірогідно, що
саме з міграцією пов’язане зникнення з воєводства “всього, що сповідувало
католицьку віру і розмовляло польською мовою”1. Оскільки більшість
польських емігрантів уже не поверталася на Волинь, етнічний польський
елемент перестав бути домінуючим у містах і втратив вплив на
самоврядування. Разом з цим, слід мати на увазі, що абсолютна втрата
економічної і політичної ролі етнічнопольських елементів у містах краю
поєднувалась із відносністю фактичних демографічних втрат, понесених
інородцями внаслідок їх фізичного знищення. Джерела засвідчують і реальні
людські втрати серед волинського єврейства – досить численної і впливової
групи місцевого міщанства. Неупереджене вивчення антиєврейського аспекту
в тодішньому українському визвольному процесі відкидає до міфотворчих
вигадок твердження про значні кількісні показники тодішніх єврейських
людських втрат на Волині і в Україні, започатковані єврейським літописцем з
Полонного Н. Ганновером2. Уже публікувались дані про те, що захоплення
єврейського майна, побиття, вбивства євреїв в часи Української революції
підтверджено документально лише у 7 відсотків повстанських акцій3. Тому
якщо економічні втрати єврейства безумовно були значними, то навіть
відносні демографічні – у стократ разів меншими від українських. Принагідно
слід звернути увагу на те, що серед ініціаторів цих поодиноких
антиєврейських акцій та погромів були не тільки українські повстанці. Так, у
березні 1649 р. дубнівським магістратом засуджено охрещеного козацьким
попом єврея Лейбу за вбивство базалійського єврея-орендаря Мейєра та
1

Владимирский-Буданов М. Передвижение ... – С. 16.
Богдан Хмельницкий. Летопись еврея современника, Натана Ганновера, о
событиях 1648-1652 годов в Малороссии вообще и о судьбе своих единоверцев в
особенности. – Одесса, 1878. – С. 16, 32-34, 39, 53; Згідно з Н. Ганновером в 1648 р. у
Полонному загинуло 10 тис., Старокостянтинові – 3 тис., Дубно – понад 1 тис. євреїв,
тоді як все єврейське населення воєводства коливалося в межах 13-15 тис. осіб.
3
Ярошинський О.Б. Проблеми міжнаціональних відносин на Волині в 40-50 рр.
ХVІІ ст. // Відродження. – 2000. – № 3. – С. 41.
2
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спільні з іншими євреями грабежі1. Дещо раніше цей же єврей позивався в суд
за привласнення майна шляхтича, який рятувався втечею після розгрому
польських військ під Пилявцями у вересні 1648 р.2 Тим часом, більшість
волинського єврейства, разом з польською, литовською і зполонізованою
українською шляхтою заполонила галицькі і польські міста (Броди, Львів,
Замостя), що не захоплювалися українською армією приступом після сплати
контрибуції. Отже, подібно до шляхти, переслідувань зазнали ті євреї, котрі
залишилися на місцях до середини 1649 р. Таких було небагато, а більшість
серед них – представники єврейського орендарського і лихварського
прошарків, які відмовились від міграції разом з кагалами і прикагалками
Волинської синагоги. Інакше швидке єврейське заселення Волині після
ратифікації Сеймом Речі Посполитої умов Зборівського договору (в січні
1650 р.), наявність судових скарг від представників єврейських общин, судові
переслідування учасників поодиноких антиєврейських акцій та наявність
згідно з переписом 1662 р. такої кількості єврейства, яка становила понад 11
відсотків тодішніх волинських податкоплатників3, прийшлося б пояснювати
появою на цих землях пришельців, а не поверненням більшості іудеїв, раніше
вкорінених у цьому краї і добре обізнаних із ситуацією 1648-1649 рр.
Вивчення діалектики визвольного процесу та підрахунки, проведені під
час картографування військових походів і повстанських рейдів, показують,
що основні маршрути української армії та її окремих підрозділів упродовж
цієї фази мали у воєводстві сумарну протяжність понад 2450 км, у тому числі
основних військових частин – 250 км. Крім того, більше 1150 км пройшли з
боями в різні кінці Волині місцеві повстанці, залучаючи по всій довжині
маршруту сільських і міських прихильників та втягуючи їх у смертоносний
коловорот збройної боротьби за національну і соціальну свободу. Під час
перших чотирьох етапів визвольної епопеї в краї, що хронологічно
співпадають з першою фазою демографічного спаду, відбулися кровопролитні
бої українських полків М. Кривоноса, І. Гирі, П. Головацького за визволення
Полонного, Старокостянтинова, інших міст південного Погориння, де
готувалися стратегічно виграшні передумови блискучої перемоги над
поляками під Пилявцями на волинсько-подільському пограниччі. Козацькі
загони цих полків рейдували в центральні і західні райони воєводства,
допомагаючи місцевим повстанцям розгромити місцеві магнатськошляхетські військові угруповання та стимулюючи визвольний процес.
Згодом, під час літнього (1649 р.) походу українського війська на Волинь,
тривалої облоги і кровопролитного штурму Збаража, битви під Зборовом
ситуація повторилася, але вже місцеві повстанці допомагали армії добиватися
бажаних воєнних результатів. Водночас у 1648 – першій половині 1649 рр.
відбулася переважна більшість народних виступів часів Національної
революції у воєводстві. Підрахунки показують, що жорстоку боротьбу проти
колоніального панування та феодальних відносин вели селяни, міщани,
православне духівництво, патріотична місцева шляхта 288 міст, містечок, сіл,
тобто понад 12 відсотків від їх загальної кількості у краї. При цьому, лише
взяті окремо однотипні актові документи засвідчили, що національну і
1
2
3

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 100-106.
Там само. – С. 99.
Ярошинський О.Б. Проблеми міжнаціональних відносин на Волині ... – С. 41.
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соціальну свободу виборювали жителі 43-х волинських міст (майже 40
відсотків від загальної кількості) та 246 сіл (понад 11 відсотків). Нерідко
місцеві повстанські загони вели криваві бої, визволяючи край або відстоюючи
свої завоювання. Наприклад, звягельські повстанці не тільки звільнили
Звягельську волость, а й пронизали своїм рейдом із сходу на захід все
воєводство по лінії Звягель–Корець–Гоща–Олика–Луцьк–Володимир восени
1648 р., а весною 1649 р. здійснили два рейди із Звягеля до Острога, завдаючи
втрат противникові і, відповідно, несучи жертви. У червні 1649 р. вони
вчинили героїчний опір польському наступові, але, зазнавши чимало втрат,
змушені були покинути Звягель та з сім’ями переселитися вглиб Київщини. Є
підстави для тверджень про участь Звягельського полку на чолі з Михайлом
Тишею у відомій своєю кровопролитністю Збаразькій облозі1. Цей приклад
непоодинокий, але залучення низки документально підтверджених доказів
самовідданої і втратної боротьби волинян на цій фазі демографічного спаду
не відповідало б поставленій меті щодо стислості викладу суті дослідженої
проблеми. Чимало людських втрат зазнали волиняни через кількаразове
скупчення в краї основних збройних сил Речі Посполитої та дії їхніх
каральних підрозділів. Польські війська промарширували у воєводстві з
червня 1648 до серпня 1649 рр. понад 1100 км, а їхні каральні загони тоді
плюндрували край і знищували волинян на сукупній відстані більше як
760 км. Оскільки їхнє переміщення було поєднане з кровопролитними боями,
передусім, у південно-східній Волині й супроводжувалося знищенням
козацьких залог і місцевих повстанців у районі Заслава, Мирополя,
Острополя, Судилкова, Шепетівки, Звягеля та інших міст, здивування
учасника польської експедиції 1651 р. побаченим запустінням Кременеччини
видає в ньому новачка польської “звитяги” в Україні часів революції. Крім
того,
чимало
волинян
було
знищено
надвірними
корогвами
кн. І. Вишневецького, С. Корецького, В.-Д. Заславського, шляхетським
посполитим рушенням, німецькими найманцями тощо. До речі, наслідки цих
акцій відображено у протесті кн. В.-Д. Заславського та інших документах2. Як
уже згадувалося, чимало волинян у цей час із сім’ями мігрували на схід
України. Особливо обезлюдніли внаслідок цього волості південно-східного
Погориння, звідки учасники революційних подій відступили разом із
козацькими загонами під натиском польських військ на початку літа 1649 р.
Активну участь у формуванні українського війська взяли всі без винятку
групи волинян (крім князівсько-панської). Так, В. Липинський у свій час
довів, що у козацькому реєстрі, складеному згідно з умовами Зборівського
договору восени 1649 р. одних тільки шляхетських родин з Волині
нараховувалося декілька десятків3. У цілому людські втрати наприкінці цієї
демографічної фази могли сягати у воєводстві 40-45 відсотків.
Друга фаза демографічного спаду (осінь 1649 – перша половина 1651 р.)
розпочалася відразу ж після укладення Зборівського договору і тривала аж до
прибуття на Волинь українського війська напередодні Берестецької битви.
Незважаючи на відсутність у воєводстві ознак протиборства збройних сил
1

Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом
гетьмана Богдана Хмельницького. – Філадельфія; Пенсильванія, 1980. – С. 385.
2
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 823-824.
3
Липинський В. Участь шляхти ... – С. 91.
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воюючих сторін, вона характеризується черговим обвальним скороченням
кількості волинян. Вірогідно, основними факторами, що спричинили різкий
демографічний спад, були тоді, передусім, санкціоновані післязборівські
татарські набіги, польські каральні експедиції, владні і магнатсько-шляхетські
репресивні заходи, епідемії, голод, що сягнув рівня голодомору. Так,
здійснена згідно з татарсько-польськими зборівськими домовленостями
ординська навала восени 1649 р. повністю обезлюднила Кременець, Острог,
Заслав, Полонне, Базалію, Колки та інші міста і волості Волині1. Деякі
джерела засвідчують про бажання короля відкупитися від татар наданням їм
права на спустошення краю і одночасно завдати удару як місцевим
визвольним силам, так і постійним опонентам політики зміцнення
королівської влади – “кролев′ятам” типу литовсько-українських магнатів на
Волині: І. Вишневецького, В.-Д. Заславського, С. Корецького та ін. Як
повідомляли московському двору путивльські воєводи, Ян Казимір просив,
щоб “татарам за річку Віслу не ходити, а йти велів король татарам замість
плати ті міста воювати, які йому, королю, були неслухняні, гетьмана
коронного Фірлея і князів Вишневецького і Домініка і Корецького і
Збаразького князів ...”2 Власник Олики, литовський канцлер А. Радзивілл
стверджував, що його вотчинне місто штурмували одночасно татари і козаки3.
Татари сплюндрували тоді волинські міста і села по маршруту, що
перевищував 325 км. Згубні наслідки польських експедицій та шляхетських
репресій відобразила скарга кн. С. С. Чарторийського4. Особливо запеклою і
кровопролитною стала боротьба після ратифікації Зборівського договору
Сеймом, коли на Волинь почала повертатися польська й ополячена волинська
шляхта. Відновлені судові органи розглянули в тому році більшість судових
скарг на учасників визвольного руху. Намагання польської влади і шляхти
вогнем і мечем відновлювати попередні порядки наштовхувалось на завзятий
опір тих, хто відчув подих національної і соціальної свободи. Князь
С. Корецький, придушивши повстанський рух у своїх волинських володіннях
силами надвірної корогви і найманців, був змушений утримувати у бойовій
готовності корецький гарнізон. Так само збройною силою повертав Олику
А. Радзивілл та інші представники князівсько-панської волинської групи.
Спроби реставрації старих порядків підштовхнули волинян до масштабних
міграційних рухів на схід України, що стримувалися тоді польськими
військами та універсалами Б. Хмельницького5. Чимало місцевого населення
вимерло під час епідемії чуми восени 1649 р. та голоду в першій половині
1650 р. Весною 1651 р. корець житньої муки на Волині коштував 120 злотих6,
тому мало хто із волинських міщан міг прогодуватися і дожити до нового
1
Центральний історичний архів України в м. Києві, ф. 237, оп. 1, спр. 27, арк 5 зв.;
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 395; ДОВ. – С. 244.
2
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб., 1861. – Т. 3. –
№ 22 (Дополнение). – С. 347.
3
Pamiętniki Albrychta Stanisława X. Radziwiłła Kanclerza W. Litowskiego. – Posnań,
1839. – T. 2. – S. 585.
4
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 823-824.
5
Юркевич В. Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Б. Хмельницького.
– К., 1932. – С. 14.
6
Latopisiec albo kronizka Joachima Jerlicza, z rekopismu wydal K. Wl. Wojcicki. –
Warszawa, 1853. – T. 1. – S. 120; Баранович А. И. Магнатское хозяйство ... – С. 16.
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врожаю. Влітку цього ж року через голод трапилися випадки канібалізму1.
Внаслідок зазначених факторів вже наприкінці 1650 р. оподаткована частина
волинян зменшилася на 62 відсотки (порівняно з 1648 р. – на 37,5%)
(див. табл.). А влітку 1651 р. демографічні втрати у воєводстві сягали 70
відсотків.
Третя фаза демографічного спаду (липень 1651 – середина 1652 рр.)
розпочалася разом з українськими і польськими воєнними операціями
напередодні Берестецької битви, а умовною її верхньою хронологічною
межею можна вважати кінець весни 1652 р. – час фактичного припинення на
Волині відносно самостійного визвольного руху та поразки Національної
революції в краї. Головними чинниками людських втрат, викликаними
трагічною для українців розв’язкою воєнних подій під Берестечком, стало
знищення волинян польськими військами, каральними загонами,
найманськими формуваннями, масовий міграційний відтік у східні райони
України, нові спалахи епідемій, голод. Як показав аналіз результатів
картографування тодішніх подій, українсько-татарське військо до і після
Берестецької битви пройшло понад 600 км волинської території, з яких 200 км
припадало на рейди продовольчих і розвідувальних козацьких загонів.
Чимало волинських повстанців влилося тоді в українську армію,
сподіваючись завдати ворогові остаточної поразки, а після трагічної невдачі
ті, кому вдалося вирватися з оточення, разом з козацькими полками подалися
на Київщину. Відразу ж після битви під Берестечком на московську територію
емігрував острозький загін, який нараховував понад тисячу осіб2.
Дослідниками виявлено значний приплив волинського населення на
Слобожанщину. Так, мігрантська група з 46 осіб, котрі прибули до Яблунева у
1652 р., нараховувала близько десятка волинських родин3. Польські війська
переслідуючи українські полки з-під Берестечка, промарширували тоді на
Волині понад 700 км. При цьому рух основних частин, про які писав шляхтич
А. Мясковський, здійснювався по 300-кілометровому маршруту переважно
територією Кременецького повіту. Польські каральні загони чинили розправи
над волинянами, які проживали вздовж маршруту їх пересування. Шляхетські
інструкції сеймовим послам 1651-1652 рр. стверджували про спустошення
краю під час козацьких, польських військових акцій, а також татарських
набігів4. Останні проривались тоді на 150 км углиб території воєводства,
грабуючи і виводячи в неволю тисячі волинян. У зв’язку із стрімким
піднесенням у краї визвольної боротьби влітку і восени 1651 р., у
повстанських акціях взяли участь жителі 34 населених пунктів, не охоплених
революційним рухом у попередні роки. Поразка українського війська під
Берестечком, наступ польських військ, каральні експедиції, шляхетські
репресії змели цю останню національно-визвольну хвилю в регіоні, завдавши
волинянам нових демографічних втрат. У результаті сукупної дії всіх
зазначених факторів наприкінці 1651 р. у воєводстві залишилося не більше 18
відсотків податкоспроможного населення дореволюційних часів (близько
1

Там само.
Барановский С. Волынцы как переселенцы в восточную Россию, в эпоху Богдана
Хмельницкого // ВЕВ. – Кременец, 1874. – № 18, 16 сентября (Часть неофициальная). –
С. 663; Баранович А. И. Магнатское хозяйство ... – С. 10-11.
3
Юркевич В. Еміграція на схід ... – С. 14.
4
Архив ЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 391-413, 434-439, 440-445.
2
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72 % кінця 1648 р.). У містах людські втрати тоді вже становили близько 86
відсотків, а в селах – понад 80 відсотків. Ймовірно, що до середини 1652 р.
кількість дієздатних волинян коливалася в межах 15-18 відсотків
дореволюційного рівня. Водночас з податкових реєстрів зникла половина
населених пунктів, зафіксованих на Волині у 1630 р. (див. табл.). Принагідно
слід відзначити, що за гіпотетичними припущеннями В. Смолія і
В. Степанкова людські втрати козацької України (Київщини, Брацлавщини,
Чернігівщини) у 1648 – першій половині 1653 рр. становили не менше 35-45
відсотків1. Якщо ці здогадки підтвердяться спеціальним дослідженням, то
виникне потреба уважнішого вивчення кількісних параметрів тогочасного
міграційного руху з Волині на схід та можуть з’явитися додаткові підстави
для твердження про відносність щойно наведених показників демографічного
спаду упродовж трьох перших його умовних фаз.
Четверта фаза (друга половина 1652 – 1659 рр.) розпочалася з часу
придушення визвольного руху у воєводстві та тривала до укладення й
ратифікації Гадяцької угоди між козацькою Україною і Польщею. Вона
характеризувалася подальшим знищенням населення краю українськомосковськими, польськими, татарськими військами і загонами. Зокрема,
восени 1653 р. татари сплюндрували Кременець, Залозці, Ямпіль, околиці
Дубна, Олики, Клевані, Острога. Наступного року вони спустошили
Кореччину. Разом із грабунками краю, татари захоплювали безліч полонених2.
Тому у 1653 р. кількість волинян скоротилася приблизно до 9 відсотків
дореволюційного рівня. У цей час податковими реєстрами було зафіксовано
більше 14 відсотків податкоплатників кінця 1648 р. Міське податкоспроможне
населення зменшилося відповідно до 6,3 відсотків, а сільське – приблизно до
10 відсотків. Із 2375 населених пунктів Волині з реєстрів 1653 р. зникло 1762
(див. табл.). Свою роль у подальшому спустошенні краю відіграв і українськомосковський військовий союз, укладений у січні 1654 р. У цьому ж році
українсько-московськими військами поряд з Четвертинською, було
перетворено в пустку Володимирецьку волость, куди ще не встигли добратися
польські й татарські військові руйнівники3. Аналіз реєстрів 1655-1658 рр.
засвідчив про продовження демографічного спаду у досліджуваному регіоні.
Однак, у зв’язку із уже з’ясованими фіскальними тенденціями щодо
приховування кількості реальних податкоплатників, податкова документація
цих років не може розглядатися як достовірне джерело демографічної
інформації. У той же час реєстри 1662 р. фактично підтверджують показники,
отримані завдяки моделюванню тодішньої демографічної ситуації.
Відхилення складають трохи більше 6-ти відсотків. Тому можна припустити,
що реальний демографічний рівень на стільки ж відсотків перевищував той,
що був зафіксований реєстрами 1655-1658 рр. Отже, демографічні втрати на
Волині сягали 90 відсотків жителів дореволюційних часів. У селах
залишилося не більше 12 відсотків податкоспроможних селян, а в містах
приблизно 7 відсотків. Демографічна катастрофа була очевидною і зачепила
всі повіти воєводства. Однак глибина катастрофічності у різних куточках
1
Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVІІ ст. (16481676 рр.) / Україна крізь віки, т. 7. – К., 1999. – С. 173.
2
Latopisiec albo kronizka Joachima Jerlicza ... – Т. 1. – S. 150-151, 153.
3
Ярошинський О. Б. До питання про економічні наслідки подій Національної
революції ... – С. 393.
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краю неоднакова. На Кременеччині рівень людських втрат сягав 97 відсотків,
а у Володимирському і Луцькому повітах – 86 відсотків. У 924 населених
пунктах воєводства зовсім зникли податкоспроможні жителі. Податкові
реєстри 1653-1662 рр. уже не згадували про існування 640 містечок і сіл
Кременецького повіту (дві третини від існуючих у 30-40-х рр.). У двох інших
повітах заявлено про відсутність подимних податкоплатників у 70-ти селах, а
214 сіл і містечок зовсім зникли з реєстрів (див. табл.). Подібно до
Кременеччини страхіття демографічної катастрофи зачепило все Погориння.
Майже повністю обезлюдніли наприкінці 50-х рр. ХVІІ ст. раніше густо
заселені волинські магнатські землеволодіння кн. Корецьких, Заславських,
Острозьких-Хоткевичів,
Любомирських,
Замойських,
Вишневецьких,
Радзивіллів1.
Підсумовуючи викладений матеріал, слід наголосити, що українці
заплатили неймовірно велику ціну за самоутвердження своєї нації на початку
нових часів. Незавершеність Національної революції, загибель і міграція з
західного регіону близько 90 відсотків працездатного населення, що привели
край до демографічної катастрофи, неспроможність втілення жодного із
національно-визвольних, духовно-релігійних, соціально-економічних завдань
та ідеалів разом з наступним розривом на частини українського етносу
московсько-польськими кордонами створюють підґрунтя для песимістичних
роздумів над результативністю українського визвольного процесу середини
ХVІІ ст. На жаль, глибоке вивчення тодішніх явищ підмінюється
позаісторичними роздумами над доцільністю Національної революції, в ході
яких свідомо чи несвідомо причини переплутуються з наслідками, а самі
революційні події вириваються з конкретно-історичного тла. Тим часом
очевидно, що незбагненні для наших сучасників жертви були понесені
українцями в час, коли гостро постала дилема існування чи знищення
української нації. Адже в той час вона була дуже близькою до того, щоб
уподібнитися до багатьох інших недержавних європейських народів,
асимільованих французькими, британськими, іспанськими, російськими
націотвореннями нових часів та розчинитися в польському етнічному
субтракті. Так само очевидно, що саме в часи Національної революції 16481659 рр. українці Волині, Галичини, Берестейщини, Підляшшя, Пінщини,
Західного Поділля, Буковини, Брацлавщини, Київщини, Чернігівщини вперше
і назавжди постали перед Європою і світом як єдина потужна нація. Напевно,
що саме в цій феноменальній площині слід розглядати проблему
катастрофічних демографічних втрат у роки тодішніх українських
національно-визвольних змагань. Зовсім в іншому ракурсі має розцінюватися
питання щодо польських демографічних втрат, понесених тоді панівною
нацією Речі Посполитої задля забезпечення колоніального панування та
втілення заскорузлих і неперспективних імперських ідеалів національного
гноблення, упослідження, асиміляції українців. Навряд чи й треба нагадувати,
що саме ці, абсолютно невиправдані польські етнічні демографічні втрати в
роки Національної революції не давали спокою польським політикам і аж до
кінця 40-х рр. ХХ ст. підштовхували до вирішення польських національних
проблем за рахунок України й українців. Насамкінець варто підкреслити, що
проблема боротьби на національне самовиживання, спроби вирішення якої
1

Ярошинський О. Б. Наслідки визвольної боротьби ... – С. 18-20.
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нерідко приводили до національних катаклізмів, є однією з найскладніших і
найменш вивчених питань світового суспільного розвитку. Вона не завжди
піддається логічному аналізу.
Отже, з’ясувавши на прикладі Волині окремі питання демографічних
наслідків Національної революції середини ХVІІ ст. у Західному регіоні,
передусім, діалектику демографічних змін, умовні фази демографічної
катастрофи та основні фактори, що її породжували в ході героїчної і
жертовної боротьби українців за власну державність та прогресивний
соціально-економічний устрій, можна констатувати започаткування
дослідження цієї багатогранної наукової проблеми. Поглиблене розкриття
етнічного і соціального її зрізів вимагає окремої публікації. А повніше
відтворення всіх складників проблеми можливе після скрупульозного аналізу
динаміки розвитку та особливостей визвольного процесу у всіх без винятку
воєводствах досліджуваного регіону.

Склярова О. М. (Київ)
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ПРОБУДЖЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСТВА
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
У статті розглянуто формування національної самосвідомості громадян
як одну з важливих передумов розбудови громадянського суспільства в
сучасній Україні. Проаналізовано роль наукової інтелігенції другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. у цьому процесі та її актуальність для сьогодення.
Сьогодні, коли однією зі світових тенденцій є глобалізація усіх сфер
життя, постає питання, яку роль буде відведено в світовій системі нашій
країні. Чи зможе Україна зайняти місце, відповідне своєму науковому,
інтелектуальному потенціалу, чи зможемо ми стати конкуренто-спроможними
і використати повністю свій потенціал, зберегти свої національні надбання,
свою самобутність залежить повною мірою і від того, яке суспільство
розбудуємо. Через кризу етичних цінностей нагальною потребою сучасності є
відродження духовності. «При розбудові правової держави, громадянського
суспільства необхідно зосередити зусилля на формуванні нових ціннісних
орієнтацій, у центрі яких має бути національна ідея як духовний і моральний
стрижень пізнання і соціальні дії суб’єктів сучасного суспільства»1. Однією з
основних складових національної ідеї є національна самосвідомість. Саме
інтелігенція, особливо наукова, покликана взяти участь у громадському житті
суспільства, вона має розробити власну економічну модель розвитку,
соціальні, політичні реформи, методи переустрою суспільства.... І в цьому
«українська» позиція інтелігенції буде визначальним чинником. «Українська
1
Надольний І. Теоретико-методологічні засади формування національної
самосвідомості особистості в системі гуманітарного знання // Наука і освіта: Зб. наук.
пр. – К., 1997 – Кн. 1. – С. 47.
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наука, – писав Симон Петлюра, – національна не тільки по формі, по мові, але
й по змісту, по суті»1.
Сьогодні деякі науковці висловлюють звинувачення у часто некритичному
захопленні власною історією, підтверджуючи це переконання тим, що «націю
творить не лише і не стільки минуле, скільки спільне майбутнє. Сучасне
занурення суспільства у міфологізацію – це ознака кризи цінностей. Занадто
велике некритичне захоплення історичним минулим призводить до
міфологізації масової свідомості». Можна у чомусь погодитися з такою
думкою. Але ж без осягнення нашої історії, її уроків, без історичної пам’яті
така нація не знайде себе і в майбутньому.
Тому звернення до історичного досвіду сприятиме осмисленню наших
власних потреб. Ці проблеми вимагають придивитись як до
західноєвропейського досвіду в громадянській сфері, так і до власної
громадянської й духовної історії, її набутків, втрат, пошуків гідного людини
способу існування та самореалізації у суспільстві.
Доречно зазначити, що досить широко вживане в сучасній мові поняття
«інтелігенція» сприймають і розуміють неоднозначно. В європейській
культурі термін «інтелігенція» вживають для позначення суспільної верстви,
представники якої займаються професійно розумовою, творчою працею. Як
зазначають дослідники, саме соціальне явище «інтелігенція» є феноменом
суспільств Східної Європи (України також). Як підкреслює професор
І. Пасько, в Україні історично склалася сила, що стала ядром громадянського
суспільства. Якщо в Європі такою силою був бюргер-підприємець, людина з
яскравими етичними якостями, то в Україні цю роль відігравала інтелігенція –
еліта суспільства2.
У ХІХ ст. інтелігенція була єдиною спільнотою, яка могла згуртувати всі
прошарки населення. Фактично вона виконувала в Україні роль нації,
відображаючи численні соціальні, класові, національні протиріччя
суспільства. Наприкінці ХІХ ст. остаточно сформувалася позиція української
інтелігенції – її не влаштовувала централізована бюрократична держава.
Тема громадянського суспільства є досить популярною у сучасній
історіографії як зарубіжній, так і українській. Проблеми, основні тенденції
розвитку світової цивілізації є одним з аспектів дослідження Кіна Джона.
Хоча далеко не з усіма положеннями можна погоджуватись, проте оцінка
автором ролі суспільства в розвитку нації, національної свідомості у
формуванні громадянського суспільства не може не привернути увагу.
«Відчуття національної ідентичності є базовою передумовою для народження
й зміцнення громадянського суспільства та політичної демократії»3.
Джерела в сучасній історіографії з зазначених проблем становлять значну
групу праць (монографії, дисертації дослідження, статті), що досліджують
широке коло питань від історичної еволюції концепції громадянського
суспільства (Узун Ю. В., Пасько І., Пасько Я., Демидов В., Приймак Т.) до
проблем сьогодення: розбудова громадянського суспільства, його роль у
формуванні правової держави, роль громадських інституцій, установ у цих
1

Петлюра С. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк, 1956. – Т. 1. – С. 66.
Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. – Донецьк,
1999. – С. 96.
3
Кін Д. Громадянське суспільство: старі образи, нове значення. – К., 2000. – С. 87.
2
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процесах (Кириченко С., Кузьменко В., Романчук О., Сіренко В.,
Тимошенко В., Рябчук М., Ходаківський М., Ткачук А., Філіпчук Г.) .
Роль інтелігенції у формуванні суспільства, філософські розвідки
феномена української інтелігенції, роль національної еліти досліджуються в
працях Бичка І., Надольного І., Шульги М., Потєхіна О., Кураса І.,
Горського В.). Так у праці «Феномен української інтелігенції» (Бичко А.,
Бичко І.) на основі екзистенціальної методології використовується категорія
«ментальності» для дослідження як етнічного походження української
інтелігенції (належності до неї), «російського» чинника в її формуванні, так і
ролі національної еліти, яку вона відіграла в становленні суспільства і має
відіграти в сучасності.
ХІХ – поч. ХХ ст. було тим періодом, який історики називають
«українським відродженням». Український діаспорний вчений І. ЛисякРудницький ввів у науковий обіг поняття «українського ХІХ ст.» і визначив
його хронологічні рамки від кінця ХVІІІ ст. до початку Першої світової війни.
Пізніше їх було розширено до 1917 р. Це був період «нагромадження та
зросту ідей так конче потрібних як для національно-визвольної революції і
відродження вільної України, так і її національного відродження». У цей час
формувалася українська національно-свідома інтелігенція, яка пройшла шлях
«від вивчення життя мас до їх усвідомлення для всього того, що творили нові
підстави для майбутнього відродження державної ідеї»1, що спромоглася
очолити національний рух.
Національний рух поєднувався з боротьбою мас за розв’язання соціальних
проблем, породжених кризою кріпосництва, переходом до капіталістичної
економіки. На підтвердження цією думки можна пригадати земський рух.
Земське самоврядування було запроваджене 1864 р. Земства були тими
інституціями, «що були принципово несумісними із самодержавством». Ідеї
самоврядування були підтримані національним рухом. Так головою
Харківського земства був професор хімік Ю. Гордієнко. Харківське земство
звернулося до царя з проханням «дати українському народові те, що він дав
Болгарії – конституцію»2. У 1892 р. у Києві зібралася спільна нарада земців
«українофілів» – громадівців та соціалістів, на якій обговорювалися проблеми
суспільної злагоди та боротьби з терором. Чернігівське земство очолював
поміщик і лікар І. Петрункевич. Діячами його були історики М. Василенко,
О. Лазаревський, письменник М. Коцюбинський. Влада була невдоволена
їхньою діяльністю. І. Петрункевичу, який разом з В.Вернадським був
причетним до організації «Союзу визволення» та пізніше конституційнодемократичної партії, було заборонено проживати в Україні. Ці організації
стали центром ліберально-політичного життя, виступаючи, зокрема, проти
обмеження прав громадян режимом Олександра ІІІ, за чіткий розподіл влад,
цивілізоване співіснування між суспільством та державою.
У Полтавському земстві працювали філософ В. Лисевич, економіст
М.Туган-Барановський та ін. У межах земства працював правозахисний клуб,

1
Сарбей В. «Українське відродження» і «українське ХІХ століття» як
концептуальні історіографічні поняття історії України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. //
Осягнення історії: Зб. пр. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 447.
2
Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. – Донецьк,
1999. – С. 105.
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що давав юридичну оцінку законодавчим актам імперії. Таким чином,
українські земства відігравали роль і в політичному житті краю.
ХІХ ст., особливо друга його половина, було періодом, коли національні
традиції в житті українського суспільства відроджувалися та збагачувалися,
розвивалися різні галузі української культури. Цей період дав яскраві зразки
осмислення шляхів відновлення української державності та пошуків форм її
існування. Це був час, коли відстоювались українські інтереси у мові,
літературі, історичних дослідженнях, мистецтві, книговидавництві тощо.
Українські патріоти самовіддано служили своєму народові і справі
національного та соціального визволення. Їхні моральні якості викликали
повагу в суспільстві. Український діаспорний історик Ілько Борщак на
сторінках французькомовного журналу «Слов’янський світ» ще 1930 р. писав:
«Керівники українського руху ХІХ ст. майже всі були людьми, яких поважали
в Європі насамперед за свій моральний рівень, за добропорядне життя,
здібності, знання, таланти, це вважаємо не проста випадковість...,
національний рух є насамперед апостольство, духовне надбання, а ідеї
здебільшого є такими, як і люди, які їх пропагують; вони заслуговують
стільки ж уваги, скільки й самі ці люди»1.
Щодо наукових дослідів, то саме в ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. з’явився цілий
ряд праць, що мали на меті довести самобутність та самодостатність історії та
культури українського народу, який, хоча і знаходився тривалий час під
іноземною владою, був самостійною етнокультурною спільністю. Це праці
М. Максимовича «Письма о Богдане Хмельницком к Н.И.Костомарову»,
М.Костомарова «Две русские народности», «Мысли о федеративном начале
Древней Руси», «Иудеям», П. Куліша «Історія України од найдавніших часів»,
«Гоголь как автор повестей из украинской жизни и истории», В. Антоновича
«Три национальные типы народные», М. Драгоманова «Чудацькі думки про
українську національну справу», С. Подолинського «Про багатство та
бідність», «Життя і здоров’я людей на Вкраїні», А.Свидницького «Великдень
у подолян» тощо. Вони відстоювали оригінальність історичного шляху,
етнопсихологічні, антропологічні риси українців, їхню відмінність від росіян,
поляків, євреїв, досліджували відмінності побутової поведінки, «бачення
світу» українського селянства тощо. І якщо у ІІ пол. ХІХ ст. історична наука
продовжувала накопичувати джерела, знання, починала вироблятися власна
концепція, то на початок ХХ ст. вона виокремлюється з російської
історіографії, з’являється єдина конструкція історії України-Руси,
створюється власна історіософія. Ці та багато інших досліджень, розвідок,
заміток друкувались у часописах, періодичній пресі, окремими виданнями,
готувались семінари, лекції тощо. Частина науковців бере участь у створенні
українських часописів, періодичних видань, веде активну культурнопросвітницьку діяльність. Заслуговує на більш детальне системне
дослідження не лише їхня наукова творчість, а й діяльність на громадській
ниві, оцінка її значення для прискорення процесів самовизначення та
самоусвідомлення українства. Хоча оцінка їхнього творчого доробку і

1
Сарбей В. «Українське відродження» і «українське ХІХ століття» як
концептуальні історіографічні поняття історії України кінця ХУІІІ-початку ХХ ст. //
Осягнення історії: Зб. пр. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 450.
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діяльності були неоднозначно оцінені як сучасниками, так і нинішніми
дослідниками, проте їх вплив на відродження суспільства був незаперечним.
Одним з найпомітніших періодичних видань того часу був журнал
«Київська старовина» (1882-1907), співробітниками якого були відомі вчені
В. Антонович, О.Лазаревський, О.Левицький, П.Житецький та ін. При
часопису існувала книгарня, що активно популяризувала українську книжку.
Оплату праці співробітників за белетристичні твори українською мовою, що
друкувалися в журналі, взяв на себе один з найвидатніших українських
інтелігентів, меценат Євген Чикаленко. Він закликав доводити свою любов до
батьківщини конкретними справами1. На кошти Чикаленка видавалася перша
демократична українська газета «Рада», вона відіграла значну роль у
підготовці української революції. Висвітлюючи історичне минуле України
«Київська старовина» наполегливо проводила думку про право нації на
розвиток своєї культури. Позитивний вплив на формування національної
свідомості мали й публікації історичних документів, спогадів. Цей часопис
упродовж 25 років був єдиним друкованим органом української думки у
підросійській Україні. І хоча українство так і лишалося напівлегальним
культурницьким рухом, позбавленим впливів на суспільство, на поч. ХХ ст.
серед українців «витворився той національний фермент, з якого
зароджувалася національна свідомість».
У 1898 р. у Києві виходила газета «Киевские отклики», що її видавали
І.Лучицький, В. Антонович, С.Єфремов, А.Кримський, І. Стешенко. Газета
розглядала українські проблеми і мала тираж 25 тис. примірників.
Важлива роль у національно-просвітницькому русі належить товариствам
«Просвіти». «Просвіти», як вважав Б. Грінченко, «даватимуть знання,
допомагатимуть виробляти опертий на наукові факти світогляд».
У кінці 50 – поч. 60 рр. у Петербурзі і в різних містах України виникли
українські гуртки культурного, етнографічного, літературного напряму,
завдання яких – праця на ниві освіти. Певною віхою у розбудові українських
осередків у 70-80 рр. на Наддніпрянщині був громадівський рух.
Членами та організаторами Старої громади були В.Антонович,
М.Драгоманов, С.Подолинський, М. Зібер. Їхня діяльність значно поширилась
із заснуванням 1873 р. у Києві «Південно-Західного відділення російського
географічного товариства». Видавалися архівні матеріали, засновано музей,
бібліотеку, зібрано український документальний матеріал.
М. Драгоманов об’їздив ряд українських міст з метою організації
культурно-освітніх осередків, читав лекційні курси з історії, друкував статті
про українську народну творчість, організував за кордоном друкарню, що
видавала книги та брошури на українську тематику, періодичний збірник
«Громада» у Женеві. З ним співпрацювали вчені Ф.Вовк, О.Терлецький,
І.Франко, С.Подолинський та ін.
Літературно-наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові стало
загальноукраїнським центром розвитку наукових дослідів. Саме
М.Грушевський намагався вивести українське громадянство «з дрібного
гуртківства та провінціоналізму і вказати йому на широкі політичні
завдання». У своїй статті «О любви к отечеству и народной гордости» він
писав: «Чоловік – створіння громадське. Без зв’язку з громадою подібних до
1
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нього створінь, без почуття сього зв’язку, своєї людської солідарності не
може він жити... Він цінить передовсім зв’язки з тою національністю, яка
окружає його; з тим грунтом, на якім він живе; з поколіннями тих людей, що
на тім грунті жили, оплодотворивши його своєю працею, зросивши своїм
потом і кровію. Обиватель гадяцький чи липовецький ... не почує до них
ніколи тої інтимної близькості, яку чує чоловік, свідомий своєї української
національної приналежности, української національної традиції, до тих сірих
іскателів справедливості і правди, що ... думали важку думу про долю свого
краю й свого народу. До тих великих і малих творців української культури,
українського слова, української свідомости. До всіх, що зав’язали себе з
долею українського народу, України й віддали свої сили, свою працю її
будущині»1.
Таким чином, у ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. національно свідома частина
української наукової інтелігенції, незважаючи на несприятливу політичну
ситуацію, брала активну участь у пробудженні патріотичних почуттів в
українському суспільстві. Їхні наукові праці відстоювали самобутність,
самодостатність українського етносу в різних сферах, йшов пошук шляхів,
форм переустрою суспільного життя. Вчені брали активну участь також і в
громадському житті, будучи засновниками та співробітниками як офіційних
установ, так і громадських організацій (часописів, товариств тощо). Тому
вивчення, узагальнення цього досвіду в умовах сучасної України залишається
актуальним.

Скальський В. В. (Луцьк)
ЕЛЕМЕНТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XX ст.:
ДО ГЕНЕЗИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ
У статті розглядаються елементи громадянського суспільства в Україні
на початку ХХ ст. на прикладі створення Революційної української партії.
Автор переконаний, що РУП сприяла піднесенню національної
самосвідомості, йшла до визначення ідеалів, яких прагнуло українське
суспільство.
Однією з найпримітніших рис громадянського суспільства є наявність
недержавних інституцій, об’єднань громадян задля задоволення власних
громадянських та природних потреб. Поряд з іншими формою самоорганізації
громадян є діяльність політичних партій. Партія – це своєрідний засіб впливу
людей на державу, яка формується ними ж з власної волі і для власного
добробуту. Політичні партії виступають виразниками соціальних інтересів
різних груп населення. Саме завдяки політичним партіям суспільні інтереси
(які формуються з інтересів індивідуальних) набирають характеру суспільних
1
Сарбей В. «Українське відродження» і «українське ХІХ століття» як
концептуальні історіографічні поняття історії України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. //
Осягнення історії: Зб. пр. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 450.
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вимог. Політичні партії є невід’ємним атрибутом і умовою існування
повноцінного громадянського суспільства1.
На початку XX ст. першою українською політичною партією на
Наддніпрянщині стала Революційна українська партія.
У той час український, як і всеросійський революційний рух переживав
нове піднесення, серед інтелігенції поширювалися нові, більш радикальні, ніж
у XIX ст. ідеї, що виходили за ідеологічні рамки існуючих організацій і
набували політичного забарвлення. Старе українське народництво остаточно
занепадає, чому сприяв цілий ряд внутрішніх і зовнішніх обставин2. Громади,
відмовляючись змінювати та вдосконалювати свої програми, не задовольняли
зростаючі суспільні потреби українців. Тому виникла необхідність створити
політичну організацію нового типу. Молоді представники громадівського
руху поступово переходили від простого декларування пропозицій до вимог
їх реалізації, що призвело до “громадівського ренесансу”. Найвищим його
проявом було створення Загальної української безпартійної демократичної
організації. Проте молодогромадівці не бажали повністю відмовитися від
культурництва й перейти до політичної боротьби3. Старші члени організації
ніяк не зважувались на останній крок – висунення політичних гасел і
утворення партії4.
У Галичині, що належала на той час до Австро-Угорщини, вже існувало
кілька українських національних партій, зокрема, Русько-українська
радикальна партія (1890), Українська соціал-демократична партія та
Українська національно-демократична партія (1899). Вони впливали на
суспільно-політичне життя підавстрійської України і сприяли політизації
суспільного руху на Наддніпрянщині. Політична полеміка між партіями,
переходячи кордон, стала тим ферментом, який збуджував політичну думку
наддніпрянських українців5.
Важливим
чинником
пожвавлення
національно-визвольного
та
революційно-демократичного рухів була реакція активної частини молоді на
політичне та національне безправ`я українського народу та архаїчність
політичної системи Російської імперії в цілому. З’являється нове покоління
українських діячів, які називають себе “національно свідомими українцями”,
вимагаючи для свого народу національних прав, політичної свободи й
соціальної справедливості6. Саме в цьому середовищі виникають перші групи
з політичними вимогами, однак їх організаційна слабкість призвела до

1
Шведа Ю. Багатопартійність і проблеми становлення громадянського суспільства
в Україні // Вісник Львівського університету. Серія суспільних наук. – Львів, 1993. –
Вип. 31: Проблеми державного та національно-культурного відродження України. –
С. 52-53.
2
Касьянов Г. В.Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX століть: соціальнополітичний портрет. – К.: Либідь, 1993. – С. 46.
3
Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця
XIX – XX початку століття. – К.: Смолоскип, 1996. – С. 16.
4
Касьянов Г. В.Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX століть: соціальнополітичний портрет. – К.: Либідь, 1993. – С. 51.
5
Там само. – С. 47.
6
Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX – XX ст.) / За
ред. Я.Й. Малика. – Львів: Світ, 2001. – С. 29.
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поразки спроб створення партій. Молодь насамперед студенти стали
рушійною силою політичної боротьби за демократизацію суспільства.
Наприкінці XIX ст. в Україні бурхливо розвивається капіталізм1, що
призвело до значних зрушень у соціальній структурі українського суспільства
та економічному становищі всіх станів населення. Це відображалось на
суспільно-політичному житті, оскільки досвід діяльності російських,
польських, єврейських та українських (у Галичині) партій показував, що
боротьба за покращення чи збереження свого становища найбільш вдалою є
за умови існування політичної організації, яка відстоює інтереси тієї чи іншої
соціальної групи. Крім того, економічне становище створювало сприятливий
ґрунт для різних революційних ідей.
Не останню роль відігравало і зростання самосвідомості українців, у
першу чергу інтелігенції. Це стало результатом жертовної роботи багатьох
українських діячів XIX ст. у галузі українознавчих досліджень. Саме завдяки
цьому сформувалось уявлення про українців як окремий етнос, який має
природні та історичні підстави бути вільним, а також було збережено і
розвинуто те культурне підґрунтя, на якому розвивались нові покоління
громадських діячів2.
Україна потребувала політичної партії, яка б носила соціальний характер
із яскраво вираженими національними амбіціями.
Ідея політичної партії набула завершеного вигляду в листопаді 1899 р.,
коли за ініціативою визнаного студентського лідера Д.Антоновича був
створений план організаційних заходів по скликанню установчих зборів РУП.
Створення української партії підтримали не лише харківські (Антонович жив
саме в Харкові), а й київські та полтавські студенти3.
29 січня (11 лютого) 1900 р. у Харкові на квартирі Б.Камінського
відбулась так звана “нарада 4-х”, у якій, крім господаря, взяли участь
Д.Антонович, М.Русов та Л.Мацієвич. Цій події і належить честь створення
РУП . На нараді було остаточно прийнято назву партії та вирішено написати
програму її діяльності. З приводу цього за допомогою звернулися до відомого
адвоката М.Міхновського (який, до речі, членом РУП ніколи не був).
Останній не відмовив і незабаром у Львові вийшла друком брошура
„Самостійна Україна”, однак видання супроводжується підзаголовком
„промова”, а членами партії вона була оцінена як „програмова політична
деклярація”4. Тому брошура М.Міхновського „Самостійна Україна” не є
програмою РУП, а відображає програмні пошуки останньої.
У „Самостійній Україні” робиться спроба з юридичної точки зору довести
право України на розрив з Росією. Міхновський вказує на порушення
Москвою зобов’язань, даних у Березневих статтях Б.Хмельницького –
„переяславській конституції” і в зв’язку з цим вважає, що Україна вправі
розірвати стосунки з російським царем. Однак автор брошури не помічає, що
Березневі статті втратили свою юридичну силу з підписанням Гадяцького
договору 1658 року. Тому аргументи Міхновського піддаються спростуванню.
1

Там само. – С. 27.
Касьянов Г. В.Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX століть … – С. 46.
Лавров Ю. П. Виникнення і діяльність українських політичних партій (кінець XIX
– початок XX століть). – К.: Перше вересня, 1999. – С. 3.
4
Мірчук П. Микола Міхновський. Апостол української державності. – Філадельфія,
1960. – С. 22.
2
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Проте ця недосконалість промови не стосується основної ідеї твору – „Одна,
єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по
Кавказькі”1. Український народ має невід’ємне природне право на
самовизначення поза існуванням для цього юридичних підстав.
Ідеологічною основою „Самостійної України” був український щойно
зароджений, але остаточно ще не сформований націоналізм з вкрапленнями
марксизму. Синтез цих двох ідеологій був зроблений підсвідомо, оскільки на
українському ґрунті вони мали спільний корінь – становище приниженого
українця. У брошурі визнавалось право на незалежне існування не лише
українців, а й усіх націй світу, що відповідає ідеям інтеґрального
націоналізму. Водночас, у „Самостійній Україні” простежується радикальне
положення про нетерпимість до інакомислячих : „...хто на цілій Україні не за
нас , той проти нас ...”, а також ультрапатріотичний заклик „Україна для
українців”2. Сам ідеал не є чітко вираженим. Поряд з гаслом „Одна, єдина
нероздільна, вільна, самостійна Україна” використовується вимога
„...повернення нам прав, визначених Переяславською конституцією з
розширенням її впливу на цілу територію українського народу в Росії... ”3,
тобто створення української автономії у складі Російської держави.
Причиною такого становища стала недостатня теоретична розробленість
понять „незалежність”, „автономія” і „держава, а також сильні федералістські
традиції в суспільно-політичній думці України. Чіткіше визначеними є шляхи
досягнення цієї мети. Насамперед це війна і фізичне винищення ворогів.
Політичний екстремізм, до того ж обґрунтований моральними нормами,
притаманний „Самостійній Україні”. Проте поряд з радикальними методами ,
рухівці прагнуть використовувати і здобутки громадівського руху:
„...боротьба культурна вважається також відповідною, як і боротьба фізичною
силою ...”4 РУП у своїх програмних матеріалах ніколи не ставила за мету
побудову громадянського суспільства, що цілком зрозуміло з огляду на стан
української суспільної думки кін. XIX – поч. XX ст. Однак досягнення
демократичних свобод, що є необхідною передумовою громадянського
суспільства, було серед програмних засад партії.
Революційна українська партія проводила активну видавничу і культурнопросвітницьку роботу5: друкувала за кордоном, транспортувала на
Наддніпрянщину і розповсюджувала брошури, авторами яких були члени
партії, а також відомі європейські соціалісти К.Каутський , В.Лібкнехт,
А.Бебель . Аналіз змісту партійних видань, у тому числі газет „Гасло”,
„Селянин”, „Добра новина” і „Праця” показав усю нечіткість ідеологічних
засад РУП, коли визнання ідейно-теоретичним орієнтиром „західноєвропейського демократичного соціалізму” межувало із закликами до
революційного тероризму та еклектичним поєднанням бернштейніанства,
народницького соціалізму, національного радикалізму та анархізму6.
1

Міхновський М. Самостійна Україна. – К.: Діокор, 2002. – С. 36-37.
Там само. – С. 43.
Там само. – С. 42.
4
Там само. – С. 41.
5
Політична історія України / За ред. В.І.Танцюри. – К.: Академія, 2001. – С. 189.
6
Висоцький О. Виникнення та ідейно-ціннісні засади діяльності українських
соціал-демократів та есерів // Визвольний шлях. – 2000. – № 7. – С. 50;
Касьянов Г. В.Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX століть … – С. 74.
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Крім того, партія здійснила кілька освітніх проектів, зокрема, Літні
університетські курси у Львові та навчальні гуртки для робітників у Києві;
стала фактичним організатором Харківсько-Полтавського повстання 1902 р.;
була учасником революційних подій 1905 р.1
У суспільно-політичному житті народів Російської імперії Революційна
українська партія була виразником національних та соціальних домагань
українського народу, певною мірою задовольняла гостру потребу в
недержавних організаціях, оскільки державних інституцій не існувало. РУП
сприяла піднесенню національної самосвідомості, йшла до визначення
ідеалів, яких прагнуло українське суспільство, показала деякі можливі шляхи
їх досягнення. Створення цієї партії поклало початок переходу від
культурницького українофільства до організованої праці серед широких мас2.
З партії вийшли такі діячі українського відродження доби національної
революції, як Володимир Винниченко, Дмитро Донцов, Микита Шаповал,
Ісаак Мазепа, Симон Петлюра тощо.
Партія та її діяльність були елементами громадянського суспільства в
Україні на початку XX ст., яке, однак, перебувало в зародковому стані. Вона
наблизила український народ до стану громадянського суспільства. Проте
боротьба за це була несвідомою, базованою на інтуїтивному прагненні
людини до свободи і прогресу. Тому досвід РУП потрібно брати до уваги, але
не переносити його сліпо на сучасний ґрунт.
Журба М. А. (Київ)
ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
І ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
у 20-х – 30-х роках ХХ ст.
У статті осмислюється проблема громадянського суспільства і
громадські об’єднання українського села у 20-х – 30-х роках ХХ ст. Автор
вважає, що сучасні проблеми громадянського суспільства пов’язані з
необхідністю регулювання взаємин між членами соціуму та інститутами
держави.
В умовах становлення сучасної української спільноти та структуризації
відносин між окремими соціальними групами та державою, виникає
необхідність вивчення досвіду діяльності громадських об’єднань колишнього
Союзу РСР. Без урахування цього аспекту неможливо уявити реальні чинники
формування суспільних настроїв, роль окремих соціальних верств у
суспільному житті. На сучасному етапі, коли на зміну одним політичним
партіям і пов’язаним з ними громадськими організаціями приходять нові, від
того, яке місце вони займуть у суспільстві і на яких засадах діятимуть,
значною мірою буде залежати доля України та її роль у світовій геополітиці.
1
Касьянов Г. В. Український соціалізм: люди, партії, ідеї (поч. XX ст.) //
Політологічні читання. – 1992. – № 2. – С. 109; Висоцький О. Виникнення та ідейноціннісні засади діяльності українських соціал-демократів та есерів // Визвольний шлях.
– 2000. – № 7. – С. 50-51.
2
Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX – XX ст.) / За
ред. Я.Й. Малика. – Львів: Світ, 2001. – С. 50.

288

Україна – історія

Традиції широкого громадського самоврядування, що існують у Європі та
завдання українського суспільства, що полягають у форсованій інтеграції в
європейські структури, вимагають усвідомлення організаційного зв’язку між
різними групами громадських об’єднань та апаратом держави. При цьому в
числі чільних завдань є з’ясування парадигми функціонування системи
радянських громадських об’єднань у середовищі селянства в умовах
формування тоталітарного режиму. У цій площині формулюються і сучасні
проблеми громадянського суспільства, пов’язані з необхідністю регулювання
взаємин між членами соціуму й інститутами держави, яка має тенденцію до
встановлення тотального контролю над суспільством.
У селянському середовищі України міжвоєнної доби існували два
генералізованих типи громадських об’єднань. До першої групи належали
специфічні сільські громадські організації у вигляді селянської кредитної та
сільськогосподарської кооперації. Другу – становили доктринальні,
кампанійські об’єднання, серед яких вирізнялися так звані класові спілки
(комнезами, комітети взаємодопомоги, профспілка сільгосплісробітників),
шефські та добровільні товариства на кшталт Тсоавіахіму, Червоного Хреста,
МОДРу, створені для ідеологічної обробки сільського населення в дусі
комуністичної доктрини, які використовувалися як засіб виконання поточних
господарсько-політичних завдань. Сукупність громадських організацій
радянського суспільства, що розповсюджували власну діяльність на сільських
мешканців та працівників підприємств сільськогосподарської промисловості,
утворювала складну систему багаторівневої взаємодії з державними органами
та всіма іншими громадськими установами. Провідною метою такої взаємодії
було виконання громадськими об’єднаннями радянського села такого
політичного замовлення комуністичної еліти, яке давало змогу останній
забезпечити умови для підведення соціальної бази під суспільні перетворення,
що корінним чином суперечили інтересам головного носія економічного
добробуту країни в 20-початку 30-х років – селянства. Як перший, так і
другий тип громадських об’єднань підпорядковувалися загальній тенденції
централізації та уніфікації. Централізовані об’єднання, у союзному та
республіканському масштабі, з широкою мережею районних представництв і
місцевих осередків, мали вихідним параметром такий статус, який насамперед
гарантував державі їх лояльність до існуючої моделі та практики
впровадження рішень владних структур у селянське середовище.
На кінець 20-х років тенденція до посилення державних засад у
громадському житті цілком утвердилася. Влада перетворилася в самостійний
чинник впливу на громадські організації. У партійно-радянській політиці
відбулося повернення до “воєнно-комуністичних” позицій, до ідеї
“передавального механізму і привідних пасів”. Утилітарна схема диктатури
пролетаріату була реалізована в найбільш жорсткій формі. При цьому
відбувалося постійне дискретне розширення спектра керівних елементів
державного апарату та механізму влади над засадами функціонування
системи громадських об’єднань.
У світлі ідеологічних догматів більшовицького режиму селянство все
більше розглядається як “генетично” дрібнобуржуазний прошарок, нездатний
до соціальної творчості, і з яким владі доведеться рахуватися до його
остаточної переробки в повноцінного пролетаря з відповідною ідеологією
класового інтернаціоналізму. Саме в системі цих поглядів Сталіним був
вироблений горезвісний принцип загострення класової боротьби в міру
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просування СРСР до соціалізму. Остаточно він був сформульований у
промові Сталіна на пленумі ЦК ВКП(б) у липні 1928 року. У ній зазначалося,
що “радянська влада буде проводити політику ізоляції цих елементів, сили
яких будуть зростати все більше і більше, політику розкладу ворогів
робітничого класу, нарешті, політику придушення експлуататорів”. На селі
таким ворожим соціалізму елементом однозначно визначалося власницьке
селянство1.
Зміна політичного курсу фатально позначилася на долі єдиної суто
селянської громадської організації сільськогосподарської кооперації.
Особлива роль сільськогосподарської кооперації в реалізації завдань
впровадження ідеології пролетарського інтернаціоналізму в середовище
українського селянства полягала в органічності даного типу громадських
об’єднань для системи сільськогосподарського відтворення і пов’язаних із
ним традиційних форм селянської свідомості. Проте успішний розвиток
селянської кооперації, діяльність якої була спрямована на зміцнення всього
аграрного сектора, ставав небажаним для компартійних верхів. Сталінське
оточення та активні провідники його політики, які з другої половини 20-х
років усе більше почали займати провідні партійно-урядові посади, не раз
виказували пряме незадоволення надмірним, на їхню думку, розвитком
низових кооперативних організацій, а також самим характером їхньої роботи,
не лише суто господарської, а й масово-організаційної, яка все виразніше
набувала громадського значення. На цьому тлі особливе занепокоєння
викликала сама сутність кооперативних об’єднань селянства - самодіяльна,
творча активність мас, яка, безумовно, не могла замикатись на виключно
господарських проблемах. Через економічну, громадську, культурно-освітню
роботу кооперативні організації так чи інакше виходили і на суспільнополітичні проблеми. Зрозуміло, що їх вирішення вбачалося в повній
відповідності з прагматичним характером кооперації, відповідно до наявних
реалій життя. Ліваки всіх відтінків ніяк не змогли змиритися з певною
економічною і громадською незалежністю великих мас одноосібного
селянства, згуртованих у міцні, економічно вагомі кооперативні організації2.
Відбулися корінні зміни і в становищі інших різновидів радянської
громадськості, через які здійснювалася індоктринація інтернаціоналістської
ідеології у селянське середовище. Переорієнтація в діяльності громадських
організацій, здійснена з метою зосередження мільйонів трудящих на
будівництві соціалізму, призвела до виконання невластивих їм функцій.
Авторитет організацій, набутий власними зусиллями і на іншому ґрунті,
використовувався для проведення різних кампаній. Склалося коло об’єднань,
які регулярно підписували маніфести, відозви, звернення до населення,
підготовлені в партійних сферах. Тсоавіахім, МОДР, Союз безвірників,
Червоний Хрест займалися постачанням техніки селу, забезпечували селян
книжками, пресою, засівали гектари оборони, поширювали “позики”, брали
участь у перевиборах сільрад. При створенні МОДРу передбачалося, що його
завдання будуть обмежені наданням допомоги учасникам революційних подій
1

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО
України), ф.1, оп. 20, спр. 5432, арк. 12, 14.
2
Сталин И.В. Об индустриализации и хлебной проблеме. Речь на пленуме ЦК
ВКП(б) 9 июля 1928 года // Соч. – Т. 11. – С. 171.
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та їхнім родинам, з огляду на те, що в початковому варіанті МОДР був
пойменований як “Міжнародний політичний Червоний Хрест”. Проте в
суспільно-історичній практиці соціалістичного експерименту ця організація
виконувала не тільки і не стільки свої специфічні завдання, скільки
реалізувала сформульовані на партійному й урядовому рівнях плани
соціалістичної реконструкції сільського господарства і перебудови свідомості
громадян республіки.
Відповідно до статутних завдань товариство “Друзі дітей” мало
спрямовувати громадську допомогу державним органам у справі підготовки
“нових лав комуністичних борців і будівників соціалізму”, вести пропаганду
ідей комуністичного виховання дітей серед колгоспних та одноосібних мас
трудящого селянства1. Розширений пленум Тсоавіахіму СРСР у березні 1932
року зазначав, що пропаганда профільних завдань цієї добровільної
організації повинна вестися на основі посилення ідейно-політичної роботи з
соціалістичного перевиховання трудящих та інтернаціонального виховання
членських мас товариства. Водночас було підкреслено, що головним
завданням агітаційно-масової роботи товариства слід вважати “систематичне
викриття підготовки військового нападу імперіалістів”, забезпечуючи
диференційований підхід до споживачів агітаційно-пропагандистських
матеріалів, враховуючи соціальні та національні ознаки2.
Остаточна, юридично закріплена формалізація становища СГО в аспекті
виконання партійних директив щодо інтернаціоналізації селянства, відбулася
в грудні 1936 р. Нова конституція СРСР вказала на необхідність розвитку
громадськими об’єднаннями самодіяльності та політичної активності мас, для
якої ще в 20-ті роки було створено індоктринальний ґрунт, який жорстоко
векторизував активність сільського населення на такі форми керування ним,
що спрямовувались на скорочення ступенів самостійності селянських верств.
Виконання конституційного обов’язку громадськими організаціями вимагало
чіткого внутрішньосистемного узгодження в правовому полі3. Динаміка
розвитку СГО в зазначений період свідчила про подальше посилення
тенденцій етатизації системи. Шляхи одержавлення мали реальне підґрунтя в
практиці переплетення функцій органів державного апарату та громадських
об’єднань і доповнювались злиттям державних структур із громадськими
об’єднаннями, що забезпечувалося відповідним політико-правовим режимом
реалізації головних параметрів визначальної ролі пролетаріату у
функціонуванні системи громадських організацій. Самі ж громадські
об’єднання, які діяли в сільській місцевості, у соціокультурному аспекті свого
функціонування залишалися актуальною для більшовицького режиму
формою громадської активності селянства, поєднуючи в собі цільові системи
реалізації особистих та суспільних інтересів на рівні державної пропаганди.

1

Морозов А.Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу. –
Черкаси, 1993. – С. 151-152.
2
ЦДАГО України, ф. 264, оп. 1, спр. 530, арк. 2.
3
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 410, арк. 72, 73.
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Грон В. В. (Черкаси)
СТАН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 30-х РОКІВ В ОЦІНКАХ
ІСТОРИКІВ ДІАСПОРИ
У статті аналізується стан української радянської історичної науки 30-х
років ХХ ст. в оцінках істориків діаспори. Автор вважає, що процес
згортання українізації для історичної науки означав, насамперед, нищення
існуючих наукових шкіл, об`єднаних українською державницькою ідеєю.
Інтерес сучасної історичної науки до 30-х років ХХ ст. не є випадковим, і
викликаний причинами, котрі приваблюють увагу дослідника до будь-якої
доби перехідного характеру. Подібно до того, як життя у світовому океані
концентрується біля поверхні й понад узбережжям, де перетин різних стихій
надає незрівнянно більше можливостей для існування живих організмів, так
само й історичний процес розгортався найбільшою кількістю суспільних
форм в моменти переходу від однієї епохи до іншої.
30-ті роки – період другої кризи соціалізму і пов’язаних з нею
трансформацій радянського суспільства. Історична наука (і не лише
українська) стала яскравим відображенням цілої низки несуразностей,
породжених невідповідністю між політичними й економічними змінами та
незмінною ортодоксальною ідеологією, внаслідок яких „історіографія, як
історія ідей, думок та концепцій була підмінена проблемною історіографією
питань історії України”1. З відомих причин вказана метаморфоза ніколи не
трактувалася радянською історіографією як регрес. Зате історики в еміграції
ще в середині минулого століття дійшли саме такого невтішного висновку.
Отже, прогрес чи регрес? Усе залежить від того, у якому концептуальному
потоці перебуває той чи інший дослідник. Свого часу І.Лисяк-Рудницький
слушно зауважив, що структура переможної революції наперед визначає
структуру породженого нею суспільства. Ми ж додамо: структура суспільства
визначає систему поглядів на історичний процес. Відповідно до неї історик
завжди шукатиме в минулому докази на користь тієї суспільної структури,
яку вважає (чи має вважати) справедливою.
У даному огляді зосередимося на оцінках, котрі представники української
історіографії робили щодо стану історичної науки в радянській Україні.
Власне, їхні висновки можна звести до кількох основних положень. А саме:
30-ті роки – період „другої кризи ідеї соціалізму”, що означало
остаточний перехід більшовиків від інтернаціоналізму до радянського
імперіалізму;
„радянський імперіалізм” – це не що інше, як повернення до традицій
російського великодержавного шовінізму;
в історичній науці вказаний перехід виражався в її поступовій уніфікації,
яка супроводжувалася реорганізацією наукових інституцій та постійними
„чистками” наукових кадрів;
1
Колесник І.І. Українська історіографія (XVII – початок ХХ століття ). – К.:
Генеза, 2000. – С. 15.
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увагу зарубіжних істориків привертала зміна тематики досліджень.
Звичайно, аналізуючи твори закордонних авторів, ми навряд чи зможемо
відділити одну з указаних проблем від іншої. Основою для наших логічних
побудов оберемо висновок про остаточну ліквідацію соціалістичної революції
на користь „побудови соціалізму в одній окремо взятій країні”. Не нам
судити, які мотиви рухали в той час радянським керівництвом і безпосередньо
самим Й. Сталін. Лише зазначимо: Й.Сталін, маючи на меті побудову
тоталітарного державного менеджералізму (термін застосований Є. Фроммом)
залишив незмінною ідеологію. Таким чином він зберігав статус
правонаступника К. Маркса, Ф. Енгельса і В. Леніна. Крім того,
невідповідність між ідеологією та політичною практикою відкривала
широкий вибір можливостей для так званих "чисток" під виглядом боротьби
за "чистоту" партійної лінії, іншими словами –збереження видимої законності.
Для прикладу ми скористаємося матеріалами монографії відомого
українського історика в еміграції Б.Крупницького „Українська історична
наука під совєтами (1920-1950)”. Наведені ним факти про ліквідацію школи
М. Яворського дуже точно ілюструють вказану тезу. Перш за все автор
звернув увагу на те, що об’єктом знищення стає саме історик-марксист, який
„першим підняв голос проти антимарксистських тенденцій у сучасній
совєтсько-українській історіографії, перед усім проти М.Грушевського як
історика...”1. Далі, описуючи полеміку, що розгорнулася у пресі між Горіним
– секретарем російського товариства істориків-марксистів і Яворським,
Крупницький підкреслює, що перший звинувачував другого у націоналізмі
під марксистським прикриттям, а другий першого – у намаганнях створити
об’єднане Товариство істориків-марксистів через компрометацію свого
українського колеги. Як довела практика, М.Яворський помилявся: справа
була не в його марксизмі і, тим більше, не в кар’єризмі Горіна. „В цілій
суперечці, що тяглася місяцями на засіданнях Товариства українських
істориків-марксистів, основним пунктом звинувачення була не стільки
чистота ортодоксального розуміння історичного процесу, скільки тенденція
М.Яворського емансипувати Україну від Москви..."2
Фактична ліквідація М.Яворського була не єдиним відображенням у
дзеркалі історичної науки радикального повороту від інтернаціоналізму до
„радянського імперіалізму”. До того ж у відході від марксизму звинувачували
не тільки українських істориків. Спираючись на думку Н.ПолонськоїВасиленко, ми сміливо можемо віднести до явищ того ж ґатунку критику
історичної школи М.М. Покровського, що почалася після його смерті у 1932
році. Концепція М.М. Покровського базувалася на ідеях інтернаціоналізму, і
тим
самим позитивно оцінювала національно-визвольні рухи народів
колишньої Росії як такі, що спрямовувалися проти царизму. Але згодом, саме
через свій інтернаціоналізм, вона також була оголошена немарксистською.
Причина звинувачень, з точки зору Н.Полонської-Василенко, полягала у
наступному: „Вона не відповідала зміцнілим націоналіс-тичним тенденціям
Совєтського Союзу. Почалася тенденція звеличення великоросійського

1
Крупницький Б. Українська історична наука під совєтами (1920-1950). – Мюнхен,
1957. – С. 23.
2
Там само. – С. 26.
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народу, який оголошувано „руським народом”. Російський народ мав бути
провідним народом в Союзі”1.
Власне, відхід радянського керівництва від інтернаціоналізму, що
передбачає рівноправність усіх народів, насправді був просто поверненням до
старих політичних традицій Російської імперії. Саме так ситуація
виглядатиме з позицій, викладених у монографії Б.Крупницького „Федералізм
на сході Європи”. По-перше, автор розрізняє Росію і Московщину, розуміючи
під останньою політичне утворення, що постало „...на колоніяльному ґрунті
між Окою та верхньою Волгою”. По-друге, він визнає існування
федералістичних тенденцій у Росії, але не в Московії, а на окраїнах,
„особливо на заході держави, серед народів, що по суті є європейські і тільки
мали нещастя попасти в залежність від Москви”. По-третє, деспотизм самої
Московії Б.Крупницький пояснює її геополітичним становищем та
особливостями історичного розвитку. Суворий клімат, боротьба з місцевими
племенами, що перебували на значно нижчому рівні розвитку та ізоляції, крім
централізації, надала московській політичній традиції ще й духу месіанства2.
У свою чергу, месіанські претензії Москви зіграли не останню роль у
формуванні російської, пізніше – радянської історичної науки і, що важливо,
ідеології та практичної політики. Цей висновок ми знаходимо вже в іншому
дослідженні Б.Крупницького „Теорія ІІІ Риму і шляхи російської
історіографії”. На його думку, ідея третього Риму зародилася на рубежі ХІVХV століть у зв’язку з необхідністю обґрунтувати право московських князів
на царський титул. Зробити це можна було тільки за наявності генетичного
зв’язку між Москвою і Візантією. А тут, як зазначає Крупницький, „одного
шлюбу Івана ІІІ з Софією Палеолог не вистачало... Бракувало
найефективніших аргументів, а вони саме й були пов’язані з Києвом”3. Отже:
„...Київ не економічно, і не географічно, але ідеологічно ввійшов в найглибші
глибини московського світогляду. Саме тут і лежить значення ідей третього
Риму як одної з підстав для того. В комплексі ідей, пов’язаних з Києвом, мало
значення – свідомо чи несвідомо – й те, що він був в очах москалів
ідеологічним і генеалогічним посередником між другим і третім Римом”4.
Повертаючись до 30-х років, точніше до того, як цей період оцінювали
історики діаспори, ми будемо змушені визначити, що теорія ІІІ Риму після
короткого відступу знову запанувала в історичній науці. Щоправда, втрачені
позиції вона відвойовувала поступово і під іншими гаслами. Мова йде
насамперед про „передову пролетарську культуру”, якою могла бути тільки
російська, і в порівнянні з якою культури інших народів, у тому числі й
українського, мали провінційний характер. Подібна логіка, не обмежуючись
сферою ідеології, визначала також і погляди на історичний процес. Як
зазначав Б. Крупницький у згадуваній вище праці, поворот радянської науки
на старі великодержавні рейки перетворював історію України (та інших
народів) на групу локальних провінційних подій у руслі загальноросійського
1
Полонська-Василенко Н. Дві концепції історії України і Росії. – Мюнхен, 1964. –
С. 48.
2
Крупницький Б. Федералізм на сході Європи (Роздумування з приводу праці
Г.Ф.Равха „Росія, державна єдність і національні своєрідності”). – Париж, 1956. – С. 4.
3
Крупницький Б. Теорія ІІІ Риму і шляхи російської історіографії. – Мюнхен, 1952.
– С. 6.
4
Там само. – С. 7.
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процесу без будь-якого натяку на самостійність . Крім того, вплив теорії ІІІ
Риму сягнув ще далі. Російські історики, розглядаючи розвиток
східноєвропейських народів як рух до єдиного центру – Москви, тим самим
виправдовували її загарбницьку політику месіанським мотивом „собирание
земель”. У свою чергу, радянські історики розглядали історичний процес як
природне споконвічне прагнення народів до єднання з великим російським
народом, чим обумовлювали всі належні висновки стосовно внутрішньої та
зовнішньої політики Радянського Союзу.
Звичайно, у 30-ті роки нова схема історії України ще не могла повністю
витіснити ту систему поглядів, що сформувалася на ґрунті різноманітних
історичних шкіл під безпосереднім впливом концепцій М.С.Грушевського. Як
слушно зауважив О.Оглоблин, даючи власну періодизацію „української
совєтської історіографії”, 30ті роки були періодом, „...коли внаслідок
урядового погрому й терору не стало української й не постало ще советської
історіографії...”2 Остаточне оформлення нової „совєтської” схеми відбулося
дещо пізніше у вигляді „Тезисов о 300-летии воссоединения Украины с
Россией (1654-1954)”. Зі слів того ж О.Оглоблина, нова схема стояла на трьох
китах, або, як він їх називав, на „трьох історичних мітах”: „1) концепція
єдиної руської народності, витвором якої була Руська (Київська) держава...;
2) концепція возз’єднання України з Росією (Переяславська Рада), що з
мілітарно-політичної угоди двох держав робить міфічний акт об’єднання двох
народів – українського й російського (частин колись нібито єдиного народу,
чи народності) – в єдиній державі „Руській”...; 3) концепція – знов таки
міфічна – спільної вітчизни („отечества”), колись Росії, тепер СРСР”3.
Тепер, слідом за істориками діаспори, настав час звернути увагу й на зміну
тематики історичних досліджень, що була результатом докорінних
концептуальних змін, які, в свою чергу, були викликані необхідністю
обґрунтувати новий політичний курс радянської влади. Зрозуміло, що на
момент так званого „українського відродження”, увагу науковців
приваблювали ті періоди, котрі найщільніше наближали Україну до стану
„історичної нації”. Серед вказаних періодів Б.Крупницький, зокрема, виділяє
ХVІІ-ХVІІІ століття. Незважаючи на обмежені можливості дослідити добу
„лівобережної козацької державності” як цілісність, автор вважає вже сам
факт звертання до неї доказом на користь зародження перших „українських
конструкцій державницького типу”4. Так само не випадковим був інтерес
українських радянських істориків і до ХІХ століття. Тут зусилля дослідників
були також сконцентровані на спробах сепарувати український історичний
процес від російського.
Таким чином, якщо в 20-х роках українська історіографія незважаючи на
існування в її межах кількох течій, які різнилися і сферою наукових інтересів,
і методикою досліджень, і які, за визначенням О. Оглоблина, поступово
набували характеру наукових шкіл, були об’єднані спільною метою. А в
центрі її уваги так чи інакше знаходилась „проблема української національно1

Там смо. – С. 10.
Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк,
1963. – С. 6.
3
Там само. – С. 19.
4
Крупницький Б. Українська історична наука під совєтами (1920-1950). – Мюнхен,
1957. – С. 11.
2
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державної самостійності в її історичному розвитку й в усіх її виявах –
політичному, економічному, й культурному”1. То 30-ті роки були
перехідними в плані методології і тематики. Основним фактором та рушійною
силою всіх суспільних процесів вказаної доби історики в еміграції вважали
війну радянського режиму проти селянства, „тим самим стала непотрібна і
українська інтелігенція в призначеній їй зверху ролі посередника між владою
і селянськими масами”2. А отже, владі більше не було сенсу й надалі терпіти її
національні прагнення. Процес згортання українізації для історичної науки
означав, з одного боку, нищення існуючих шкіл, об’єднаних українською
державницькою ідеєю, з іншого – пошук зручної проблематики для
утвердження нового курсу, де переважала в історичних дослідженнях
історико-партійна тематика.
Враховуючи месіанські традиції російської політичної думки, неважко
здогадатися, що пріоритетним напрямом досліджень стає Київська доба та
період визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Одночасно вказані
напрями або, точніше, їх трактування радянськими істориками,
перетворюються на предмет гострої критики з боку зарубіжних колег.
Про концептуальні відмінності між двома лініями української
історіографії було немало сказано й написано різними дослідниками і в різний
час. Тому нам хотілося б зупинитися лише на одному аспекті.
І так, історики в еміграції, розглядаючи стан історичної науки в Україні,
оцінювали її уніфікацію та централізацію (заміну всіх існуючих течій однією)
як деградацію. Натомість вони не заперечували і навіть пишалися тим, що
„українській еміграції, при всій розбіжності політичних напрямів серед неї,
властивий один спільний ідеал – незалежної української держави, і до
здійснення цього ідеалу вона прямувала під прапором свого національного
поета-пророка Шевченка...”3 Одночасно радянська сторона розглядала своїх
опонентів як деструктивно налаштовану групу фальсифікаторів, особливо не
розрізняючи в ній окремих течій, оскільки всі вони були об’єднані метою
„...не только разорвать единый исторический процесс истории народов СССР,
исказить характер их взаимоотношений, но и исключить из их истории
дружбу и сотрудничество с великим русским народом, умалить его влияние
на их поступательное развитие”4. Зате власний перехід на єдині концептуальні
позиції, вітчизняна історіографія розцінювала як логічне завершення, як
найвищу стадію розвитку історичної думки.
Звичайно, монолітність української історіографії в еміграції – це далеко не
те саме, що одноманітність української радянської історіографії. Зрештою, з
цього можна робити висновки. І не найгірший з них належить Олександру
Оглоблину: „...велика країна й великий народ не можуть не мати своєї історії.
Й коли ні Київ, ні кінець-кінцем, Москва не можуть виконати цього
1

Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк,
1963. – С. 11.
2
Крупницький Б. Українська історична наука під совєтами (1920-1950). – Мюнхен,
1957. – С. 21.
3
Дорошенко Д. Розвиток української науки під прапором Шевченка. – Вінніпег,
1949. – С. 7-8.
4
Дяченко А. Некоторые проблемы истории Украинской ССР в современном
западном „украиноведении” (На материалах общественной литературы, изданной на
Украине в 1980-88 гг.): Научно-аналитический обзор. – 1989. – С. 19.
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імперативного завдання, воно природно переходить на українську
історіографію поза межами УССР і СССР”1. Нам залишається тільки додати,
що цього висновку видатний український історик дійшов у 1978 році. А 15
років перед тим він дещо інакше і значно оптимістичніше визначав завдання
української історіографії в еміграції. У 1963 році О.Оглоблин був
переконаний, що еміграційна історіографія не є антитезою „української
совєтської історіографії”, вона „...передусім мусить бути доповненням і
продовженням, а подекуди й поширенням і виправленням наукової діяльності
в Україні”2. Таким чином, слова О.Оглоблина є прямим доказом того, що стан
української історичної науки в обох її варіантах перебував у залежності від
найменших змін на радянському політичному олімпі. Коли радянський режим
відійшов у минуле, а за ним і радянська історіографія перетворилася із
суб’єкта на об’єкт історичних досліджень, зникли й ті концептуальні
відмінності, що розділяли українську науку на тезу й антитезу. Ми, звичайно,
не беремося стверджувати, що твори закордонних авторів є незаперечною
істиною й абсолютним стандартом. І все ж сподівання О.Оглоблина виявилася
немарними: зарубіжна україністика тепер є дійсно „галуззю єдиної великої
української історіографії, законним спадкоємцем її кращих традицій і
співтворцем її дальшого розвитку”3.

Якубова Т. А. (Київ)
ІСТОРІЯ ФОРТЕЦІ ОЧАКІВ XVI-XVIII ст.
У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ
ВІДНОСИН
У статті вивчається історія фортеці Очаків XVI-XVIII ст. у контексті
дослідження суспільних відносин. Автор вважає, що на прикладі Очакова
можна простежити роль і значення подібних військово-адміністративних
осередків у вітчизняній історії.
Важливим напрямком сучасної культурології є розвиток вітчизняного
краєзнавства, проведення наукових досліджень унікальних історичних міст
України.
Унікальні історичні міста становлять частину національної культурної,
духовної спадщини, вивчення якої є важливим культурологічним завданням
сучасного суспільства. Саме такі міста були тими адміністративними,
військово-адміністративними осередками, навколо яких розвивалися важливі
історичні події, що складають фундамент сучасної української історії та
служать для сучасного українського суспільства важливими історичними
уроками.

1
Оглоблин О. Через 15 років // Студії з історії України; Статті і джерельні
матеріали. – Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. – С. 290.
2
Оглоблин О. Завдання української історіографії на еміграції // Студії з історії
України; Статті і джерельні матеріали. – Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. – С. 288.
3
Там само. – 287.
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Малодослідженою сторінкою історії України є історія унікального
історичного міста Очаків. Історія міста-фортеці тісно пов’язана з історією
суспільних відносин в Україні у середньовічний період, а також з історією
козацького військового мистецтва. Протягом XVI-XVIII ст. фортеця Очаків
була військово-адміністративним центром Османського військового округу
Очаківського ейялету турецької території, найближчої до українських земель
у XVI-XVIII ст.
Побудова фортеці Очаків була пов’язана з союзом московського князя
Івана ІІІ Васильовича (1462-1505 рр.) з татарським ханом Менглі-Гіреєм,
якого він намагався використовувати проти Литви. Іван ІІІ вступив у
дипломатичні стосунки з Менглі-Гіреєм. У 1491 р. Менглі-Гірей підтвердив
перед посланцем московського царя Тимофієм Івановичем Скрябой свій намір
діяти разом з московським царем проти Казимира1.
Менглі-Гірей І (1478-1515 рр.) за час панування поширив свою владу
далеко поза Крим. Перехід братів та племінників Менглі-Гірея до Литви
наприкінці XV ст. посилював побоювання хана щодо стабільності власної
влади в Криму та прискорив дії Менглі-Гірея щодо посилення північних
кордонів та розбудови фортеці в гирлі Дніпра2.
Розбудова фортеці в гирлі Дніпра розпочалася в 1492 р. на місці старої
фортеці Дашів, яку литовський князь Вітовт побудував у гирлі ДніпровськоБузького лиману в середині XV ст.
Іван ІІІ у 1492 р. надіслав до Менглі-Гірея російського посла Костянтина
Заболоцького, якому вдалося вплинути на кримського хана. Внаслідок
переговорів московський князь надав гроші на побудову Очаківської фортеці,
а кримський хан у відповідь на цей крок Москви пообіцяв московському
послу зробити напад на Литву3.
На початку XVI ст., після смерті Менглі-Гірея і приходу до влади в Криму
його сина Магмет-Гірея, Очаків стає резиденцією татарського калчи і другого
сина Менглі-Гірея царевича Ахмата Хромого. Всупереч політиці МенгліГірея, яка була спрямована на зближення з Литвою, Ахмат Хромий,
перебуваючи в Очакові, підтримував тісні зв’язки з московським царем і
нападав на литовські землі. Незважаючи на дружбу Сигізмунда і МагметГірея, Ахмат Хромий писав листи до російського царя, у яких прохав узяти
для нього Київ, а за допомогу завоювати Вільну, Гроки і всю Литву4.
Агресивна політика Ахмата Хромого, який розпочав на початку XVI ст.
татарські походи на українські землі, послужила причиною відповідних дій
проти фортеці українських прикордонних старост, до складу військ яких
входило українське козацтво.

1
Калугин И. Дипломатические сношения России с Крымом в княжение Иоанна ІІІ.
– С. 21.
2
Некрасов А.М. Возникновение и эволюция Крымского государства в XVI-XVII
веке // Отечественная история. – М., 1999. – № 2. – С. 50-51.
3
Калугин И. Дипломатические сношения России с Крымом в княжение Иоанна ІІІ.
– С. 44.
4
Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ
(первая половина XVI в.). – Минск: Изд-во «Университетское», 1986. – С. 19.
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У 1516 році Предслав Лянцкоронський здійснив вдалий похід на Очаків1.
У цьомуж році поблизу Очакова відбулася битва прикордонних військ
гетьмана Ружинського з турецько-татарськими військами2.
У 1523 р., скориставшись замішанням серед татарської верхівки,
український аристократ Євстафій Дашкевич з загоном, до якого входили
українські козаки, вирушив до Очакова і спалив укріплення міста та
спустошив Крим3.
Козацькі походи на фортецю Очаків у першій чверті XVI ст. носили
характер походів-розвідок. Фортеця була слабоукріпленим військовим
об’єктом, тому бажанням Менглі-Гірея на початку XVI ст. було зруйнувати її.
Татари не мали європейського досвіду оборони фортець, їхнє військо вільно
почувало себе в походах на степовому просторі. Слабкий військовий захист
фортеці давав підстави українським прикордонним старостам організовувати
військові походи на фортецю. У козацькій свідомості створювалася уява про
фортецю Очаків, як осередок підвищеної татарської військової загрози для
українських земель. Походи козацтва на фортецю Очаків у першій чверті
XVI ст. впливали на формування козацької ментальності. Завдяки цим
походам козацтво, як найбільш прогресивна верства українського суспільства,
починало усвідомлювати важливість своєї історичної місії захисту
українських земель від військової загрози з півдня.
У др. пол. XVI ст. турецький уряд, занепокоєний частими нападами
прикордонних українських старост на фортецю Очаків, вводить у фортецю
турецький гарнізон. Фортеця Очаків стає військово-адміністративним
центром Османського військового ейялету найближчих до України турецьких
прикордонних територій.
Характер козацьких походів на Очаків у др. пол. XVI ст. змінюється,
оскільки вони набувають міжнародного значення. Ними починають
цікавитися європейські країни, які складали протиосманську коаліцію, а
також Росія.
В цей час походи козацтва на фортецю Очаків були елементом
міжнародної політики українського козацтва, а також стали продовженням
кріпосної війни проти Туреччини на землях північно-західного
Причорномор’я. Завдяки цим походам козацтво стверджувало себе як вагому
військову силу в очах країн Європи, зацікавлених у послабленні Турецької
імперії. Взаємодія козацтва із збройними силами Росії під час походу на
Очаків у 1556 р., які у др. пол. XVI ст. зробили значний крок уперед у
модернізації і значною мірою збагатили військовий досвід козацтва.
Продовження кріпосної війни, яку вело українське козацтво навколо фортеці
Очаків тривало до кінця XVI ст. Про це свідчить польський хроніст Мартін
Бєльський. Він стверджував, що козаки неодноразово руйнували Очаків,
Тягінку, Білгород4.

1

Грушевський М. Історія України-Русі. – Київ, 1995. – Т. VII. – С. 53-54.
Історія Русів. – К., 1991. – С. 53-54.
Бантиш-Каменский Д.Н. История Малой России до водворения славян в сей
стране до уничтожения гетьманства. – К., 1993. – С. 68.
4
Книга польская Метрика Великого княжества Литовского, содержащая в себе
дипломатические сношения Литвы в государствование короля Сигизмунда Августа (с
1545 по 1572 год). Издана М.А. Оболенским и И. Даниловичем. – М., 1843. – С. 53-54.
2
3
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На початку XVIІ ст. на території Очаківського ейялету велася
прикордонна війна, ініціатором якої виступало запорізьке козацтво. Внаслідок
економічної та політичної кризи в Туреччині Очаківський ейялет був значно
ослаблений. Турецький уряд не міг приділяти значної уваги своїм кордонам у
північно-західному Причорномор’ї. Тому військова адміністрація ейялету
значною мірою самостійно брала участь у бойових діях проти козацтва.
Жодна з провідних країн не була зацікавлена у бойових діях у північнозахідному Причорномор’ї. Туреччина вела війну проти Ірану, Польща вела
боротьбу проти Московської держави. Росія намагалася поширити свій вплив
на Кавказі. Отже можна стверджувати, що прикордонна війна була
ініційована запорізьким козацтвом. Ця війна мала вигляд самостійних
військових експедицій на суші і водному просторі Дніпра, Дністра, Дунаю і
Чорного моря. Вона мала на меті руйнацію міст-фортець Очаківського
ейялету та насамперед Очаківської фортеці. Оскільки фортеця мала військовостратегічне значення і контролювала вихід до Чорного моря, то від її
боєздатності залежав результат військових дій козацького флоту під час
військово-морських походів. Тому метою прикордонної війни була руйнація
фортечних оборонних споруд, постійне послаблення боєздатності фортеці. У
1616 р. розпочалася нова військова кампанія на території Очаківського
ейялету. 18 квітня 1616 р. російські посли в Туреччині повідомили Москву,
що 12 тисяч козаків ходили під Очаків, і взявши місто, “розорили до
основания”1.
Значною мірою мета була досягнута завдяки походам на початку XVIІ ст.
Фортеця не змогла контролювати вихід козацького флоту через ДніпровськоБузький лиман у море, тому що її боєздатності було нанесено відчутних
ударів. Через це фортеця втрачала своє військово-стратегічне значення. Цим
можна пояснити значну кількість військово-морських експедицій здійснених
козацтвом на територію Малої Азії.
У другій половині XVIІ ст. Очаківська фортеця залишалася осередком
військової загрози для українських земель. Б. Хмельницький як видатний
політик і полководець свого часу безпосередньо займався організацією
військової оборони українських кордонів. Спроби Б. Хмельницького у
березні-липні 1654 р. укласти союзний договір з кримськими мурзами та
Малим Ногаєм не призвели до успіху, таким чином на південних кордонах
виникла загроза татарського вторгнення. Перший крок до налагодження
системи оборони був зроблений Б. Хмельницьким. Під контроль був узятий
весь степовий кордон.
У листах Б. Хмельницького до російського царя Олексія Михайловича
повідомляється про турецько-татарську загрозу з боку Очаківської фортеці. У
жовтні 1654 р. Б. Хмельницький відіслав послів до російського уряду з
наказом повідомити про загрозу наступу татарських і польських військ на
Україну2.
Турецький уряд неодноразово використовував фортецю і прилеглі до неї
прикордонні території для збору турецько-татарських збройних сил, які
надходили морем з Туреччини, а також суходолом до фортеці Очаків з Криму.
1

Документи російських архівів з історії України. – Львів, 1998. – Т. 1. – С. 91
Центральний історичний архів України у м. Києві, ф. 1407, оп. 2, спр. 157,
арк. 246.
2
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Про таку загрозливу військову ситуацію на російсько-турецькому кордоні у
1654-1657 рр. Б. Хмельницький писав у своїх листах російському цареві
Олексію Михайловичу. У цей історичний період козацька розвідка постійно
вела стеження за станом, військовою ситуацією навколо фортеці, посилаючи
своїх людей до Сілійстрійського паші, та захоплюючи татарських “язиків” у
прикордонних територіях. Розуміючи військово-стратегічне значення фортеці
Очаків та ступінь військової загрози, яка виходила із земель Очаківського
ейялету, Б.Хмельницький застосовував певні військові заходи по захисту
українських земель.
У 1655-1656 рр. Б.Хмельницький часто посилав козацькі загони до
фортеці Очаків, щоб нейтралізувати дії Туреччини. Ці оборонні заходи
Б.Хмельницького призвели до певних позитивних зрушень у міжнародній
ситуації. Оскільки Туреччина бачила певну сильну оборонну лінію поблизу
своїх кордонів з Очаковом, вона припинила свої військові дії проти України.
Оборонні заходи Б.Хмельницького та дії української дипломатії призвели до
того, що наприкінці 1657 р. із Стамбула надійшло поідомлення хану не
нападати на українські землі.
У першій половині XVIII ст. Росія розпочинає боротьбу за вихід до
Чорного моря. Важливим завданням військової кампанії 1737 р. було зайняти
фортецю Очаків. Армія Б.Мініха нараховувала 70 тисяч чоловік, 13 тисяч з
яких були запорізькі і донські козаки1.
2 липня 1737 р. Б. Мініх віддав наказ про штурм фортеці Очаків.
Подробиці штурму фортеці описані в джерелах. В одному з них зазначається,
що війська Б. Мініха “в шанцах заведенного … мужественно бьючись многое
число на плаце положили турков, а те, которые в море повтикали позабивали,
тогда и самого главного их командира великого визиря чином сераскира
вышедшего с порта на берег гренадеры взяли их к моменту дробной стрельбы
войска российского к генерал-фельмаршалу Казму фон Минаху
препроводили”. У цей час при фельдмаршалі знаходився “полковник
Миргородский, который по турецки умеючи, а также вместе с ним обозный
Яков Лизогуб”. Вони згідно із джерелом допитували сераскир пашу2.
Фортеця Очаків у першій половині XVIII століття була великим
військовим об’єктом Турецької імперії. Оборонні споруди фортеці,
оснащення військового гарнізону відповідало високому європейському рівню
військового оборонного мистецтва.
Військова кампанія російської армії у 1737 р. навколо Очакова була
важливою міжнародною подією, що мала значний резонанс у Європі. В
очаківському військовому поході козаки брали участь у найважливіших
військових операціях – військова розвідка, стримання військових нападів
турок і татар, штурм фортеці, затримання сераскир паші, військові набіги по
Дністру до Бендер, військово-морські розвідки на Кримських островах. Це
значно збагатило військовий досвід козацтва та піднесло рівень його
військового мистецтва.

1

Записки Манштейна о России 1727-1744. Перевод с французского с подлинной
рукописи Манштейна. – СПб., 1845. – С. 105-106.
2
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут рукописів.
Виписки із Малоросійського літопису 1506-1737, ф. ІІ, од. зб. 6011, арк. 3.
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Сацький П. В. (Київ)
РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ
СЕРПНЯ-ВЕРЕСНЯ 1939 РОКУ ТА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
(геополітичне значення)
У статті досліджуються радянсько-німецькі договори серпня-вересня
1939 р. у геополітичному контексті. Автор наголошує, що вивчення
проблематики статусу українських земель у світлі радянсько-німецьких
договорів серпня-вересня 1939 р. дає змогу комплексно окреслити місце
України в системі міжнародних відносин у період Другої світової війни.
Міжнародні відносини напередодні Другої світової війни були й
залишаються об`єктом наукових інтересів багатьох дослідників. Даний період
та проблематика після опублікування великої кількості праць, присвячених їй,
містить низку нез`ясованих питань. Зокрема, чому для Й.Сталіна напад
Німеччини був цілковитою несподіванкою, незважаючи на численні
попередження та доповіді радянських розвідувальних служб? Адже він
завжди відзначався далекоглядністю та відчуттям політичної систуації. Звідси
випливає серія інших запитань, чому після агресії проти Польщі
Великобританія та Франція дотримуються своїх союзницьких зобов`язань
щодо цієї країни у формі ведення “дивної війни”? Який сенс, був для
радянського керівництва отримати під свій контроль території, які не сприяли
зміцненню стратегічних позицій держави, а були навіть шкідливими, оскільки
кордони СРСР було наближено до нацистської Німеччини, потенційного
агресора1.
Це стосувалося безпосередньо долі західноукраїнських земель (вони
приєднувалися до СРСР та входили до складу УРСР2), і ставали
прикордонною територією держави – майбутнього учасника світової війни.
Відповіді на ці запитання можуть стати ключем до процесу становлення
системи колективної безпеки в світі, не лише напередодні Другої світової
війни. Стають зрозумілими витоки багатьох масштабних політичних рішень:
вони дадуть змогу глибше та ширше проаналізувати досвід міжнародних
відносин складного періоду світової історії.
Даній проблематиці присвячені праці як іноземних, так і вітчизняних
дослідників, зокрема, Ж.Б.Дюрозеля3, І.Феста4, вітчизняних дослідників,
зокрема, А.Трубайчука5, білоруського Я.Павлова1 та інших.

1

Типпельскирх К. История Второй мировой войны. – М., 2003. – С. 244.
Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських
Соціалістичних Республік з воз`єднанням її з українською Радянською Соціалістичною
Республікою // Слюсаренко А., Гусєв В., Король В. та ін. Україна в ХХ столітті.
Збірник документів і матеріалів. – К., 2000. – С. 124.
3
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. –
903 с.
4
Фест И. Адольф Гитлер. В 3 тт. – Пермь, 1993.
5
Трубайчук А.Ф. Брудершафт двох диктаторів: ХХ сторіччя: Політика в портретах.
– К., 1993. – 335 с.
2
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Виникає необхідність максимальної неупередженості в дослідженні
політичної мотивації дій сторін, складали систему договорів серпня-вересня
1939 р., та сторін, які відчули на собі їх наслідки. Зокрема, існує проблема
абсолютизації негативних прагнень лідерів СРСР та Німеччини, відкидаючи
можливість політичної мотивації їхніх рішень та дій. На цій проблемі
наголошує ряд дослідників, зокрема, відомий британський дослідник Б.Ліддел
Гарт у своїй праці “Друга світова війна”2. Але ж А.Гітлер неодноразово
відверто виголошував мілітаристські та імперіалістичні гасла і це ніяк не
завадило йому здійснити серію блискучих дипломатичних маневрів на
міжнародній арені. Те ж стосується і Й.Сталіна, він свої імперські прагнення
подавав у вигляді закликів до здійснення “світової революції”. Важко
повірити, що інші провідні країни світу готові були миритися з імперськими
прагненнями цих лідерів, отже, і А.Гітлером, і Й.Сталіном керувала
прагматична мотивація та реалізм. Наступною проблемою є думка про те, що
обидва лідери мали на меті обов`язково розпочати війну. На користь цієї
думки говорить лише мілітаризація цих країн, а в той період мілітаризувалися
всі країни Європи, Й.Сталін на початку першої п`ятирічки заявив, що СРСР
має пройти за 10 років шлях, який інші країни проходили за 50 років, інакше
нас просто роздавлять, отже, мілітаризація СРСР була зумовлена зовнішніми
викликами3. Аналогічною була ситуація і в Німеччині.
Погляд на ці дві країни, які наприкінці 1930-х років стають ключовими в
системі міжнародних відносин, як на держави, котрі мали чітку мотивацію
своїх дій, дає змогу знайти суть та корені проблем Чехословаччини та Польщі
і проникнути в суть значення системи міжнародних відносин у короткий
період новітньої історії між початком Другої світової війни та Великої
Вітчизняної, тобто від 1 вересня 1939 р. до 22 червня 1941 р.
Вартою уваги є роль Польщі та Чехословаччини в системі міжнародних
відносин у міжвоєнний період. Обидві ці країни – продукт Версальської
системи4. Їх місія, особливо Польщі, здавалася неоднозначною. З одного боку,
вони були так званим “санітарним кордоном” від СРСР5, з іншого, – мали
стримувати імперські прагнення Німеччини та гарантувати неможливість її
відродження як імперії6. Про що в своїй офіційній пропаганді висловлювався
СРСР7. Але хіба ці країни в змозі були стримати імперські прагнення СРСР,
країни потенційно значно сильнішої за них, крім того, вислів “санітарний
кордон” було вжито в 1920 р.8, коли Польща саме таку роль і зіграла в
радянсько-польській війні, не допустивши поширення нестабільності із
території колишньої Російської імперії в Європу. Більш об`єктивним можна
1
Павлов Я.С. Советско-германские договоры 1939-1941 годов: трагедия тайных
сделок. – Минск, 1996. – 100 с.
2
Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. – М., 1976. – С. 19-21.
3
Кашен М. Франція готує інтервенцію. – Харків, 1931. – С. 19-24.
4
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 3.
5
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. – С. 35.
6
Там само. – С. 39.
7
Пособие для групповодов политических занятий. – М., 1941. – С. 250.
8
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. – С. 35.
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вважати погляд на роль Польщі та Чехословаччини як на держави, які
гарантували неможливість імперського відродження Німеччини, на зразок
визначення З.Бжезінським ролі України як геополітичної вісі, котра
забезпечує неможливість відродження імперської Росії1, особливо беручи до
уваги масу суперечливих територіально-національних моментів у відносинах
між Німеччиною, Польщею та Чехословаччиною2. Виходить, що роль
“санітарного кордону” Польща та Чехословаччина відігравали як країни –
учасники європейської системи міжнародних відносин, СРСР же не був
членом цієї системи, відмовившись від приєднання до неї не бажаючи взяти
на себе боргові зобов`язання Російської імперії та приєднатись до серії
міжнародних договорів3. Важливим є факт відмови від отримання
репараційних виплат Німеччини Росії, цей акт фактично визначав участь
Радянської Росії в європейській системі міжнародних відносин. Відіграючи
роль вказаних геополітичних осей, Польща і Чехословаччина ставали
кордоном європейської (Версальської, факт не ратифікації Конгресом США
Версальських угод4 обмежує функціонування Версальської системи
міжнародних відносин Європою) системи міжнародних відносин5, відповідно,
і буфером. Але основна геополітична місія цих країн не була спрямована на
схід, проти СРСР, ця місія була їм не під силу6. Їх основна місія була
спрямована на захід, на утримання імперських прагнень Німеччини.
Така роль Польщі та Чехословаччини робить ці країни частиною
Версальської системи міжнародних відносин, гарантами її функціонування та
ефективності. Це виявлялось у прагненнях Польщі сформувати
антирадянський блок у 1920-ті роки в Центральній Європі та Прибалтиці7. З
виникненням проблем щодо існування цих держав стає очевидним і
припинення існування Версальської системи.
Перша половина 1930-х років відзначається анулюванням ряду
Версальських пунктів. Зокрема, обмеження Німеччини в питаннях армії та
військового виробництва щодо демілітаризації Рейнської області тощо8, що
можна вважати ознакої потреби її реформування, але вихід із Ліги Націй
Німеччини та Японії говорить про необхідність створення більш ефективної
1

Бжезінський З. Велика шахівниця. – К., 1999. – С. 46.
Бор Шт-Н. Почему Германия и СССР заключили договор о нейтралитете. – М.Л., 1926. – С. 19-20.
3
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. –
903 с.
4
Там само. – С. 52-53.
5
Молотов В.М. Про ратифікацію радянсько-німецького договору про ненапад.
Повідомлення на засіданні Позачергової Четвертої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 1го скликання 31 серпня 1939 року. – К., 1939. – С. 6.
6
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 3.
7
Из записи беседы члена коллегии НКИД СССР Б.С.Стомонякова с посланником
Польши в Москве С.Кеньтшинским: о согласовании позиций Польши и прибалтийских
государств в отношении СССР // Документы и материалы по истории советскопольских отношений. – М., 1967. – С. 12-16.
8
Риббентроп И. фон. Мемуары нацистского дипломата. – Смоленск, 1998. – С. 9293.
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системи міжнародних відносин. Особливо з огляду на економічне та військове
посилення СРСР, відповідно, і посилення його ролі на міжнародній арені. Про
це свідчить визнання СРСР США та розміщення Радянським Союзом
замовлень на підприємствах Великобританнії. Вступ СРСР у Лігу Націй в
1934 р. свідчить про усвідомлення провідними державами Європи
необхідності створення нової системи міжнародних відносин, а головне,
системи колективної безпеки. Крім того, вступ СРСР у Лігу Націй означав
повноцінне приєднання цієї держави до європейської системи міжнародних
відносин. Отже, східний кордон Польщі вже не був територією, на яку
поширювалась європейська система міжнародних відносин. Тобто
“санітарний кордон” припиняє своє, нехай і формальне існування.
Наступна функція – запобігання відродженню імперської Німеччини –
опиняється під сумнівом з першими проявами потреби в реформуванні
Версальської системи міжнародних відносин. По-перше, СРСР протягом
першої сталінської п`ятирічки розбудовує потужний промисловий потенціал
та мілітаризується, продовжує нарощувати військове виробництво та збройні
сили. По-друге, Німеччина отримує змогу розбудовувати власну армію не за
принципами Версальської системи1. Таким чином, відбуваються зміни в
потенціалі країн Європи та в їх ролі в світовій системі міжнародних відносин.
Порушено принцип противаг, закладений в основі Версальської системи.
СРСР, не маючи противаги на Європейському континенті, стає активним
учасником системи міжнародних відносин, причому, не будучи повноцінним
учасником системи міжнародних відносин Версальської. В 1934 р. СРСР було
прийнято в Лігу Націй. Це була спроба залучити СРСР в орбіту дії
Версальської системи міжнародних відносин та колективної безпеки. Але
сама ефективність цієї системи за наявності двої якісно нових країнпотенціалів, котрі є її учасниками руйнувала самі основи її, установчі
принципи.
Ізоляція СРСР та обмеження Німеччини за Версальськими принципами
стають не лише неефективними та недоцільними, а навіть небезпечними.
Небезпека полягала в тому, що Польща і Чехословаччина не мали можливості
обмежувати імперські амбіції Німеччини у з’язку з розбудовою її армії.
Потенціал цих країн просто не давав змоги їм протистояти Німеччині. Отже,
вони перетворюються на “розмінні монети” в дипломатичній грі міжвоєнного
періоду2.
Такими “розмінними монетами” вони стають зважаючи на прагнення
провідних країн Європи поширити свій вплив на Польщу та Чехословаччину
шляхом включення їх в орбіту своєї дипломатичної діяльності. Ці прагнення
проявляються в серії договорів між Францією та Чехословаччиною3, СРСР та
Чехословаччиною4, у договорі між Польщею та Німеччиною 1934 року5 тощо.
1

Там само. – С. 70-71.
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 3.
3
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. –
С. 159.
4
Там само. – С. 159.
5
Там само. – С. 146.
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Такі геополітичні осі виявляються на сході від Німеччини-Польщі й
Чехословаччини та на заході від Німеччини – демілітаризована зона. Ці
геополітичні осі були потенційними джерелами конфліктів між провідними
країнами Європи, особливо на схід від Німеччини, про що зазначав К.Хаусхофер,
маючи на увазі “кондомініуми”1. Суть джерел конфліктів у тому, що на цих
країнах перетинались прагнення поширити свій вплив Німеччини та СРСР,
причому не маючи на меті використовувати їх як вигідно геополітично
розташовані, а з метою непоширення впливу іншої держави використати Польщу
або Чехословаччину як привід для конфлікту2. Адже в разі конфлікту Німеччини з
Польщею уможливлювався конфлікт між Німеччиною та СРСР. СРСР міг піти на
кофлікт, прагнучи дбати про безпеку своїх кордонів. Крім того, напруга у
відносинах між Німеччиною та Польщею постійно зберігалась у міжвоєнний
період у з’язку з тим, що були неврегульовані національно-територіальні
суперечності3. За таких напружених відносин між країнами регіону ставали
можливими провокації з метою втягування їх у конфлікти одна з одною.
У даній ситуації необхідно зважати також на прагнення Франції зберігати
Польщу та Чехословаччину в регіоні у вигляді такої геополітичної осі, яка б
обмежувала можливості Німеччини та підтримувала напругу в її відносинах з
СРСР. Великобританії така ситуація була необхідною для збереження можливості
дипломатичного меневру у відносинах з Німеччиною4.
Подібна ситуація була і з демілітаризованою зоною на захід Німеччини, яка
була джерелом конфліктів між Францією та Німеччиною. Але з введенням в зону
німецьких військ ситуацію було швидко врегульовано5. Тобто ліквідація джерела
конфлікту ліквідовує і приводи до конфліктів.
Такі джерела конфліктів у Центральній Європі несли більш складні проблеми,
оскількі це були держави, що мали значний потенціал та кількість населення.
Вони також відігравали важливу роль у системі міжнародних відносин.
За аналогією з демілітаризованою зоною на заході та сході джерела
конфліктів, тобто геополітичні осі просто ліквідовуються, переходячи в сферу
впливу країн – лідерів регіону, тобто Німеччини та СРСР. Таке прагнення мали
СРСР, Франція і Великобританія під час переговорів в липні 1939 р. Зокрема, вони
прагнули розмежувати сфери відповідальності в Європі, надавши гарантії безпеки
таким державам як Туреччина, Греція, Румунія, Польща, Бельгія, Естонія, Латвія,
Фінляндія, Швейцарія та Голландія через підписання з кожною з них пакту про
взаємодопомогу. СРСР поставив вимогу що погодиться надати гарантії безпеки
Швейцарії та Голландії лише тоді, коли пакти про взаємодопомогу з ним

1

Хаусхофер К. Границы в их географическом и политическом значении // Классика
геополитики ХХ век. – М., 2003. – С. 263.
2
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 5.
3
Запись беседы министра иностранных дел Германии с министром иностранных
дел Польши // СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. – М., 1971. –
С. 170-171.
4
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 5.
5
Фест И. Адольф Гитлер. – Пермь, 1993. – Т. 3. – С. 27-28.
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підпишуть Польща та Туреччина . А це свідчить про прагнення держав, що вели
переговори, розподілити сфери впливу в Європі та використати їх як “бар`єри”
проти Німеччини2. Німецький генерал К.Тіппельскірх в “Історії Другої світової
війни” зазначає, що самі фундатори Версальської системи (Франція та
Великобританія) не були задоволені нею, і бачили вихід у зміні кордонів
європейських держав3, тобто у ліквідації геополітичних осей.
Ситуація з Чехословаччиною була значно простішою, ніж навколо Польщі. Її
наслідки були менш небезпечними для системи колективної безпеки. Мюнхенська
конференція вересня 1938 р. була не лише спробою “умиротворити” агресора або
направити німецьку військову машину проти СРСР. Це була спроба ліквідації
геополітичної осі, котра становила небезпеку і могла стати джерелом
нестабільності в Європі, причиною війни, а такі держави як Франція та
Великобританія прагнули збереження стабільності в світі понад усе – це була
гарантія їх існування. Тому із загарбанням Німеччиною Чехословаччини не
відбувається ніякої жорсткої реакції з боку провідних країн Європи4.
Кардинально складнішою виявляється ситуація навколо Польщі. Адже
польське питання вирішується між Німеччиною та СРСР без залучення Франції та
Великобританнії і навіть без консультації з ними. Ці дві країни договором від 23
серпня 1939 р. та “Таємним протоколом” роблять кроки по ліквідації ключової
геополітичної осі Польщі5. Її ключовий характер проявлявся в тому, що Польща
розділяла дві провідні та найрадикальніші держави в європейській системі
міжнародних відносин. Крім того, ліквідація Польщі – це останній крок у процесі
ліквідації Версальської системи міжнародних відносин та системи колективної
безпеки6. Отже, виникає потреба в створенні нової системи міжнародних відносин
та колективної безпеки. Відповідно, ліквідація Польщі провідними країнами, які
вона розділяє, робить ці дві провідні країни фундаторами нової можливої системи
міжнародних відносин.
Але СРСР отримує від цих договорів території, які не мали практично ніякого
стратегічного значення. Це західноукраїнські території, що були в складі Польщі.
Відбувається перенесення всіх прикордонних укріплень на нові кордони,
ліквідовуються старі7. Це свідчить про те, що СРСР прагнув закріпити свою
територію в нових межах. Військовий та економічний потенціал СРСР на серпень1
Проект дополнительного письма к соглашению СССР, Великобритании и
Франции, врученный народным комиссаром иностранных дел СССР В.М.Молотовым
послам Великобритании и Франции в СССР У.Сидсу и П.Наджиару // Документы
внешней политики. 1939 год. – М., 1992. – С. 531-532.
2
Телеграмма полномочного представителя СССР во Франции Я.З.Сурица в
Народный Комиссариат иностранных дел СССР // Документы внешней политики. 1939
год. – М., 1992. – С. 530.
3
Типпельскирх К. История Второй мировой войны. – М., 2003. – С. 11.
4
Запись беседы Народного комисара иностранных дел СССР с послом Англии в
СССР // СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны. – М., 1971. – С. 263265.
5
Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между
Германией и Советским Союзом // Слюсаренко А., Гусєв В., Король В. та ін. Україна в
ХХ столітті. Зб. документів і матеріалів. – К., 2000. – С. 123.
6
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К. 1939. –
С. 6.
7
Павлов Я.С. Советско-германские договоры 1939-1941 годов: трагедия тайных
сделок. – Минск, 1996. – С. 88.
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вересень 1939 р. значно переважав потенціал Німеччини, у 1938 р. англійська
преса, мотивуючи громадськості необхідність зближення з СРСР, говорить, що
СРСР має 18 млн. резервістів і 40 тис. літаків1. Щодо Німеччини, то з 3 вересня
1939 р. на західному кордоні цієї держави починається “дивна війна” із Францією
та Великобританією. Отже, Німеччина зайнята вирішенням своїх європейських
справ, оскільки “дивна війна” може перерости в реальну в будь-який момент.
Тобто наявність у обох країн великого військового потенціалу була гарантією
безпеки цих держав2, щодо СРСР, то впевненість у цьому констатував М.Хрущов3.
Ці держави закладають самостійно підвалини нової системи міжнародних
відносин, а маючи гарантії безпеки одна щодо одної, і нову систему колективної
безпеки.
Із цього процесу випадають Франція та Великобританія4 на яких трималася
Версальська система колективної безпеки, що з ліквідацією Польщі була
остаточно ліквідована5. Це підтверджують плани союзного франко-британського
командування періоду осені-зими 1939-1940 р., згідно якими розглядалася
можливість удару у період радянсько-фінської війни по Німеччині через
Скандинавський півострів та блокувавши Кавказ, позбавити її можливості
отримувати нафту тощо6. Тобто СРСР розглядався як потенційний противник
поряд з Німеччиною.
Початок “дивної війни” проти Німеччини – це свого роду заява на
необхідність долучення Франції та Великобританії до створення нової системи
міжнародних відносин. А таке могло статися за умови участі цих країн у польській
справі. Заради цього Великобританія на початку 1939 р. надає гарантії безпеки
Польщі, а ще раніше це робить Франція, що робить військовий конфлікт між
Німеччиною та Францією і Великобританією неминучим7. Повномасштабна війна
не дала б змоги створити таку систему. Причому, ця своєрідна “заява” робиться
саме на адресу Німеччини, про що свідчить початок війни лише з Німеччиною. Із
вторгненням радянських військ на територію Польщі 17 вересня 1939 р. Франція
та Великобританія на виконали своїх гарантій, даних Польщі8 щодо СРСР. Акція
СРСР 17 вересня 1939 р. була саме вторгненням, про це свідчать слова
В.Молотова9. Своїми діями СРСР визнає правомірність захоплення Польщі
Німеччиною, а своєю бездіяльністю щодо СРСР Франція і Великобританія
погоджуються з цим.
1

Телеграмма полномочного представителя СССР в Англии в Народный
комиссариат иностранных дел СССР // СССР в борьбе за мир накануне второй мировой
войны. – М., 1971. – С. 259.
2
Хаттингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – С. 326.
3
Павлов Я.С. Советско-германские договоры 1939-1941 годов: трагедия тайных
сделок. – Минск, 1996. – С. 47.
4
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 5.
5
Там само.
6
Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. – М., 1976. – С. 47.
7
Там само. – С. 26.
8
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. –
С. 264-265.
9
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 3-4.
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З початком “дивної війни” А.Гітлер у промові 6 жовтня 1939 р. заявив, що
якщо Франція та Великобританія ведуть війну за збереження Польщі, то ця війна
безперспективна та нелогічна, оскільки Польща в Версальському вигляді не
відродиться, що гарантують дві наймогутніші держави світу (СРСР та
Німеччина)1. Гітлера констатує факт закладення нової системи міжнародних
відносин між Німеччиною та СРСР і закликає Францію та Великобританію
вирішувати питання їх участі в створенні нової системи міжнародних відносин
мирним шляхом.
Отже, радянсько-німецькі договори серпня-вересня 1939 року є результатом
остаточного розпаду Версальської системи міжнародних відносин та системи
колективної безпеки2. Ліквідовується держава, яка
була показником
функціонування Версальської системи. Ці договори є спробою створення нової
системи міжнародних відносин, побудованої навколо ключових держав:
Німеччини та СРСР3.
Виходячи із такого погляду на передумови причини та суть радянськонімецьких договорів серпня-вересня 1939 р., стає можливим розкриття основних
причин розгортання Другої світової війни.
З огляду на початок війни між СРСР та Німеччиною 22 серпня 1941 року ці
договори автоматично анульовувались. Але завдяки ним було об`єднано
українські території. Крім того, приєднання західноукраїнських земель створило
для СРСР невдалу стратегічну конфігурацію кордонів, що зумовило успіхи
німецьких військ на цій ділянці фронту на початку війни4. Отже, приєднані
території опиняються під окупацією, а спроба створення системи світопорядку
провалюється, що робить статус західноукраїнських земель юридично
підвішеним. Дане питання було предметом обговорення на Тегеранській
конференції в 1943 р.5. Ці території стали предметом торгу між союзниками по
антигітлерівській коаліції СРСР, США та Великобританією щодо політичного
майбутнього Європи після війни6.
Ця ситуація сприяла активізації боротьби за юрисдикцію цих територій
польської (Армія Крайова) та української сторін (ОУН-УПА). Дослідження
проблематики статусу українських земель у світлі радянсько-німецьких договорів
серпня-вересня 1939 р. дає змогу комплексно окреслити місце України в системі
міжнародних відносин у період Другої світової війни.

1
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. –
С. 227.
2
Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови Ради
Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на засіданні
позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. – К., 1939. –
С. 5.
3
.Молотов В.М. Про зовнішню політику Радянського Союзу. Доповідь Голови
Ради Народних комісарів. Комісара Закордонних справ товариша В.М.Молотова на
засіданні позачергової П`ятої Сесії Верховної Ради Союзу РСР 31 жовтня 1939 року. –
К., 1939. – С. 7; Молотов В.М. Про ратифікацію радянсько-німецького договору про
ненапад. Повідомлення на засіданні Позачергової Четвертої Сесії Верховної Ради
Союзу РСР 1-го скликання 31 серпня 1939 року. – К., 1939. – С. 13.
4
Типпельскирх К. История Второй мировой войны. – М., 2003. – С. 244.
5
Запись четвертого заседания глав правительств. Тегеран, 1 декабря 1943 года //
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной
войны, 1941-1945 гг.: Сб. документов. – М., 1984. – Т. 2. – С. 147-148.
6
Там само.
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УКРАЇНА – МОВА

Радевич-Винницький Я. К. (Дрогобич)
МОВНИЙ АСПЕКТ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
У статті простежується мовний аспект побудови громадянського
суспільства. Автор стверджує: щоб Україні стати цивілізованою державою,
її громадянам потрібно мати національне мислення, усвідомлювати свої
національні вартості, насамперед роль рідної мови, культивувати
національну гідність.
Сучасне
українське
постколоніальне
суспільство
хаотичне,
неструктуроване і розбалансоване. “Небезпека “чорної ради” залишається і
надалі, оскільки немає прозорого механізму народного самовиявлення,
розвинених структур громадянського суспільства, натомість свобода
реалізується як безвідповідальність, простір для розгулу невдоволених
амбіцій”, – стверджує Іван Дзюба1. В Україні спостерігається низка криз чи
навіть катастроф, серед яких не останнє за важливістю місце займає
інформаційно-комунікативна катастрофа. Вийти з цього становища не легко.
“Тим більше, – пише Ліна Костенко, – що Третє тисячоліття – це вже не час
для становлення. Це вже альтернатива: бути чи не бути. Це вже фактично
епоха транснаціональна, а дехто вважає, що й постнаціональна. Україна
відстає від динаміки часу. Лише реальне постання громадянського
суспільства може змінити ситуацію на краще”2. Отже, найавторитетніші наші
сучасники пов’язують з відсутністю громадянського суспільства українські
негаразди, а з його розбудовою – перспективи українців як нації.
За Геґелем, держава не складається безпосередньо з індивідуальних
громадян. Це була б безформна маса людських атомів. “Індивід має бути
1

Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього. – К.: Видавн. дім “КМ Академія”,
2001. – С. 18.
2
Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // День. – 2003. –
25 квітня.
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“опосередкованим” через довгу низку корпорацій та асоціацій, аж поки він
сягне кінцевої гідності громадянства у державі”1. В ідеальному варіанті
громадянське суспільство і держава мали б співдіяти на засадах
взаємодоповнюваності в інтересах громадян та їхньої об’єднаної в державі
спільноти. Проте держава доволі часто є органом верстви людей, яка володіє
монопольним правом на владу в межах певної території (Макс Вебер), і її
суттю є “організоване, систематичне застосування насильства до людей”
(В.І.Ленін). Тому ще з часів Арістотеля відомо, що намагання держави
цілковито взяти під свій контроль життя громадян має обмежуватися
громадянським суспільством. Понад те, від характеру громадянського
суспільства залежить і характер держави. Протиставлення громадянське
суспільство – держава набуває особливої значущості в автократичних,
теократичних, охлократичних, комуністичних, фашистських та ін.
тоталітарних державах, які всіма силами гальмують громадянську
структуризацію суспільства або ж структурують його у власних інтересах.
Хіба не інтересам партдержноменклатури слугували в СРСР колгоспи,
профспілки (за Леніним, “приводні паси партії”), комсомол, творчі спілки та
інші структури. Справжнє громадянське суспільство має демократичний
характер і твориться на основі вільного вибору громадян.
В Україні громадянське суспільство перебуває на стадії становлення. Його
неструктурованість, відсутність критичної маси громадян з високою
національно-громадянською свідомістю має різні причини. Передовсім це
несформованість т. зв. середнього класу, який у розвинених країнах становить
приблизно 70% населення (10% – багаті люди і 20% – соціальні низи) і є
основою суспільства. Якраз із представників середнього класу (правників,
менеджерів, інженерів, педагогів, медиків, фермерів, дрібних і середніх
підприємців тощо) формуються структури громадянського суспільства. В
Україні ж верстви, які мали б належати до середнього класу, опущені на
рівень соціальних низів, внаслідок чого порушена ієрархія вартостей. Людям,
позбавленим можливості задовольняти свої елементарні потреби, важко
дотримуватися моральних засад, традицій, національних цінностей,
віддаватися громадській роботі.
Творенню громадянського суспільства перешкоджає також інерційність
мислення, “совковий” менталітет. Основна маса наших громадян вихована в
радянський час, коли людина була гвинтиком у партійно-державному
механізмі, коли демагогія, страх і державний патерналізм формували
соціальну пасивність, національний нігілізм, двоєдушність, цинічність.
У моноетнічних суспільствах протиставлення громадянське суспільство –
держава виступає в чистому вигляді. У поліетнічних суспільствах воно
ускладнюється міжетнічними, у т.ч. мовними, стосунками, що спостерігається
навіть у найдемократичніших і найцивілізованіших країнах, скажімо, у Бельгії
чи Канаді. Природно, що особливої ваги це ускладнення набуває в
постколоніальних суспільствах, у т.ч. українському з його ідеологічною,
політичною,
етнічною,
релігійно-конфесійною,
мовною
та
ін.
різновекторністю.

1
Себайн Дж. Г., Торсон Т. Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи,
1997. – С. 577.
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Ідеологія комунізму, якої Україна ще не позбулася, спрямована передовсім
на політичну організацію суспільства. Ідеологія лібералізму, дію якої ми на
собі вже відчуваємо, пов’язана насамперед з економічною організацією
суспільства. І та, й інша мають чуже походження та зовнішні вектори і в наш
час є вже ідеологіями минулого. Проте в Україні вони ще домінують,
поборюючи національну ідеологію, не даючи можливості українському
народові нормально розвиватися в усіх напрямках суспільного життя, виявити
свої потенції як нації, котра має що сказати людству і покликана зробити свій
внесок у його скарбницю.
Ліберально-глобалізаційна ідеологія, спрямована на комерціалізацію світу,
інтеграцію ринків, “творче руйнування” національних вартостей, традицій,
держав, історичної пам’яті, на гонитву споживання, вивищення та
універсалізацію фізичних і нижчих емоційних потреб, на маргіналізацію
людей і суспільств в ім’я панування тих, хто володіє фінансами, владою й
інформацією1, не може сприяти побудові громадянського суспільства. Адже
нормальне громадянське суспільство – це не спільнота біороботів: воно не
може відмовитися від національних інтересів і національних вартостей. Воно
має за своє завдання оберігання перших і культивування других. Це ілюструє,
наприклад, мовна політика Франції чи Польщі. Громадянське суспільство не
може залишатися байдужим до того, що “інтенсивно універсалізується мовнокомунікативна сфера на основі англо-американської “новомови”2. Для
України загроза лібералізму й глобалізації порівняно нова й більшою мірою
стосується перспективи. В усякому разі, до американізації як нашого способу
життя, так і нашої мови ще не надто близько.
Значно більшою загрозою є російське комуно-православіє. Воно має
потужні корені в близькому і далекому минулому, його рецидиви глибоко
засіли в українському суспільстві, а головне – воно повсякденно отримує
стимули, підсилюється, отже, й посилюється. “Маємо концентрований
зовнішній тиск, – констатує Іван Дзюба, – задля збереження наслідків
русифікації та її поглиблення, а в українському суспільстві бракує політичної
волі протистояти цьому тискові”3. Архаїчна Російська імперія, попри чималі
втрати наприкінці ХХ століття, аж ніяк не відмовилася від ідеї “собирания
земель”. Росія навіть не приховує своєї мовної експансії – достатньо
ознайомитися з її державною програмою “Русский язык”, мовним
законодавством чи висловлюваннями чиновників високого рангу щодо
оголошення російської мови офіційною на всьому просторі СНД. Наївно
вважати, що тут ідеться про, так би мовити, чисто лінгвальний чи, ширше,
культурний інтерес. Усе це має за мету реалізацію ідеї, яка стала в Росії
загальним місцем у висловлюваннях політиків, геостратегів, учених та ін.:
“Межі російського світу проходять межами вживання російської мови”. А
тому, як заявила у виступі на конференції “Русский язык на рубеже
тысячелетий” (Санкт-Петербург, 2000) перша леді Російської Федерації
Л. Путіна, ці межі “потрібно утверджувати, захищати (“отстаивать”) і
розширювати”, бо це “захист і зміцнення національних інтересів Росії”. Де ж
1

Лось Й. Пастки глобалізму // Діловий вісник. – 2002. – № 2. – С. 20.
Шумілов О. Поміж мороком посттоталітарного хаосу й нудотою глобальної
цивілізації // Універсум. – 2000. – № 5-6. – С. 11.
3
Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього. – К.: Видавн. дім “КМ Академія”,
2001. – С. 30.
2
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проходять ці межі, якщо, коли вірити Путіній, “сьогодні російську мову
вважають своєю рідною 288 мільйонів людей”? Адже в РФ не проживає й
половини цієї кількості людей, а в “ближньому зарубіжжі” навряд чи
набереться друга половина. Та й у самій Росії, де неухильно збільшується
відсоток неслов’янського населення, аж ніяк не всі “нацмени” вважають себе
належними до “російського світу”, плекаючи надію на свободу.
З огляду на все це і в царські часи, і нині особливе місце в
лінгвостратегічних планах і діях Росії посідає Україна – не лише з погляду її
природних багатств, географічного становища тощо, а й у демографічному
аспекті: українці здавен були джерелом прирощення російської етнічної маси
як самі собою, так і в суміші з євроазіатами і просто азіатами.
Говорити про громадянське суспільство в контексті повернення “блудної
доньки” України в російське лоно не доводиться. У Росії таке суспільство
могло б виникнути тільки за однієї умови: якби Росія позбулася гону до
“собирания земель”, імперського синдрому, намагання всілякими засобами
розширювати “російський світ” в ім’я “величия и мощи” Росії. Але чи в змозі
вона цього позбутися? Які катаклізми мали б це спричинити?
Певну загрозу для України становить і внутрішній русифікаційний тиск –
з боку російської п’ятої колони та манкуртизованих малоросів.
І глобалізація, і поновне поглинання України Росією провадять, як сказав
би Фрідріх Гаєк, до “змін у структурі суспільства, пов’язаних з перемогою
ідеалу забезпечення над ідеалом незалежності”1. І обидві є, говорячи його ж
словами, “дорогою до рабства”, до національного, а може, частково й
фізичного небуття. В разі успіху якоїсь із цих загроз українське суспільство
матиме такий вигляд, який відповідатиме вимогам і смакам господарів, навіть
якщо це суспільство і називатиметься громадянським.
Глобалізаційний лібералізм і комуно-православіє сходяться в намаганні
побороти націоналізм інтернаціоналізмом. Проте як писав Дмитро Донцов,
“усякий інтернаціоналізм завжди виявляється закаптуреним націоналізмом”.
Сучасний
автор
висловлюється
з
цього
приводу
докладніше:
“Інтернаціоналізм – поєднання брехні, підступу та лицемірства.
Інтернаціоналіст – підла людина, що виборює зверхність своєї панівної нації
або, якщо він до неї не належить, своє право бути підпанком чи попихачем на
її службі”2. У правдивості цих тверджень можна пересвідчитися і на
інтерпретаціях питання про громадянське суспільство в Україні. Навіть в
українському енциклопедичному виданні помітний крен у напрямку заміни
протиставлення громадянське суспільство – держава квазіпротиставленням
громадянське суспільство – нація3. Для чого і кому потрібне протиставлення
громадянське суспільство – нація, якщо Україна – держава не тільки
української етнічної нації, а слово нація у нас не є синонімом слова держава?
Ідеї не існують самі собою – вони живуть у головах людей, реалізуються в
їхній діяльності. А люди належать до певних етносів. Анаціоналів,
“загальнолюдів” людство поки що не породило і не скоро породить. Отож,
1

Гаєк Ф.А. Дорога до рабства // Універсум. – 2000. – № 5-6. – С. 64.
Шульман Л. Стандартна хиба суспільно-політичної орієнтації єврейства //
Сучасність. – 2003. – № 9. – С. 75.
3
Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза,
1996. – С. 452-453.
2

313

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

коли говориться про ліберальну глобалізацію та русифікацію, то не можна
оминути етнічного аспекту. Не важко спостерегти, що прихильники
антинаціональних концепцій розбудови українського суспільства, замасковані
чи й відверті противники української державності, незрідка виступють від
імені певних національних меншин. Окремі вчені, політологи, політики
вдають, що у нас чисто національна держава і що вона буцімто виражає
інтереси тільки української етнічної нації, а тому з більшою чи меншою
відвертістю висловлюються проти того, щоб часом Українська держава не
стала національною і через те не було ущемлення прав національних меншин,
зокрема в мовній сфері. Насправді ж вони мають на увазі не всі 129 етнічних
груп, що проживають в Україні і, за даними перепису 2001 р., становлять
22,2% її населення, а здебільшого дві з них, котрі, як і інші 127 груп, не мають
жодних підстав для того, щоб говорити про якусь дискримінацію на
етнічному ґрунті в Україні, але прагнуть надалі домінувати в Україні
політично, економічно, інформаційно і т.д. Вони вороже ставляться до
українського національного самоусвідомлення, бо це загрожує їм утратою
позицій в Україні, зрівнянням з іншими меншинами. Тут представники цих
двох меншин знаходять спільну мову в прямому й переносному значенні
цього виразу. Адже не існує інформаційного простору без мовного простору.
Одній меншині хочеться повернути Україну в лоно московської імперії,
другій – козир імперії теж вигідний, оскільки він послаблює національне
самоусвідомлення українців – з усіма наслідками, які з цього випливають.
Свідому націю, як і свідому людину, складно або й неможливо експлуатувати.
Було б спотворенням стану речей генералізувати позиції всіх членів цих
меншин щодо їхнього місця і ролі в Україні. Йдеться тільки про тих
представників, котрі визначають домінантні інтенції щодо України й
українського народу. Саме вони та їхні ідеологи і куплені або задурені
українці виступають проти української національної ідеї, української
національної державності тощо, заперечують такі поняття, як корінна нація,
історична справедливість, перебільшують права людини коштом прав нації
(як, скажімо, японцеві можуть суперечити права японської нації, туркові –
турецької, полякові – польської і т.д.?), спотворюють історію, підкидають
громадськості псевдопроблеми типу чи є російська мова в Україні іноземною
тощо. (Російська мова тут, природно, не іноземна, але тільки для росіян та, як
говорив Владімір (Зеєв) Жаботинський, для “кандидатів у росіяни”. А чому
вона не має бути іноземною для угорців України, болгар, поляків, німців та
ін., зрештою, і для українців? Хіба для росіян України угорська, болгарська,
польська, німецька не іноземні? І чого це для українців польська чи
білоруська має бути іноземною, а російська не іноземною? Якою ж тоді –
невже, “другою рідною”, як по-фарисейськи говорилося в СРСР?)
За науковими передбаченнями, у майбутньому домінуватиме духовна
сфера життєдіяльності людства, “провідні позиції в якій посядуть високі
духовні вартості і ґрунтовані на них релігія, культура й освіта”1. Отже,
побудова в Україні громадянського суспільства повинна мати вектор – від
комуно-ліберального симбіозу (поєднання тоталітарного соціалізму з диким
1
Щекин Г. Культурное разнообразие и угроза антикультуры. Тезисы доклада в
Центре имени Заеда при Лиге арабских государств (Абу-Даби, 2 октября 2002 г.) //
Персонал. – 2003. – № 3. – С. 10.
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капіталізмом) до суспільства, у якому роль регулятивів належатиме духовним
вартостям. Україні доведеться пливти в річищі тенденції, яка стає
визначальною в сучасному світі, реагувати на отримувані від нього імпульси і
виклики.
До духовних вартостей належить мова – “опредметнена свідомість”,
першоелемент і знаряддя релігії, культури, освіти, які без неї не могли б ні
виникнути, ні функціонувати. Понад те, мова здебільшого коекстенсивна
релігії, ідеології, культурі, навіть державності. Так, мова юдаїзму – іврит,
католицизму – латинська, магометанства – арабська, реального соціалізму –
російська, глобалізму – англо-американська тощо. Відповідно, доба
духовності має стати добою розквіту національних мов, адже у сфері духу не
може бути одноманітності, уніфікації1.
Розбудова громадянського суспільства в Україні неодмінно матиме
національний, у т.ч. мовний, вектор. За переписом 2001 р., у складі населення
України українці становлять 77, 8%, з них 85,2% вважають рідною українську
мову. У порівнянні з переписом 1989 р. помітна виразна тенденція
повернення українців до своєї етнічної національності і до рідної мови. Це ж
стосується й інших етнічних груп населення нашої країни. Для об’єктивних
спостерігачів не залишилося не зауваженим те, що демократичні партії,
прогресивні політики, котрі справді стоять на засадах загальнолюдських
вартостей, права і моралі, користуються українською мовою. Українська мова
асоціюється з демократизмом, толерантністю, гуманністю, пошануванням
людської гідності, культурою взаємин. До слова, вона виявилася
малосприйнятливою для вульгарщини, словесної гидоти. Життя цілковито
спростувало українофобські вигадки про непридатність української мови до
богослужіння, високої науки, техніки, спорту, сучасної вокальної музики та
ін.
У помітному піднесенні престижу української мови, безперечно, значна
роль, попри все, належить українській державності, міждержавним та
міжнаціональним взаєминам з розвиненими країнами. В УРСР від початку
правління московсько-комуністичного намісника В.В.Щербицького ніхто з
місцевих владоможців усіх рангів українською публічно не виступав. Тепер, у
незалежній Україні, це вимушені робити не лише перші особи держави, а й
під тиском обставин навіть компартійні
боси і клептократи. Якщо,
наприклад, посол США, щойно прибувши в Україну, виступає українською
мовою, то яке може бути краще свідчення поваги до України та її мови і
водночас красномовний докір не лише послові Росії в Україні, який вимагає,
щоб на прес-конференціях йому ставили запитання російською мовою, а й
українським високопосадовцям, котрі принципово не хочуть розмовляти
мовою держави, національні інтереси якої вони буцімто захищають. Коли
японський учений заявляє по радіо, що в українському посольстві в Токіо
тільки він спілкується українською, то цей факт мало б узяти до уваги
українське МЗС. Бо який престиж може мати держава, чиї дипломатичні
представники ігнорують мову своєї країни чи, можливо, їхній IQ настільки
низький, що не дозволяє їм опанувати власну державну мову? Такі та подібні
факти мали б тримати в полі зору структури громадянського суспільства,
1
Докладніше див.: Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич:
Відродження, 1997. – С. 230 і наст.
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оскільки з нашою державою (точніше, з державними мужами) наразі як у
приказці про поганого коня: скільки вб’єш, стільки в’їдеш.
“Таке враження, – пише Голова Об’єднання українців Росії Олександр
Руденко-Десняк, – що Українська держава поки що не усвідомлює існування
діаспори як чинника власне державного життя. А таке усвідомлення, на мій
погляд, свідчило б про державну повноцінність. І доки в Україні діаспорою
вважатимуть лише Торонто та Нью-Йорк, а з найбільшою українською
діаспорою – російською – працюватимуть тільки винятково з нагоди свят,
то...”1 О. Руденко-Десняк обриває речення – не каже, що буде, але це
зрозуміло й без пояснень: буде заникання українського суспільнокультурного життя, втрата зв’язків з материковою Україною і винародовлення
українців, перетворення їх на росіян, як це вже сталося з мільйонами
колишніх наших одноплемінників. До слова, з них доволі часто виходять
найлютіші україножери.
Зменшення української етнічної субстанції спостерігається і в інших
країнах (попри громадянськість їхніх суспільств) – як у діаспорі, так і на
українських етнічних землях у межах сусідніх країн. Так, за останніми
офіційними даними у Польщі налічується 36 тисяч українців, у т.ч. 5 тисяч
лемків, з яких там продовжують творити окремий етнос, – дані щодо
українців у десять разів применшені, але вони симптоматичні2. І тому партії
та громадські організації України мали б стежити за становищем зарубіжних
українців і відповідно реагувати. Але вони поки що або слабосилі, або
байдужі до української справи чи й ворожі до неї.
Отже, об’єктивно Україна зберігає шанси посісти достойне місце серед
цивілізованих національних держав світу з високою культурою. Але як
кажуть християнські теологи, без тебе Бог тебе не спасе. Її громадянам
потрібне національне мислення, усвідомлення своїх національних вартостей,
насамперед ролі рідної мови, культивування національної гідності.
Становлення громадянського суспільства, елементи якого в Україні вже є,
його співпраця з державою, що прогресуватиме з поступом громадянського
суспільства, набуваючи національного характеру, робить оптимізм українців
щодо перспектив своєї нації, який дивує іноземців, небезпідставним.

1

Руденко-Десняк О. “Час орати інформаційне поле” // Персонал плюс. – 2003. – 2329 червня.
2
Див.: Narodowa i językowa struktura statystyczna Rzeczypospolitej Polskej // Над
Бугом і Нарвою. – 2003. – № 3. – С. 8-10. Див. там же інші матеріали. – С. 11-13.
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Паламар Л. М. (Київ)
ХУДОЖНЄ СЛОВО – ЗНАК МОВНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті йдеться про художнє слово як знак мовної культури. Автор
вважає, що сьогодні українська мова живе і розвивається, наповнюється
новими словами, привертає увагу багатьох представників інших народів
світу своїм багатством, глибоким змістом та художніми виражальними
можливостями.
Мова народу є невід’ємним компонентом його життя, невіддільною
ознакою нації, найістотнішим чинником її самовиявлення і світосприйняття.
Вона є важливим показником її життєздатності й духовності. Не випадково
українську мову офіційно забороняли, принижували до рівня „домашнього
вжитку”, не допускали в сферу наукового, офіційно-ділового, політичного
життя, проте ніщо не могло знищити нашу мову як і сам народ1.
Високе художнє слово споконвіків стояло на стороні морально-духовних,
етико-естетичних цінностей народу: „Я на сторожі коло їх поставлю слово...”
писав Тарас Шевченко2. Для геніального поета мова була піснею і молитвою
матері, ревом Дніпра і солов’їним щебетом, радістю кохання, відчаєм
покритки, жертовною любов’ю дівчини, мужнім покликом до борні й
свободи.
Жодна мова світу не може порівнятися мелодійністю та вишуканістю з
нашою рідною, українською.
Вона вся з гомону полів, лісів і морів отчої землі, мережана сходом і
заходом сонця, зірок, переткана калиною, барвінком і вишневим цвітом. Вона
з крику погонича, із зітхання вола в борозні, рокоту комбайна, з блиску
козацької шаблі і весла невільницького човна, з шляхетного лицарства, якому
не страшні муки й тортури. Вона, як парус волі, зітканий з останнього
поклику воїнів і борців повстань, битв за волю, честь і незалежність, – мова
вся з хмари і грому, з води й роси. Ніжна й тендітна, а міцніша броньованої
сталі, бо єднає дух, бо в її основі – непорочність і чистота. І всіх цих ознак
надав мові український народ. Про це наголошував Олесь Гончар: „У вигляді
мови природою дано людині великий скарб. Не тільки користуватися ним,
рідним словом, але й натхненно ростити, оберігати його коріння й леліяти
його цвіт – ось тоді воно й буде запашним та співучим, сповненим музики й
чару, життєвої правдивості і поетичності. Українська мова стала найточнішою
характеристикою української нації”3.
У багатьох художніх творах зустрічаються словесні образи – символи, які
характеризують український народ, його побут, звичаї, ідеали, пов’язані з
історією, обумовлені географією краю, пейзажами рідної природи, що
постійно надихають на творчість, художнє відображення життя.
1
Пономарів О. Д. Культура слова. – К., Либідь, 1999; Русанівський В. М. Культура
української мови. – К., Либідь, 1990; Чабаненко В. Основи мовної експресії. – К., Вища
шк., 1984 – 126 с.; Чак Є. Плекаймо слово // Дивослово. – № 2. – 2001; Ющук І. П.
Практикум з правопису української мови. – К., Освіта, 1994.
2
Шевченко Т. Г. Кобзар. – К., Дніпро, 1988.
3
Гончар О. Собор. Твоя зоря. – М., 1990.
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Такими образами в українській літературі є слова-символи: тополя, верба,
гай, діброва, сокіл, чорний ворон, лебідь, лелека, зозуля, чайка-вдовиця, орел,
веселка, вітер, місяченько, сонце, соняшник, волошка, хліб, зерно, маків цвіт,
черемшина, калина, меч, криниця, мати-Вітчизна, краса вірності й багато
інших.
Більшості цих слів народ надав особливого змісту і постійних значень, і
вони ввійшли такими в літературу, у щоденне мовлення, порівняйте: значення
символів вітру, бурі у Т. Шевченка як ознаку оновлення, змін, перестороги
(„Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива...”) і образ вітруреволюції у П. Тичини („Не вітер, а буря”); водночас образ вітру – це образ
надій, жадання оновлень чи туга за Батьківщиною (вітер розвіює хмари; вітер
повіє на Вкраїну, донесе звістку). Перший прекрасний образ вітру донесла до
нас славнозвісна пам’ятка східнослов’янської культури “Слово о полку
Ігоревім”. У переспіві плачу Ярославни Тарас Шевченко відтворив цей образ
неперевершено:
Вітрило-вітре мій єдиний!
Легкий, крилатий господине!
Нащо на дужому крилі
На вої любії мої,
На князя, ладо моє миле,
Ти ханові метаєш стріли?
Червона калина – народний і літературний символ краси; лебідь – знак
чистоти й вірності (лебеді материнства – крилаті слова В. Симоненко); туман
– знак смутку; зоря – надія; опалі кленові листки – „Це сонце холодне з-за
хмар, Це матері хворий усміх до бідного сина, це голос розлуки і муки” (М.
Рильський); лелека – птах долі, провісник добробуту; кінь – образ вірного
друга; сизий орел і сокіл – символ відваги і мужності; двосічний меч, криця –
у поезії образ мужнього слова поета: „Ти моя щира гартована мова, Я тебе
видобуть з піхви готова...”, „Слово – моя ти єдиная зброя”, – писала Леся
Українка1. Символічний образ слова-зброї став улюбленим не лише майстрів
художнього слова пізнішого часу, а й визначних публіцистів, критиків, кому
доводиться відстоювати красу і самобутність нашої мови.
Саме в їхніх виступах та художніх творах часто символічні образи стають
уособленням навколишнього світу, прекрасної природи, її багатої
рослинності. Вони підкреслюють красу України, її родючу землю. Так, образ
вишневого цвіту. Вишневий цвіт, вишні, вишневого вітру, що несе хмари
білих ніжних пелюсток, створив І. Драч у поемі „На смерть Т. Шевченка”.
Образи вишневого цвіту, веселки, хліба, зерна, легкокрилої далечини
(М. Рильський), широких ланів і „смолистої тиші над каптурами гір”
(Л. Костенко) – це найбільш уживані образи рідного краю.
А які слова-символи зустрічаємо у невмирущих творах Олеся Гончара.
Згадаймо символічний образ Собору, що втілює велич, красу і духовне
багатство душі українського народу.
Наскрізним символом у романі О. Гончара „Твоя зоря” є образ зорі,
генетично пов’язаний з народнопісенною символікою, корінням своїм сягає
біблійних сюжетів (пригадаймо образ зірки, що вказувала дорогу волхвам до
вертепу, де народився Христос). З міфології і фольклору образ зорі перейшов
1

Українка Леся. Твори у 10 томах. – К.: Держлітвидав, 1963. – Т. І.
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у художню літературу і став символізувати доброчинного супутника долі
людини, її дитинства.
Індивідуальна символічна суть слова зоря „спалахує” уже на перших
сторінках роману. Герої твору мчать вируючою трасою, яка символізує
сучасне життя, думками-спогадами вони в рідному степу, у далекому
дитинстві. „І ніколи не втратить той вранішній світ для нас своєї росяної,
світлоносної сили та свіжості, ніде й ніщо не погасить в душі тієї ранкової
зорі, що цвіте”. Образ вранішньої зорі в романі – це символ першопочатків
людського життєвого шляху, його першооснова. У людини завжди є корінь, з
якого вона виростає. Це образ Батьківщини, рідного краю, без якого не
мислиться її подальша доля. Цікавим і неповторним є образ тополі.
Народжене українським фольклором порівняння дівчини з тополею
продовжує своє життя в епітетах М. Стельмаха. Тут і „польова царівна,
погойдуючись тополькою, підішла”, „тополькою затремтіла дівчина”.
Слово є знаком мовної культури народу. Це можуть підтвердити не лише
оригінальні слова-символи, а й ті назви побутових реалій, що стали яскравим
свідченням нашого менталітету, бачення світу і ставлення до нього.
Наприклад, скільки доброзичливості й гумору вкладено у словахарактеристики людини: ніс черевиком, ніс картоплею, вуса мітлами, вії
млинками. Так може висловитися лише українець, вкладаючи у ці слова гумор
і симпатію.
А скільки любові вкладено в образ хати – постійного й надійного осередку
життя. Так, білі хати українського села автор „Чотирьох бродів” порівнює з
підсніжниками: „Біля татарського броду за якихось пару тижнів зацвіла
підсніжником нова-білянка”, „А коло броду на долонях бережків
підсніжниками зійшли хати-білянки”.
Традиційним для українського села є вишневі садки, і тому в романі часто
зустрічаємо словосполучення із прикметником вишневий: вишневий сон,
заметіль вишневого цвіту, вишневі хвильки, вишнева вода. Такі абстрактні
поняття. Як щастя і смуток письменник позначує теж словами рослинної
семантики, порівняймо піднесене полиновий смуток давнини й іронічне
щастячко вербове.
Через весь роман проходить образ-символ калинового вітру, утворений
також на рослинних асоціаціях: калиновий вітер стукає у шибку рідного дому,
калиною паленіє дівчина, соромлячись; калиновий хміль мають коси коханої;
калиновий вітер життя протиставляється чорному вітрові смерті. „Як гарно:
калиновий вітер у світі, вітер добра, краси, надії – говорить один із героїв
роману. У М. Стельмаха цей образ набуває нових відтінків, стає символом
нового життя.
Надбанням української літературної мови стали відомі Сосюринські
епітети вишнева Україна і солов’їна мова, що розкривають свій семантичностилістичний зміст у вірші „Любіть Україну”:
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
Лексико-семантичною опорою цих прикметникових художніх означень
виступає вся словесна тканина вірша. Зокрема, іменники на позначення явищ
природи: сонце, вітер, води, трави, через які вимальовується образ рідної
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землі. Лейтмотив твору – єднання з природою, з рідною землею, любов до цієї
землі, яка є мірилом високого патріотичного почуття.
Вагомий вплив на мову багатьох митців слова мала поезія
Т.Г. Шевченка. Порівняймо хоча б мову творів В. Сосюри, складовою
частиною його художньо-образної мови стали шевченківські мотиви. Відомі
вислови „хрущі над вишнями гудуть”, „співають ідучи дівчата”, „вечірня
зіронька встає” своєрідно трансформувалися у ліричних творах В. Сосюри:
„Хрущі шевченківські гудуть”, „робітники ідуть з роботи, Шевченка зіронька
встає”, „у тьмі ревів Дніпро кошлатий, В пороги хвилями б’ючи” та ін.
Мовно-поетичне мислення Д. Павличка невіддільне від історичної долі
„гуцула з карпатських гір”, „сина простого лісоруба”, який відчув, як змінився
час, як „Загомоніла Верховина, заграла, наче молодим”. Не тільки власні
назви – Верховина, Черемош, Карпати, Довбуша комори, а й загальні –
найменування навколишніх реалій типу плай, трембіта, киптар, маржина,
трепета конкретизували час і простір, малювали конкретно-історичне тло
лірично-публіцистичних монологів, відтворювали своєрідну поетичну історію
краю. Вона знайшла втілення в емоційно-експресивних визначеннях
найбільшої події 1939 р. – возз’єднання українських земель в єдиній державі.
У поезії Павличка спостерігаємо у назвах Вересень, Вересневий день,
Славетний рік славетного народу, возз’єднана земля. Як символічні
найменування виступають у цьому семантичному ключі Збруч, Славута і
Карпати, Шевченко і Франко:
Свободі на Збручі поклали кладку.
І став для мене вересень початком...
Прийшов, прийшов тридцять дев’ятий рік,
Славетний рік славетного народу.
В одній землі під синню небозводу
Славути плескіт, шум карпатських гір.1
Павличкова пристрасть виростає з любові до рідного краю, його людей, до
рідної мови. Поет відчуває кровний зв’язок з “хлопською ріллею”, з
„мужицькою мовою”, за яку доводилося колись у школі ставати на коліна.
Наша мова – як чарівна пісня, що втілює в собі і палку любов до Вітчизни,
і ярий гнів до ворогів, і волелюбні думки народні, і ніжні запахи рідної землі.
А пісня – це найдобірніша, найвизначніша мова, що найповніше характеризує
нашу культуру, звичаї, традиції.
Є поети, у яких кожне слово є втіленням думки народу. Торкнися його
струн, і воно відразу заграє чарівною музикою, поведе у дивний світ глибоких
роздумів і почуттів. Ніжна його мелодія озветься в серці кожного теплими
спогадами. Мов до цілющого джерела припадеш до того слова і ще глибше
відчуєш силу і міць рідного народу, красу своєї землі.
Слова поетичних творів у поєднанні з музикою найповніше передають
зміст закладених у них почуттів.
Згадаймо чудові рядки, що перейшли в пісню, – „Пісню про рушник”
А. Малишка (музика П. Майбороди) або „Два кольори” Д. Павличка (музика
О. Білаша). Вони стали крилатими, бо поєднали в собі гордий злет думки й

1

Павличко Д. Вибрані твори у двох томах. – К., 1979.
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почуття з досконалою мовною формою – ритмом, звуковою тональністю
вірша.
Головне джерело цих поезій – невичерпна народна пісня, що є виявом
духовності в естетично сприйнятому народорозмовному слові. Словесні
образи й паралелі в піснях відтворюють людське життя з його радощами і
смутком, тривогами і надіями. Образно-емоційний вплив пісенної мови
досягається злиттям змісту і мелодій.
Спільними семантико-стилістичними мотивами поезії „Пісні про рушник”
та „Два кольори” є образи матері, вишивання і дороги. Образ матері в цих
творах – передусім втілення образу рідної матері, яка разом з піснями передає
синові весь свій життєвий досвід. Порівняймо:
Рідна мати моя, ти ночей не доспала
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене
на зорі проводжала
І рушник вишиваний на щастя дала
(А. Малишко)

Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними нитками
(Д. Павличко)1

Символічний образ матері – це рідна земля, і любов до землі, до
Батьківщини. Обидві поезії побудовані на символах: у А. Малишка символ
життя, долі втілюється в конкретному материнському рушникові, а в
Д. Павличка – той самий символ знаходить вираження у семантиці кольорів –
червоного і чорного, якими вишита сорочка. Перші строфи віршів
перегукуються з символами весни і зорі: „ти мене на зорі проводжала”
(А. Малишко), „Як я малим збирався навесні” (Д. Павличко). Такий перегук
помітний і в інших авторських образах, наприклад у А. Малишка: „Я візьму
той рушник, простелю наче долю”, у Д. Павличка: „І вишите моє життя на
ньому” (на полотні).
Відомо, що здавна в Україні вишивали переважно червоним кольором у
поєднанні з чорним. І хоч у поезії А. Малишка ці кольори на вишиваному
рушникові не названі, сам поет згадував: „отак воно у пісні зацвіло, як
склалося. В осінні темні ночі той рушник попався мені на очі. В червоночорнім кольорі двійним, землі й пожару, туги й перемоги”.
На життєвих дорогах чекають людину і радість, і сум, тобто червоне і
чорне. Символ кольору вплітається і в мотив дороги. Поетичний образ дороги
в пісні А. Малишка розкривається через формули побажання. Характерні і
слова-синоніми дорога, далека дорога. Наприклад: „хай на ньому цвіте
росяниста доріжка”. Для Д. Павличка дорога, як доля життя, сповнена
невідомого і поет ніби застерігає: незнаними шляхами йтиме у світ людина, і
на тих шляхах переплетуться: червоне - то любов, а чорне – то журба.
А. Малишко використовує типову конструкцію народнопісенного
характеру на щастя, на долю, яка разом з його улюбленими образамисимволами – картинами природи, рослинного світу (зелені луги, солов’їні гаї,
шелест трав, щебетання дібров) створює особливий інтимно-ліричний
струмінь поетичної мови. Поетичне бачення Д. Павличка вирізняється
1
Малишко А. Поетичні твори, літературно-критичні статті. – К., 1988; Павличко Д.
Вибрані твори у двох томах. – К., 1979.
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динамізмом та драматичністю – поет віддає перевагу дієсловам: піти у світ,
водило в безвісті життя, вертався на свої пороги, переплелись, як мамине
життя, війнула в очі сивина, вишите моє життя на ньому.
Різні мовно-виражальні форми: сивина, старе полотно відтворюють
асоціації з прожитими роками, пройденими дорогами.
Виразна лексико-синтаксична форма передає повторювальний мотив
вірша:
Переплелись, як мамине життя,
Мої сумні і радісні дороги.
Синтаксична однотипність пісенної фрази посилює семантичний
паралелізм. Символ полотна (рушника) як дороги знаходить вираження у
метафоричному словосполученні в душі моїй оба, тобто життя з його
радостями і печалями виражається через внутрішній стан людини. За
допомогою порівняння, метафори, зорових асоціацій розкривається містке
поняття рушника, що стоїть у синонімічному ряду рушник – доля – життя.
Отже, традиційні символи-образи та індивідуально-авторські метафори
набувають у мові майстрів слова нової якості, поповнюючи скарбницю
української мови.
Художнє слово – то невичерпна криниця знань про Україну, її народ,
звичаї і традиції. Не випадково В. Сосюра писав: „Я знаю силу слова... В нім –
думка й почуття. Воно іде в народи для вічного життя.” Або ж Василя
Симоненка: „І тобі рости й не в’януть зроду, квітнуть у поемах і віршах. Бо в
тобі – великого народу ніжна і замріяна душа”.
Саме тому мова наша українська живе і розвивається, наповнюється
новими словами, і сьогодні привертає увагу багатьох представників інших
народів світу своїм багатством, глибоким змістом та художніми
виражальними можливостями.

Медвідь А. М., Медвідь М. Ф. (Ірпінь)
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В РЕАЛІЗАЦІЇ
ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджується роль української мови в реалізації ідеї
громадянського суспільства. Автори вважають, що саме мова і культура є
важливими духовними чинниками громадського життя і що вони пропагують
ідею громадянського суспільства.
Мова, як дім буття духу народу, виступає важливою духовною цінністю.
Відомий мовознавець О.Потебня визначив духовну значущість мови як шлях
„витворення естетичних і моральних ідеалів”. Ментальність народу
насамперед дає знати про себе у мові, що формує духовну картину світу.
Відомий німецький учений В.Гумбольдт трактував мову як відображення
духу народу, як втілення духовної енергії, духовної еволюції. Мова є
істинним ядром духу народу (О.Потебня), бо індивідуалізованість духу ніде
не виражена так яскраво, як у своєрідній формі мови.
Духовний світ особи нерозривно пов’язаний із розвитком її мовних
здібностей. Якщо у мові відбиті характер народу, його психологічний стан,
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історія, побут, то у мовленні в усіх її барвниках виявляється конкретна
людина з її світосприйняттям, світорозумінням і самовіддачею, зі своїми
знаннями й етичними нормами. Звідси – чим вищий рівень національного
мовлення як першоознаки інтелектуально-духовної атмосфери, тим вищий
рівень свідомості людей, а значить – і їх прагнення до державності своєї нації
як гаранта соціальної справедливості.
Мова – явище незмірно глибше і важливіше, ніж засіб спілкування між
людьми. У мові концентрується сама сутність людського буття людини,
історичного буття народу (І.Дзюба). Тому мова є важливим атрибутом
розбудови будь-якої спільноти, зокрема, громадянського суспільства, є
важливим, як вказував ще свого часу відомий німецький мислитель Й.Гердер,
„будівельним блоком” національної ідентичності: „Чи має нація щось
дорожче, ніж мова її батьків? У мові втілене все надбання її думки, її традиції,
її історія, релігія, основа її життя, все її серце і душа. Позбавити народ мови –
значить позбавити його єдиного вічного добра”.
З позиції сучасної науки цілком очевидно, що мова є унікальним
інструментом культури і водночас її продуктом. Виключне значення мови в
житті спільноти обумовлене її найбільшою універсальністю і наявністю її
коду, безпосереднім зв’язком з процесом мислення. Мова найефективніше
встановлює „природні” межі нації, виступає не тільки засобом спілкування,
будучи унікальною системою світобачення та самовираження окремої нації, а
також дає змогу представникам цієї спільноти розуміти одне одного на
глибинному, навіть підсвідомому рівні1.
Словосполучення „громадянське суспільство” певною мірою умовне,
оскільки „негромадянського”, а тим більше, „антигромадянського”
суспільства не існує. Тільки додержавне, нецивілізоване суспільство не можна
було назвати громадянським через такі причини: 1) незрілість, нерозвиненість
та примітивність його; 2) відсутність таких понять як громадянин,
громадянство.
Тільки з державної належності людей ми маємо найпростіші уявлення про
людей, які живуть на світі. Адже образ держави створює карта, що іноді
розміщується поряд з державними символами – гербом і прапором. Таким
чином, складається враження, що людина насамперед визначається державою,
у котрій вона живе, чи з якої походить. Поняття держави в цьому випадку
ототожнюється з поняттям країни, відокремленої кордонами політично
організованого суспільства. Проте існує й інше розуміння держави як
структурного елемента суспільства, ядра його політичної системи певної
сукупності безпосередніх об’єктів політики.
Інститут громадянства виник і отримав політико-правове визначення лише
в епоху буржуазних відносин під впливом прав людини і необхідності їх
юридичного
захисту.
Термін
„громадянське
суспільство”
став
полісемантичним (словам, що його утверджують, було надано різних
значень): визначений тип, стан, характер суспільства, його соціальноекономічна, політична і правова природа, ступінь розвитку та завершеності.
1

Медвідь Ф., Медвідь А. Українська мова як духовна основа національного
релігійно-церковного життя // Dziedzictwo przeszlosei zwiazkow Jezvkowich, literackich I
kulturowih polsko – balto – wschodnioslowianskih. Tom. IV. Kultura I literature. –
Bialystok, 2000. – С. 119.
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Під цим поняттям розуміють суспільство, що відповідає ряду критеріїв,
вироблених історичною практикою. Це найбільш високий ступінь у розвитку
соціальної спільноти, міра його зрілості, розуму, справедливості, людяності1.
За епітетом „громадянське” стоїть великий і багатий зміст, і саме зміст даного
явища тлумачиться по-різному. Зрозуміло, що не всяке суспільство, населене
громадянами, є громадянським, подібно до того, як не кожна держава, де діє
право, є правовою.
Без правової держави немає громадянського суспільства. Громадянське
суспільство не може бути введене зверху, затверджене декретом, законом,
указом. Воно є продуктом довготривалого розвитку самого суспільства,
соціального прогресу, культури цивілізації. У широкому розумінні слово
культура охоплює всю сукупність матеріальних і духовних цінностей,
вироблених упродовж історії людства. Водночас під культурою розуміють
рівень освіченості, вихованості людей, а також володіння якоюсь галуззю
знань або діяльності. Ми виділяємо культуру державного управління,
політичну культуру, культуру мовлення, депутатську, громадянську культуру.
Культура людини визначається багатством тих надбань (знань, цінностей і
т.д.), які вона отримала в процесі своєї діяльності. У 1992 році в Мехіко на
Всесвітній конференції ЮНЕСКО були виголошені такі найважливіші
принципи культури:
1) кожна культура є сукупність неповторних і незамінних цінностей і
тільки через свої традиції і форми їх вираження кожен народ може заявити
про себе цілому світу;
2) утвердження культурної самобутності сприяє звільненню народів і,
навпаки, будь-яка форма поневолення є запереченням дії самобутності та
загроза її існуванню;
3) культурна самобутність є неоціненне багатство; вона розширює
можливості для всебічного розвитку людини, мобілізує кожен народ і кожну
групу, примушуючи черпати свої сили з минулого, засвоювати елементи
інших культур, суміжні за своїм характером і тим самим продовжувати
процес саморозвитку;
4) усі культури складають єдине ціле в загальній спадщині людини;
культурна самобутність народів оновлюється і збагачується внаслідок
контактів із традиціями і цінностями інших народів; культура – це діалог,
обмін думками і досвідом, розуміння цінностей і традицій інших, в ізоляції
вона занепадає і гине2.
Вартує, на наш погляд, більш детально зупинитися на підходах до
розуміння феноменів „політична культура”, „громадянська політична
культура”, що відображають ідею громадянського суспільства та розкривають
внутрішні механізми його стабільності і функціонування:
1) суб’єктивний, що трактує політичну культуру як явище виключно
ментальне, тобто як оцінки, цінності, значення суб’єктів політичного процесу;
2) суб’єктивний і біхевіористський, у яких політична культура
розглядається на ментальному і поведінковому рівнях;

1
Политология для юристов. Курс лекций / Под редакцией И.Матузова,
А.В.Малько. – М.: Юрист, 1999. – С. 329.
2
Пестишева Г.І. Українська та зарубіжна культура. Курс лекцій. – К., 2002. – С. 7.
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3) культурологічний, що передбачає розуміння політичної культури як
сукупності цінностей і символів.
У вітчизняній літературі прийнято вважати, що політична культура – це
якісний стан політичного життя суспільства, який характеризує ступінь
розвитку політичних інститутів, а також якість взаємодії суб’єктів
політичного процесу1. Як зазначає професор А. Колодій: „основними
елементами політичної культури є різні типи ставлення людини до політики
та стійкі зразки їх поведінки в політичній сфері2. Вчені Г.Алмонд та С. Верба
виділили три основні „чисті типи” політичних культур, а значно пізніше
вивели з них змішані типи. За визначенням цих дослідників до чистих типів
культури належать:
1) парохіальна політична культура; вона відзначається повною відсутністю
у населення країни інтересу до політичної системи;
2) підданська політична культура, носії якої зацікавлені результатами
діяльності політичної системи, але їх мало цікавить, яким чином ці результати
досягаються; відтак, вони не беруть активної участі в політичному житті;
3) активістська (учасницька) політична культура, якій властива
зацікавленість громадян не лише в тому, що їм дає політична система та як
вона функціонує, а й власна активна участь у політичному житті.
Прикладом змішаного типу політичної культури, що виникла на основі
трьох чистих типів, є громадянська (цивільна) культура. Особливістю її є те,
що норми раціонально-активістської поведінки в ній добре уживаються з
елементами парохіальної й підданської культури. Формуванню саме цього
типу культури прислужилися поступовий розвиток вільних політичних
інститутів та довготривале (протягом століть) функціонування інститутів
громадянського суспільства, їх традиційність для певних країн3. До основних
рис громадянської політичної культури належать:
1) переконаність громадян у тому, що вони повинні брати участь у
політиці та їхня віра у свою здатність впливати на уряд; достатня
компетентність;
2) потенційна політична активність громадян, готовність, коли треба,
взяти участь у політиці при відносній політичній пасивності громадян,
непріоритетності політичної сфери у їхньому житті;
3) віра політичних еліт, котрі приймають політичні рішення, у силу та
впливовість громадської думки та громадянської участі;
4) прихильне ставлення громадян до існуючої політичної системи
(культура підтримки), збігання політичної культури і політичної структури;
5) взаємна довіра та співробітництво між громадянами, поміркованість і
здатність йти на компроміси4.
Оскільки компетентність носіїв громадянської культури включає в себе
зацікавленість політикою, розуміння суті демократії й механізму її
функціонування у своїй державі, схвальне ставлення до політичного устрою
1
Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і
доп. – К.: Знання, 1999. – С. 205.
2
Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й
соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. –
Львів: Червона калина, 2002. – С. 84.
3
Там само. – С. 85.
4
Там само. – С. 86.
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своєї держави (його принципова підтримка), належний рівень знань про зміст
політики уряду, відчуття внутрішньої свободи, можливість вільно
обговорювати політичні питання з іншими людьми, то слід детально
зупинитися на останньому. Характеристика різних політичних культур
проявляється через національну політичну мову, „мову політики”, бо саме
вона відображає певну політичну ідеологію, певну політичну культуру1. Як
відомо, до основних чинників культури відносять символізм – „образи чи
засоби спілкування, які за допомогою мови, літератури, історії та персоналій
пробуджують спільні почуття”. Під політичною мовою розуміють не
спеціалізовану, а певним чином організовану загальну лексику, яка
найактивніше використовується в політичних текстах. Мова політики
відображає певну політичну ідеологію, певну політичну культуру. Сьогодні
культура і мова виявилися об’єднаними в царині духовних вартостей кожної
людини і всього суспільства. І саме культура мовлення є духовним обличчям
людини. Мова реалізується в усній і писемній формах. Варто зупинитися на
вислову з Біблії „Слово стало тілом і оселилося між нами, повне благодаті й
істини”. Отже, Слово (Мова) ще в найсивішу давнину виявило себе як
найуніверсальніша форма і Буття і Свідомості людини2. Так, мова є знаряддям
спілкування. Адже це одна з її функцій. Мова, на думку Тараса Шевченка,
феномен, який виражає людську, земну і космічну сутність, і ь, а й саме Буття
нації3. Мова – явище суспільне, соціальне. Вона функціонує, розвивається
тільки в суспільстві і є найнеобхіднішою умовою формування сутності
людини. Мова живе, функціонує тільки в мовленні – усному чи писемному,
зовнішньому чи внутрішньому4. Міра володіння мовою є мірою духовності
людини та суспільства, отже, – мірою загального поступу.
У всякому людському суспільстві відомий пріоритет живого слова.
Зрозуміло, що усне мовлення було первинним і пройшли тисячоліття, перш
ніж людина, оволодівши усним мовленням, навчилася писати. Слово – це
текст і підтекст, образ і думка, конкретне поняття і символ, ідея і форма, зміст
і стиль, відбиток речей і їх першопочаток, по суті – еліксир творення нових
понять і речей5. Усне слово пройшло довгий шлях, шлях до його увічнення
пролягав через загальновживаність, через оприлюднення, успадковування,
проникнення в народну психологію.
Сьогодні ми віддаємо перевагу усному мовленню, як родовій людській
ознаці. Серед видів спілкування сучасної людини більше часу відводиться
усному мовленню. І це не випадково, оскільки усне мовлення – універсальний
засіб спілкування, який безпосередньо пов’язаний зі свідомістю і поєднується
в матеріальну оболонку думки людини. Для політичного діяча в усі часи було
важливим володіння словом, вміння спілкуватися і переконувати. Говорячи
іншими словами, майстерне володіння словом включає в себе культуру
мовлення. Культура мовлення поєднує в собі, з одного боку, досконале
1
Основи політології. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей / Гнип’юк
В.Ю., Задорецький В.М., Климанська Л.Д., Колодій А.Ф. та ін. – Львів: Львівська
політехніка, 1994. – С. 103.
2
Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посібн. – К.: Заповіт, 1994. – С. 134.
3
Там само. С. 136.
4
Медвідь А.М. Практикум з українського ділового мовлення. Навч. посібник. – К.:
Здоров’я, 2002. – С. 26.
5
Кононенко П.П. Українознавство.: Навч. посібн. – К.: Заповіт, 1994. – С. 135.
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володіння літературною мовою, її нормами в процесі мовленнєвої культури. З
іншого боку, культура мовлення – це ще й загальноприйнятий мовний етикет.

Відомий український педагог Василь Сухомлинський писав, що
«мовна культура – це живодайний корінь культури розмовної, високої,
справжньої інтелектуальності. Щоб правильно розмовляти і писати, треба
прагнути до удосконалення своїх знань, набутих раніше, треба любити
українську мову і свою справу».
Взагалі мова видає кожну людину. У ній відбивається характер, рівень
загальної культури, інтелекту і т.д. Політичний діяч повинен швидко
орієнтуватися під час спілкування, вдало планувати своє мовлення,
правильно вибирати зміст спілкування і знаходити адекватні засоби для
передачі цього змісту, а також уміти забезпечувати зворотний зв’язок,
тобто реакцію слухачів на промову. Зразкове мовлення, на нашу думку,
має характеризуватися такими важливими ознаками: правильністю, тобто
відповідати літературним нормам, що діють у мовній системі;
змістовністю, яка передбачає глибоке осмислення теми і головної думки
висловлювання; послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;
багатством, яке передбачає використання різноманітних засобів
вираження думок у рамках відповідного стилю; точністю, яка залежить
від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного
словникового запасу; виразністю, щоб мовлення було виразним, слід
виділяти найважливіші місця свого висловлювання і виражати своє
ставлення до предмета мовлення; доречністю та доцільністю, яка
залежить насамперед від того, наскільки повно і глибоко людина оцінює
ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата1. Однією з умов
успішної політичної діяльності є розумне поєднання правильності,
точності, ясності, доречності й оригінальності висловлювань.
Отже, українська мова і українська культура як духовні чинники
громадянського життя широко пропагують ідею громадянського
суспільства як своїми властивостями, так і багатством функцій, сприяють
становленню в Україні демократичної, правової держави, гуманітарної
аури нації.

1
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1997. –
С. 13.
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Южакова О. І. (Одеса)
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ:
ШЛЯХИ РОЗВ′ЯЗАННЯ
У статті виносяться на розгляд українознавчі аспекти мовної
проблеми в Україні і пропонуються шляхи її розв’язання. Автор
переконаний, що для цього потрібно, насамперед, надати українській мові
державну підтримку у сфері вітчизняного книгодрукування і
розповсюдження, фінансування курсів, центрів, гуртків з її вивчення.
Однією з найскладніших проблем в Україні залишається
функціонування української мови в усіх сферах життя і діяльності, хоча
думки про те, що без мови неможливе існування держави, що не можна
стати ні громадянином світу, ні держави, нехтуючи рідною мовою і
культурою, здається, визнали всі. Минуло більше 10 років з дня
проголошення Незалежності України, а питання про реалізацію
державності української мови в усіх галузях науки, культури, освіти,
виробництва, ЗМІ... і донині є животрепетним і наболілим.
Сьогодні мовна проблема безпосередньо пов′язана з питаннями про
становлення національної еліти, яка б могла протистояти процесам
духовного збідніння нації, мовного та національного збайдужіння,
розмивання національної самобутності на тлі глобальних світових
зрушень.
Розглядаючи мовну проблему, слід визнати тривожним не тільки
питання про національну еліту, але і той факт, що заходи впровадження
української мови не можна вважати достатніми1. З цього приводу хотілося
б висловити деякі власні спостереження.
Відомо, що один із світових суспільних парадоксів полягає в тому, що
інтернаціоналізація та глобалізація супроводжуються прагненнями людей
захистити свою етнічну унікальність від посягань ззовні, бо експансія
чужих цінностей загрожує власному духовному розвитку2. Наприклад, у
Франції можна демонструвати лише 40% відео- і кінопродукції іншими
мовами світу, а в Україні - 99%3. Чому в нашій країні так потурають
подібним негативним явищам, залишається загадкою. Але здається, що
слід встановити певні обмеження з боку держави для збереження власної
мови в царині культури, що є однією з найголовніших проблем на цей час.

1
Іванішин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження,
1994.– С. 158.
2
Кіпень В.А. Вища освіта в системі цінностей цивілізації ХХІ ст. // Матеріали
міжнародної наукової конференції „Концептуальні проблеми модернізації вищої
освіти”. – 1998.
3
Іванішин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994.
– С. 143.
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Усі великі питання складаються з маси дрібних. Для нинішньої
України таких питань безліч, тому зупинимося на деяких з них.

Ми хочемо привернути увагу до української мови і зросійщених українців,
і тих, хто проживає на території України, але за національністю не є
українцем, тому плани щодо змін у галузі освіти життєво необхідні, причому
варто зосередити зусилля на таких: усі дисципліни в середніх і вищих
навчальних закладах мають викладатися українською мовою, а спілкуватися
українською мовою слід починати з дітьми ще в дит′яслах та садках. Винятки
завжди є і будуть, але без правила вони самі стають правилом. Для цього
потрібні насамперед грамотні і кваліфіковані вихователі, які б розуміли, що
вони служать національній справі, що збереження культурної неповторності
має неперевершене значення для існування і подальшого розвитку нашої
країни.
Крім цього, книжкову продукцію, видану українською мовою, слід
зробити доступною для всіх, тому потрібно збільшити кількість видань
українською мовою та зменшити вартість книжок. Такий захід, як зниження
цін на українські видання, під силу реалізувати лише за допомогою з боку
держави, надаючи відповідні дотації видавництвам. Але виграємо більше, ніж
програємо, бо це боротьба за душі, віру, погляди.
Формування особистості починається у ранньому віці, але вже й дошкільні
заклади стикаються з проблемою браку потрібної літератури українською
мовою. Не вистачає підручників і середній школі, або вони надто дорогі. У
скрутному становищі щодо підручників та посібників українською мовою
опинилася і вища школа, бо, з одного боку, рідко коли вартість одного
примірника менша за 30-35 гр., а з другого, – підручниками, виданими
українською мовою, вища школа не забезпечена і через їх невеликий тираж:
на стелажах книжкових крамниць з будь-якої дисципліни можна знайти в
основному російські видання.
Становище погіршується ще й через те, що державні ВНЗ здебільшого
фінансово „неспроможні” придбати потрібну кількість навчальних посібників,
але якщо вони і купляють якусь дещицю, то вона „осідає” в читальних залах,
які, у свою чергу, не можуть задовольнити всіх читачів, коли за норму
вважати щоденну самостійну роботу студента. Сьогодні, правда, це поняття
викликає чимало питань, бо самі студенти ще не звикли працювати в такому
режимі. Для вирішення даної проблеми слід створити спеціальні служби
допомоги. Отже, наші студенти здебільшого вчаться за конспектами лекцій,
що вважаємо неприпустимим і шкідливим для розвитку їхньої особистості, бо
подібний штучний розвиток призведе до звичайнісінького непрофесіоналізму
і невігластва. Так можна скотитися у доісторичні часи, коли викладач
замінював підручник!
Зачепивши питання про сучасну бібліотеку, варто зазначити, що
користуватися бібліотекою сьогодні не означає лише брати до рук книжку:
йдеться про електронні інформаційні мережі. У Росії, наприклад, діє система
науково-технічної інформації, до складу якої входять інститути з технічних та
гуманітарних наук. Відомі адреси їх сайтів (напр. http:// www.inion.ru), їх
інформативні видання: бібліографічні, реферативні, оглядові. Увазі
користувача запропоновано компакт-диски з базами даних тощо. А чи
існують в Україні спеціалізовані інформаційні центри, подібні до російських?
Чи не сталося так, що не заповнюючи свій інформаційний простір, ми
завдаємо собі неабиякої шкоди? Причому виходить, що від зарубіжної поп-
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культури, яка „насунулася” на нас з усіх боків, ми себе схоронити не можемо і
створити могутні інформативні центри ми теж не можемо. Результат дістали,
м′яко кажучи, не найкращий: з одного боку, певна інформаційна самотність,
бо в Україні відомі інформаційні центри, що працюють відокремлено, а з
другого, – реальна загроза: як би не перетворитися на інформативний
“смітник” для інших країн.

З приводу інформування всіх навчальних закладів щодо нових видань
слід наголосити особливо, бо, здається, недоцільним лише один раз на рік
надсилати на бібліотеки тоненький бібліографічний довідник з короткими
анотаціями, малозрозумілими навіть спеціалісту. Доречно користуватися
електронними засобами інформації, причому кожне видавництво повинно
зробити власний сайт (великі видавництва їх мають, наприклад
„Періодика”, але далеко не всі), або декілька видавництв можуть
користуватися одним сайтом і давати повноцінну інформацію про
літературу, що видаватиметься найближчим часом.
В Україні дорого коштують не тільки підручники і посібники, надто
високу вартість мають українські словники. А відтак відомо, що в кожній
родині вчиться якщо не школяр, то студент, і кожна родина відчуває
потребу у тлумачному, орфографічному словниках української мови,
енциклопедичному словнику, словнику іншомовних слів, у словниках з
різних галузей науки і техніки, наприклад з комп'ютерної техніки...
Сьогодні творять мову не тільки гуманітарії, а й науковці, і тому
хочеться сказати добре слово авторам російсько-українського словника
наукової термінології1, орфографічного словника наукових і технічних
термінів2. Успіхи в цій галузі значні.
„Не бійтесь заглядати у словник...” – закликає поет, а коли заглядати
нікуди, то й залишається „сумне провалля” разом з масою сумних думок.
І як же тоді пропаґувати повагу до слова, необхідність для кожного
розширювати свій словниковий запас, покращувати мовні знання,
мовленнєві навички...?
Для досягнення цієї мети, крім словників, можна запропонувати
читання високохудожньої літератури, що, як відомо, активно сприяє
розвиткові творчої уяви, у тому числі й технічної, бо в основі уяви лежить
художній образ3. Тоді постає питання: чому сьогодні „Вибране” Ліни
Костенко, Василя Стуса, Василя Симоненка та багатьох інших стало
бібліографічною рідкістю? Поширені лише видання художньої літератури
за шкільною програмою в серії “Шкільна бібліотека”, “Бібліотека
школяра”, за яку ми вдячні, але якщо є потреба купити книжки серії
“Аристократи духу”, у якій, наприклад, збірка драматичних поем Лесі
Українки коштує 34 гр. 30 коп. (видавництво Соломії Павличко
“Основи”), чи ознайомитися з ранніми поезіями П. Тичини (видавництво
1
Російсько-український словник наукової термінології. Математика, фізика,
техніка, науки про землю та космос. – К.: Наукова думка, 1998.– 890 с.
2
Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів. – К.:
Криниця, 1999.– 524 с.
3
Психологія. Підручник. / За заг. редакцією чл.-кор. АПН України Трофімова Ю.Л.
– К.: Либідь, 2001.– С. 324.
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“Літопис”), а вартість одного примірника 32 гр. 50 коп., то чи буде таку
потребу задоволено? І знов ми повертаємось до думки про допомогу
видавництвам з боку держави, бо високохудожня література має бути
призначена для всіх.
Крім „паперових” видань, сьогодні досить поширені видання у
цифровому форматі. Існує славетна „Библиотека Мошкова”, а де ж наша
„Бібліотека ...”? Сьогодення вимагає бути сучасниками нових досягнень,
ми не маємо права нехтувати ними, бо інакше зіткнемося з бурхливими
імміграційними потоками, великими розчаруваннями і стійкою
байдужістю до національних і мовних проблем.
Для уникнення цього, для підвищення культурного рівня наших
підопічних доброчинні пожертви видавництв шкільним та вузівським
бібліотекам (це особливо стосується вищих навчальних закладів
технічного профілю) зробили б достойний внесок у гуманізацію та
гуманітаризацію освіти. Якщо ми хочемо, щоб наше учнівство і
студентство розвивалося духовно, ми повинні забезпечити їх тим
необхідним, що сприяє такому розвитку!
І нарешті, хотілося б зупинитися на проблемі покращення знань з
української мови. На нашу думку, у школах, ВНЗ, палацах культури,
культурних центрах мають працювати гуртки допомоги для вивчення
української мови та літератури, професійної, ділової української мови, що
залежить від потреб людини. Такі гуртки доречно зробити безкоштовними
для слухачів. Керувати ними мають професіонали, які б надавали
допомогу всім бажаючим, надихали їх на вивчення державної мови при
безпосередньому контакті і дистанційно, починаючи від школяра, що не
зрозумів уроку, до людини зрілого віку, якій потрібні мовні консультації.
Тут також стануть у пригоді електронні засоби інформації. Отже, слід
розробити подібні курси.
Поряд з цим мають працювати курси для підвищення мовної
компетенції, курси для перекваліфікації, після закінчення яких слухачі
складали б іспити й одержували відповідний документ, що відігравав би
певну роль у справі щодо призначення на посаду, власне, як і знання
комп′ютерної техніки, і своєї спеціальності. Причому гуртки, центри,
курси, на нашу думку, повинен організовувати, підтримувати,
контролювати, у цілому „опікувати” певний урядовий орган.
Ми не маємо права зрадити молодь, тому що при нашому
економічному й соціальному відставанні нам треба йти вперед
семимильними кроками, і перш за все цей рух залежить від нашого
ставлення до України, її мови і культури, від нашої розвиненої свідомості
і почуття відповідальності перед майбутнім.
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Бабай Л. В. (Харків)
РОЛЬ МОВИ У РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті висвітлюється роль мови у розбудові громадянського
суспільства в Україні. Автор наголошує, що тепер, коли Україна стала на
шлях державотворення, постає нагальна проблема збереження і розвитку
української мови.
Світ вступив у третє тисячоліття. Минуле століття позначене глобальними
змінами. Величезною подією ХХ століття став розпад Радянського Союзу і
створення незалежних суверенних держав. Український народ дванадцять
років тому створив власну незалежну державу. Державу, за створення якої
колись склали голови тисячі українців. Цей справедливий акт був
вистражданий нашим народом. Зараз ця подія відзначається в наших містах і
селах. Це день, котрий став одним з найкращих та найпам’ятніших для
кожного свідомого українця. На вулицях наших міст замайоріли блакитножовті стяги. Почуття національної гідності за свою державу переповнює всіх
людей, вірних своїй країні. Інакше не може бути, адже нація, яка боролася за
свою незалежність не одне сторіччя, страждала, воювала, гинула за свою
самостійність, дочекалася цього дня.
Будувати незалежну державу досить складно. Держава – це насамперед
організація суспільства, основними суб’єктами якої є люди. Нашу країну – як
незалежну – державу визнало багато інших держав. Народи світу дивляться на
нашу країну як на ту, що стане передовою, чи знову схилить голову. Україна
переживає період випробування: чи вистачить мудрості й сили у нашого
народу, чи стане він господарем власної долі, чи підкориться зовнішній силі і
стане пригнобленим. Від їхньої соціально-політичної, правової зрілості
залежать сила і міць будь-якої держави, правової передусім. Громадянське
суспільство – це суспільство, якому властиве самоврядування вільних
індивідів та добровільно створених ними організацій. Громадяни повинні
бути не тільки об’єктами розпоряджень влади, виконавцями чинних у державі
законів, а й свідомими суб’єктами власних прав, своїх повноважень,
визначених законом і мораллю.
Громадянське суспільство може існувати тільки за умов демократії.
Виникнення такого суспільства починається ще в стародавній Греції та Римі.
Сам Перікл так характеризував устрій своєї країни: “...він називається
демократією через те, що основа його не меншість, а більшість громадян.
Вона згідно з нашими законами надає всім громадянам рівних прав. Ми
живемо вільні в нашій державі: ми не плекаємо в нашому щоденному житті
підозри один до одного, ми не виявляємо гніву до ближнього, коли він учиняє
щось для своєї насолоди, не показуємо йому нашого незадоволення.
Не обмежені примусом у приватному житті, ми не порушуємо законів у
житті, громадському переважно, через повагу до них. Ми шануємо, зокрема,
ті закони, які встановлено на користь скривджених, і, хоч ці закони не
записані, вони здатні зганьбити тих, хто їх зневажає”. Цицерон підкреслював,
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що „надбанням громадянської общини, надбанням народу є держава. Але чим
саме є громадянська община, як не силою-силенною людей, які пов’язані між
собою”. Макіавеллі наголошує, що глава держави не повинен зловживати
своїми правами і порушувати майнових та особистих прав своїх підданих.
Поняття „громадянське суспільство ”і „держава” вперше чітко відокремив
німецький філософ Г.Гегель. „Громадянське суспільство, – зазначав Гегель, –
є диференціація, яка постає поміж сім’єю та державою, хоча розвиток
громадянського суспільства починається пізніше ніж розвиток держави”1.
Зусиллями сучасних політологів політична теорія поповнилася багатьма
положеннями: громадянське суспільство стає основою держави, його
розвиток відбувається в тісному взаємозв’язку із становленням правової
держави. Сутність громадського суспільства полягає у забезпеченні прав
людини2.
Громадяни, громадські організації та різноманітні політичні інститути
України
намагаються
ефективно
використати
досвід
передових
демократичних країн щодо захисту прав і свобод кожної людини. Суспільний
прогрес в Україні можливий через включення до процесу суспільного
розвитку всіх можливостей і потенціалу демократичної держави та
використання здобутків громадянського суспільства. Людина, взаємодіючи з
державою і суспільством виступає як носій публічного права. Права і свободи
громадян визначаються юридичними законами.
Громадянське суспільство в Україні виявляється в діяльності
різноманітних організацій у економічній, соціальній та духовній сферах. Воно
забезпечує простір для самореалізації індивіда поза державними структурами.
Громадянське суспільство сприяє виникненню громадських ініціатив, які
живлять, підтримують, коригують діяльність державного організму.
Відбувається заміна традиційних форм регулювання життєдіяльності людей,
утверджуються демократичні, правові норми в усіх сферах суспільного життя.
Це дає підставу стверджувати, що громадянське суспільство і правова
держава є одним цілим і виражають міру демократизації політичного життя та
політичної системи як її інституційно-правового механізму.
Тепер, коли Україна стала на шлях державотворення, постає проблема
збереження і розвитку української мови. Разом з тим виникла проблема
мовної ситуації в країні. Питання мови та мовної ситуації посідає одне з
важливих місць. Той, хто живе поняттям Держава Україна, відчуває всю
глибину проблеми, яка стоїть перед країною. Ця проблема є нагальною для
кожного мовознавця. Чи отримає українська мова статус державної? Прикро
говорити, але за роки незалежності вона не відчула себе царицею мов.
Ситуація з мовою досить складна. Проте останнім часом вона повертає свої
втрачені позиції в усіх сферах життя суспільства, тому вивчення мови у
вищих навчальних закладах, зокрема нефілологічного профілю, є потрібним і
дуже важливим.
Якщо зупинитися на історичних аспектах розвитку української мови, то
можна сказати, що її шлях був досить складний і трагічний.
Глибокі дослідження проблеми походження української мови припадають
на XIX-XX ст. Більшість учених доходять висновку, що українська мова була
1
2

Причепій Є.М. та ін. Філософія. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.
Брегеда А.Ю. Основи політології. – К., 2000.
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найдавнішою зі слов`янських мов1. Г.Півторак, грунтуючись на дослідженнях
історика А. Зелізнека, висуває гіпотезу, що з ХІ ст. до н.е. на території Європи
і частини Азії жили общини, у мові яких була певна частина слів, що
вимовлялися подібно і мали схоже лексичне значення2. Лінгвісти об`єднали
мови, поширені на цій території, в єдину мовну сім`ю – індоєвропейську.
Існує гіпотеза, навіть твердження, що саме на території, де тепер знаходиться
Україна, жило населення, яке потім розійшлося по світу яке ми зараз
називаємо індоєвропейським народом.
Деякі дослідники доводять, що писемність України походить не з
кирилиці IX н.е., а витоки її сягають періоду II тисячоліття до н.е.
Коли виясняють походження будь-якої індоєвропейської мови, то
обов`язково звертаються до санскриту – першої індоєвропейської
літературної мови, зафіксованої на письмі. М. Красуський стверджує, що
українська давніша за санскрит3. Ключем до вирішення походження арійських
племен є слова української мови, що позначають числа.
Традиційно вважалося, що українська мова виділилася із сім`ї
східнослов`янських мов після XI ст. Але є багато заперечень цієї теорії.
О.О.Потебня писав, що “відокремлення етнографічної одиниці – це не
народження дитини і не падіння яблука, про яке при спостереженні можна
сказати, що воно сталося у стільки-то годин, хвилин і т.д.” Як стверджує
О.Потебня, українська мова існувала за часів Київської Русі.
Одним із незмінних джерел дослідження історії української мови є сучасні
діалектні дані. На думку Л.А. Булаховського, саме в народному мовленні
реалізуються різні вияви внутрішнього розвитку кожної мови. Вчений робить
висновок – полтавські та київські говірки найбільше придавалися до того,
щоб стати основою мови цілого українського народу4.
У вивченні діалектного поділу протоукраїнських говорів помітне місце
займають дослідження А.Ю. Кримського. На підставі фонетичних
спостережень він зробив висновок, що мова Наддніпрянщини та Червоної
Русі XI віку – це “цілком рельєфна, певноозначена індивідуальна одиниця, і в
ній аж надто легко й виразно можна пізнати прямого предка свогочасної
малоруської мови”.
Давньоруські і староруські писемні пам`ятки мають неабияке значення для
висвітлення історії української мови. Найраніші з них відбивають той час,
коли в поліських, наддніпрянських і галицько-волинських говірках вже давно
могли існувати мовні особливості, що нині сприймаються як українські.
1

Див.: Л.І.Мацько, Л.О.Кадомцева, П.П.Кононенко, О.М.Сидоренко. Українська
мова. – К.: НВП “Вирій”, НВП “Український обрій”, 1995; Булаховський Л.А. Питання
походження української мови. – К., 1956; Грищенко А.П. Сучасна українська
літературна мова. – К.: Вища шк., 1997; Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. – К.:
Либідь, 1991; Огієнко І.І. Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995;
Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наук. думка, 1993; Русанівський І.М.
Розцвітай же, слово! Розвиток сучасної української мови. – К.: Радянська школа, 1983;
Красуський М. Древность малоросийского языка. // Індо-Європа. – 1991; Шевчук В.
Мова і витворення культурних та духовних цінностей (XVI – XVIII cт.) // Дивослово. –
1996. – № 3.
2
Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наук. думка, 1993.
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Красуський М. Древность малоросийского языка. // Індо-Європа. – 1991.
4
Булаховський Л.А. Питання походження української мови. – К.: Вид-во АН УРСР,
1956.
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Надії на дальший поступ у визначенні виникнення української мови слід
пов`язувати не стільки з віднайденням дохристиянських текстів, скільки з
поглибленням і всебічним аналізом історії мови в тісному зв`язку з історією
народу. Так вирішує цю проблему Г.Півторак у роботі “Українці: звідки ми і
наша мова”. Вчений прослідковує значні культурно-історичні періоди. За
викладом Півторака, перші згадки про слов`ян в античних джерелах
відносяться до Пшеворсько-Зарубинецької епохи (III ст. до н.е. – V ст. н.е.).
Очевидно, у період кінця І тисячоліття до н.е. – початку н.е. наявна
диференціація праслов`янської мови. З кінця II ст. н.е. на зміну зарубинецькій
культурі прийшла черняхівська (назва від с. Черняхова Кагарлицького району
Київської області) й існувала до V ст. н.е. Найвірогідніше це була поліетнічна
культура (нащадки скіфів, сарматів, дако-фракційців, іраномовних племен),
позначена провінційноримськими впливами, але провідна роль у ній належала
східним слов`янам. У слов`янських говірках на території сучасної України
відбувалися ті самі фонетичні процеси і граматичні зміни, що і в інших
східнослов`янських діалектах1.
Відносна праслов’янська етномовна спільність ніколи не була суцільним
монолітом. Нині є досить аргументів, що ще з VI ст. н.е. почалося утворення
східнослов’янських племен та їх союзів, а ‘‘мати міст руських Київ’’ виник у
кінці V ст. н.е., як східнослов’янський племінний центр дніпровських полян.
Мовна ситуація у полян складна. Були поширені діалекти ‘‘склавінського’’
походження, спільні для полян, деревлян, волинян, дреговичів і, мабуть,
ранніх поляків. Також був спільний вплив іранський, побутове мовлення типу
койне, яке увібрало в себе слов’янські, іранські, тюркські, греко-візантійські, а
згодом і скандинавські компоненти. Усі ці говірки стали основою для
середньонаддніпрянського говору української мови. На рубежі VIII-IX ст.
виникла Київська Русь, до складу якої увійшли протоукраїнські землі. Її
можна вважати ранньоукраїнською державою. До її складу входили не лише
слов’янські народи, а й тюрки, балти, угрофіни і з X-XI ст. до неї приєдналися
мурома, меря, весь, балтійська голядь, тюркські народи. За такої ситуації під
спільною давньоруською мовою можна розуміти тільки тодішню писемнолітературну мову. Ця мова – явище наддіалектне, значною мірою штучна і
навіть чужа для більшості простого народу.
Отже, претендувати на мову давньоруської народності має не писемна
давньоруська, а жива, народнорозмовна мова. Ця мова насамперед у сільській
місцевості була єдиним засобом спілкування найширших народних мас. Саме
вона стала основою сучасної української мови.
Виникнення українських мовних особливостей розтягнулося на багато
століть. Час їх появи встановити важко. Але вони зафіксовані в писемних
пам’ятках і живуть тепер відрізняючи українську мову не тільки від інших
слов’янських мов, а й від білоруської та російської. Це мова своєрідна,
стильна, створена у прадавні часи українським народом, розвивалася з ним,
багатіла, потужніла і знаходиться в цьому процесі і тепер2.
Сучасна наука не може з’ясувати, чи була в прадавніх предків теперішніх
людей одна спільна мова, чи в різних краях світу, де проживали предки,
склалися різні мови. Наша українська мова – це одна з п’яти з половиною або
1

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наук. думка, 1993.
Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Заповіт, 1994.
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навіть із шести тисяч мов сучасного світу. Люди можуть мати однакові думки
та почуття, але виражають їх по-різному своїми мовами, як схожими одна на
одну, так і зовсім не схожими. Здавалося б: усі люди незалежно від кольору
шкіри – білого, жовтуватого або чорного однакові за будовою тіла, але чомусь
вони розмовляють різними мовами і без навчання не можуть розуміти один
одного.
Освіта – частина засобу виробництва матеріального життя, яка здійснює
цілеспрямоване формування необхідного для суспільства індивідуума.
Держава сьогодні повинна постійно слідкувати за мовними проблемами в
галузі освіти. Адже мова свідчить про загальний рівень культури усієї нації.
Мета освіти – інтелектуальний і моральний розвиток людини. Сучасному
суспільству потрібен громадянин, який би вмів самостійно, критично
мислити, умів бачити й точно вирішувати проблеми.

Офіцинський Р. А. (Ужгород)
СУЧАСНИЙ ЗАХІД ПРО МОВНОПОЛІТИЧНУ
ПРОБЛЕМАТИКУ І ПОШУКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
У статті проаналізовані погляди модерних західних вчених щодо
мовнополітичної проблематики і пошуку національної ідентичності в
незалежній Україні. Автор стверджує, що практично всі наявні мовні колізії
в сучасній Україні наперед визначаються конфронтаційними циклами
зовнішньополітичної кон’юнктури.
1990-ті рр. примітні спалахом глобальної кризи ідентичності. Вона
охопила не тільки народи, які будували нові національні держави. Серед
країн, де активно обговорювалися питання національної ідентичності були
Алжир, Канада, Китай, Німеччина, Великобританія, Індія, Іран, Японія,
Мексика, Марокко, Росія, ПАР, Сирія, США, Туніс, Туреччина й Україна1. На
європейську орбіту Україна вийшла обтяженою історичним спадком
російської, польської та австро-угорської залежності2. Величиною з Францію,
вона почасти виправдала етимологію своєї назви – les confins (межі). І, власне,
через методологічну призму “порубіжної цивілізації” інтелектуальний Захід
спробував роздивитися в сучасній Україні мовнополітичний та національний
аспекти, що для нього водночас є важливими індикаторами розвитку
демократії та громадянського суспільства. Незважаючи на постійний
українознавчий моніторинг зарубіжних мас-медіа науково-сервісними
підрозділами владних вертикалей, поки що ці моменти не знайшли
окремішнього місця у вітчизняній історіографії. У пропонованому

1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – С. 186.
Besson S. Europe: vers le grand partage // Le Temps. – 2001. – 25 mai.; Snyder T.
Divided Ukraine drifts neither East nor West // The Cristian Science Monitor. – 1998. – 31
March.
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повідомленні ставимо акцент на західних трактовках українських проявів
етнічної маргіналізації та “мовних воєн”.
Саморозпуск Галицької асамблеї (1990-1992) зняв проблему політичнокультурного протистояння Західної та Східної України, проте не пригасив
“конфлікти інтерпретацій” в інтелектуальних колах: прибічників поступової
європеїзації “національної ідеї” та сповідників євразійства1. Типовий приклад.
Виявивши нерозуміння постколоніальних проблем української культури, один
із заступників голови Верховної Ради (1990-1993) Володимир Гриньов
нищівно висловився про мовнокультурну політику незалежної України з
апокаліптичними видіннями “національно-мовного протистояння”, “розколу
суспільства” та “ізоляції Західної України”, успадковану зорієнтованість
індустріальних Харкова, Дніпропетровська, Одеси не на Київ, а на Москву й
Урал2. Зазначене почасти пояснюється тим, що російськомовна інтелігенція в
Україні пережила справді глибоку кризу традиційної культурної ідентичності.
Звідси і розмаїті суспільні неврози постколоніальної реальності, відбиті
Гриньовим.
Попри значні досягнення “толерантної українізації” 1990-х рр., мовна
проблема ще довгий час буде залишатися складною для України.
Спостережено певну невідповідність чисельності національних меншин до їх
частки у навчанні, теле- та радіомовленні. Проте “тиха українізація”, яка
проходить у державі, дала надію досліднику Леоніду Панасюку (на противагу
В. Гриньову) на всебічне відродження державної мови при забезпеченні права
всіх етнічних меншин на вільне володіння рідною мовою та її розвиток3.
Розрізняючи два головні типи національної ідентичності – громадськотериторіальну (політичну) та етнокультурну, зауважимо декілька яскравих
проявів невизначеності та розмитості даного процесу в українському випадку.
В одній з найстаріших ізраїльських газет “Haa’retz” 12 жовтня 2001 р. Даніель
Бен Симон розмістив проблемну розвідку поважного обсягу під назвою “У
новій Україні”, де помічено цікавий феномен. Серед “новых русских” чимало
євреїв, одначе, враховуючи сумнівність їхніх статків, це, на думку автора,
навряд чи звучить компліментом. Антисемітизму в Україні нема, влада робить
усе, щоб втримати єврейське населення.
На Заході мав деякий публіцистичний розголос і аспект збереження
нововідкритої “русинської ідентичності”4. Однак у 2001 р. “The Star Tribune” і
“Chicago Tribune” зафіксували невтішну картину. У Сполучених Штатах
вихідці з історичного Закарпаття живуть переважно в Міннесоті та
Пенсільванії. Заклики активістів до нащадків карпатських переселенців
присвятитись збереженню “самобутності” отримують здебільшого негативні
відповіді. Тай в Україні проголошений в травні 1993 р. Тимчасовий
русинський уряд зі своїм прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і
декількома послами саморозпустився на початку 2001 р. Інші активісти
зійшлися на думці нарощувати мовні експерименти. І все ж таки, під час
1
Єшкілєв В. Політично-культурна дихотомія України: постмодерністський аспект //
Людина і політика. – 2001. – № 6. – С. 140-147.
2
Гриньов В. Нова Україна: якою я її бачу. – К.: Абрис, 1995. – С. 70-71, 80-85.
3
Панасюк Л. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ...
канд. іст. наук. – К., 2001. – С. 8-10.
4
Haga Ch. Without a country, Rusins have an identity problem // The Star Tribune. –
2001. – 6 February. – Р. 10.
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всеукраїнського перепису населення (грудень 2001 р.) “вперше зібрані дані,
які характеризують етнічні групи і самоназви окремих національностей”,
зокрема у Закарпатті русинами записалося 10,1 тис. осіб, яких трактовано як
етнічна група, котра входить до української національності1. У той же час в
області загальна чисельність українців становить 1 млн. 10,1 тис. або 80,5%
населення. Репортер Ейрі Фернем на власні очі побачив “гармонію у
несподіваному місці” – титульні нації п’яти країн (України, Польщі,
Словаччини, Угорщини, Румунії) або ж лапідарніше “п’ять країн і чотири віри
мирно співвіснують у багатонаціональному Закарпатті”.
Із закарпатського приводу науковці відреагували належним чином2, а
журналісти запропонували зарубіжному загалу історико-публіцистичну
довідку з акцентом на 1646, 1919 і 1939 рр., тобто переломних для Закарпаття
подіях3. Лінгвістико-етнологічний напрямок досліджень “русинської
проблематики” показав певні зацікавлення іноземних держав в умовах
розпаду біполярного світу і внутрішні причини етнічної маргіналізації:
проросійські або євроінтеграційні симпатії, ментальне реагування щодо
проявів націоналізму.
Загалом історія України сприймається Заходом, як романтична балада про
народ, котрий сміливо відстоював свою самобутність у важких умовах на
просторі, що був одвічним бойовищем. Для країни, яку спустошили і
комуністи, і нацисти, настав час приєднатися до розвинутого світу. Такий
фокус, зокрема, у статті Аскольда Крушельницького для лондонської газети
“European” (4 грудня 1995 р.). Одначе, приміром, теперішні жителі сіл,
розташованих на гірських рівнинах Прикарпаття, що переходили від імперії
до імперії, знають тільки, що вони говорять українською мовою, коли
обробляють землю, доглядають за худобою, копають картоплю, прибивають
до дахів прикрашені орнаментами металеві покриття4.
З легкої руки Самюеля Хантінгтона, Україна цивілізаційно належить до
табору “розколотих країн”, де великі культурні групи належать до різних
цивізацій5. Вона розділена на “уніатський націоналістичний, розмовляючий
українською захід і православний російськомовний схід”. Хоча в Україні
існує велика російська меншина, однак українські росіяни не заснували
жодної організації, метою котрої б став територіальний відрив. Вони не
утворили навіть окремого літературного журналу. Як висловився професор
Богдан Осадчук із Берліна, Україна протягом певного часу буде двомовною.
Це – наслідок колоніалізму. Але проблема не у двомовності, а в триваючій
донині економічній залежності від російської сировини насамперед від нафти
і газу.
На початку 1990-х рр. дехто на Заході пророкував найбільший з часів
Другої світової війни кровопролитний конфлікт. Однак Україна уникла
1

Про кількість та склад населення Закарпатської області за підсумками
Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Новини Закарпаття. – 2003. – 11
січня.
2
Зан М. Етнічні процеси на Закарпатті (1989-2001 рр.): Автореф. дис... канд. іст.
наук. – К., 2003. – С. 8.
3
Brève histoire de la Ruthénie // Le Temps. – 2001. – 22 mai.
4
Тhe Times. – 2002. – 7 вересня.
5
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.– С. 41-42, 206-209, 255259.
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російськомовного "Східного фронту". Навпаки, східноукраїнська політична і
ділова еліта повністю підтримали незалежність. Уособленнями цього
феномена стали голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій
Фоменко і голова Луганської міської ради Олексій Данилов. Колишній
директор радянського заводу зброї Г. Фоменко, який ледве говорив
українською, підкреслив: “Схід – невіддільна частина України. Крім того, ми
знаємо, як живуть наші сусіди в Росії. І вони живуть не краще, ніж ми”. У
Східній Україні, наголосив О. Данилов, силою не заставляють спілкуватися
державною мовою, а викладання нею велося тоді у менш ніж 20% місцевих
шкіл.
Як відзначив у вашингтонському щотижневому журналі “The New
Republic” 15 квітня 2002 р. Стівен Коткін, англомовна книга документальних
нарисів “Україна: пошук національної свідомості” (2000) вартує купи
макулатури, опублікованої про сучасну Україну. Автори дослідження
безпристрасно подали правдивий зріз проблематики1. Серед разючих
аргументів і наслідки розпаду радянської імперії, що застав 70 млн. чол.
(кожний четвертий) за межами своєї “історичної батьківщини”, якщо взагалі
вона в них була. Українська молодь налаштована прозахідно, але,
подорожуючи, їй кидається у вічі, що Москва чомусь “західніше” і багатша
від Києва. Отак інколи пошук “національної свідомості” йде врозріз із
політикою.
Мовнополітичні настрої населення України не випадково перебували в
епіцентрі коментарів світових мас-медіа. Очікувана гострота, примножена
апокаліптичною уявою, легко надається читачу в привабливих внутрішнім
драматизмом журналістських розслідуваннях про те, як етнічні росіяни
відчувають тиск українського націоналізму2. І в травні 2000 р. знайшовся
зручний привід загострити увагу на “мовній війні”, розпаленій у Львові
смертю популярного композитора Ігоря Білозіра. У кав’ярні в центрі міста
того фатального травневого вечора групі російськомовної молоді не
сподобалися Білозореві друзі, котрі співали українських пісень. У бійці 45річний композитор дістав важку травму голови. Він помер у лікарні через три
тижні, враз ставши національним мучеником. Одним із убивць виявився син
заступника начальника Львівської міської міліції. Близько ста тисяч людей у
Львові прийшли на похорон Ігора Білозіра. Опісля місто пережило кілька
погромів кав’ярень, барів, кіосків, де звучала або продавалася російська
музика чи періодика. На цьому тлі Ян Трейнор із британської “The Guardian”
(7 листопада 2000 р.) зауважив: близько 20% населення України – етнічні
росіяни, 60% українських громадян (у Києві – 70%, у Львові – 40%)
розмовляють російською, а російськомовні газети переважають україномовні
у співвідношенні 10:1. Дискусію у “The Guardian” було продовжено через
день, 9 листопада, свідченням “за” Пітера Бейджера з Сан-Франциска (США)
і запереченням українського посла у Великобританії В.Василенка3. Останній
1
Ukraine: the search for a national identity // Ed. Sh. Wolchik and V. Zviglyanich. –
Lanham, 2000.
2
Snyder T. Divided Ukraine drifts neither East nor West // The Cristian Science Monitor.
– 1998. – 31 March.; Hundley T. Little-known group won’t be fenced in // Chicago Tribune. –
2001. – 20 May.
3
Russia talks over Ukraine in war of words // The Guardian. – 2000. – 9 November.;
Traynor I. Ukraine wages war on Russian language // The Guardian. – 2000. – 7 November.;
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неодноразово спростовував не тільки у “The Guardian”, але й у “The Financial
Times”, що “Україна не веде війну з російською мовою”, як це намагається
подати “маленька, але голосиста група російських шовіністів”.
У свою чергу багато росіян у Львові, на думку Ендрю Джека з “The
Financial Times” (19 липня 2000 р.), не бажає визнавати, що переваги в
радянську пору вони мали за рахунок українців (примусова русифікація).
Тому перед Україною стоїть складна проблема перебороти важкий спадок
російської окупації, дотримуючись прав людини, вироблених у Західній
Європі, котрі ніколи не шанувалися в Радянському Союзі.
За межами Росії проживає нині близько 20 млн. росіян. Упродовж
багатьох років адміністрації президентів Б. Єльцина і В. Путіна проявляли
інтерес у різних варіаціях до фіксації свідчень міжетнічної напруженості. На
початку березня 2001 р. спікер нижньої палати російського парламенту
Геннадій Селезньов, оголошуючи плани проведення конгресу етнічних росіян
з усіх країн колишнього СРСР (що так і не відбувся), розкритикував Україну,
прибалтійські держави і Казахстан за “моноетнічну модель”, яка дискримінує
росіян.
Після шторму публікацій у періодичних виданнях Росії про жахи
львівського націоналізму газета американських інтелектуалів “The Christian
Science Monitor” (20 червня 2000 р.) оприлюднила збалансовану нейтральну
статтю канадця українського походження Фреда Вейра1. Він не став довіряти
повідомленням інформаційних агенств і особисто вивчив явище, відвідавши в
числі інших зарубіжних колег Україну. Надто цікавив Львів після трагічної
смерті від рук російськомовних молодиків культового композитора Ігоря
Білозіра2. Ф. Вейр свідчив, що гігантський північний сусід завалив Україну
своєю дешевою літературою, музикою, кіно і телепередачами. Загалом же
сучасній Україні, за Ф. Вейром, притаманний феномен language gap (мовного
розриву /інтервалу): кожний говорить своєю мовою і ніхто не звертає уваги на
це у взаємному спілкуванні. Власне, тут і проявляється щоденно унікальна
суть української соціальної стабільності наприкінці XX – початку XXI ст.
Немає вагомих підстав не погодитись із цією аналітичною “родзинкою”.
Практично всі наявні мовні колізії в сучасній Україні наперед визначалися
конфронтаційними циклами зовнішньополітичної кон’юнктури. А відсутність
реального конфліктогенного потенціалу (а не локальних, поодиноких і
дріб’язкових проявів) в умовах “тихої українізації” є очевидною. Це перший
висновок нашого дослідження. А другий полягає в наступному. У сучасній
Україні спостерігаються явища етнічної маргіналізації. Внаслідок
еміграційного ажіотажу набули помітного поширення змінена чи подвійна
національна ідентифікації. Все це не проходить мимо прискіпливого ока
зарубіжних мас-медіа вже друге десятиліття і не повинно проминати
вітчизняну історіографію. Зокрема, у ході подальшого вивчення даної
проблеми напрошується детальний “покраїнний” зріз інтерпретаційних ліній.

Vassylenko V. Letters to the editor: Replacing Russian chauvinism in Ukraine // The Financial
Times. – 2000. – 27 July.
1
Weir F. Kiev or Kyiv: language an issue in Ukraine // The Christian Science Monitor. –
2000. – 28 June.
2
Russian language is prime target in struggle for national identity // The Washington
Times. – 2000. – 23 July.
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Груба Т. Л., Лещенко Г. П. (Рівне)
ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ
ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ
У статті йдеться про збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою
лексикою. Автори переконані, що рідна мова є формою вияву національної та
особистісної самосвідомості, засобом самопізнання, самовираження і
саморозвитку людини.
Рідна мова є формою вияву національної та особистісної самосвідомості,
засобом самопізнання, самовираження і саморозвитку людини. Тому на
сучасному етапі розбудови школи мета вивчення української мови полягає у
формуванні національно-мовної особистості. Поняття “національно-мовна
особистість” грунтується на принципі активної комунікації, вмінні
продукувати висловлювання (тексти) різних стилів і жанрів мовлення,
насичені національно-маркованими одиницями, тобто властивими мові
словами, формами, словосполученнями, синтаксичними конструкціями тощо1.
Як показує спостереження за навчальним процесом у середній школі,
робота над формуванням мовленнєвих умінь на основі текстів і завдань
народознавчого характеру, збагачення мовлення учнів етно-культурознавчою
лексикою здійснюється поки що не на належному рівні. Окремі тексти,
використані без системи, епізодичне звернення до тлумачного словника,
семантизація незрозумілих слів не можуть забезпечити належний кінцевий
результат.
Останнім часом з´явилась ціла низка досліджень і цікавих статей у
фахових журналах, присвячена шляхам і засобам формування національномовної особистості, опубліковані навчальні тематико-ситуативні словникимінімуми етнокультурознавчої лексики тощо2. У 2002/2003 навч. році
рекомендовано до використання підручник для 5 класу нового типу3, у якому
текстового та лексичного матеріалу достатньо для реалізації лінгвістичної,
комунікативної, лінгвоукраїнознавчої змістової лінії. Навчання рідної мови за
цим підручником відбувається навколо текстів, до кожної лінгвістичної теми
пропонується розмовна тема культурознавчого спрямування. Аналіз
текстового компонента підручника засвідчив необхідність доповнення його
тематичним тлумачним словничком, підсилення системою вправ та завдань,
які безпосередньо сприятимуть актуалізації нової лексики у мовленні.
1
Симоненко Т. Формування національно-мовної особистості на уроках мови //
УМЛШ. – 2000. – № 10. – С. 10-17.
2
Гайдар Т. Жанри фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців //
УМЛШ. –2002. – № 3. – С. 9-12; Левченко Т. Система завдань і вправ щодо збагачення
мовлення учнів 5-7 класів етнокультурознавчою лексикою // УМЛШ. – 2000. – № 1. –
С. 20-24; Онкович Г. Лінгвоукраїнознавство на уроках з розвитку мовлення //
Українська мова і література в школі. – 1993. – № 2. – С. 7-16; Ужченко В.Д.,
Неживий О.І. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови //
Українська мова і література в школі. – 1993. – № 1.
3
Рідна мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх закладів / Скуратівський Л.В.,
Шелехова Г.Т., Остаф Я.І., Новосьолова В.І. – К.: Абрис, 2000. – 334 с.
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Отже, мета нашої наукової розвідки полягає у науковому обгрунтуванні
системи
роботи
зі
збагачення
словникового
запасу
учнів
етнокультурознавчою лексикою і на цій основі створення комплексу
лексикологічних вправ, що сприятиме реалізації основних змістових ліній
шкільного курсу української мови, формуванню національно свідомої мовної
особистості.
Працюючи над збагаченням словникового запасу школярів, учителі
шукають нових способів пояснення лексичного значення незрозумілих слів,
часто вдаються до порівнянь, аналогій, наочності; не нав´язують дітям
готових відповідей, привчають їх самостійно розв´язувати посильні завдання.
Найкращі наслідки дає поєднання різних джерел збагачення словника
(спостереження за навколишнім середовищем, спілкування з іншими людьми,
читання, вивчення мовних явищ, аналіз художніх текстів, робота з тлумачним
словником тощо).
Методична наука озброює вчителів-словесників різними прийомами
організації словникової роботи в школі, наголошуючи на таких основних її
напрямках: 1) збагачення словника; 2) уточнення значення слів; 3) активізація
словника; 4) усунення не літературних слів1.
Практика засвідчує ефективність ознайомлення з незнайомим словом у
контексті, передбачається використання у навчанні мови насамперед текстів
народознавчого характеру, художньої літератури. Будь-який текст, поданий у
підручнику, чи підібраний учителем, повинен бути творчо осмислений
учнями чи то з метою збагачення їхнього словникового запасу, чи з метою
розвитку писемного мовлення і т.д.
Отже, засвоєння лексичного значення слова ми пропонуємо проводити за
певною системою. Спочатку учні знайомляться з тематичними рядами слів,
що служать повідомленням на певну тему, наприклад: “Родина”, “Квіти –
символи” тощо. Ознайомлення з тематичними рядами слів виходить за межі
уроків рідної мови і переноситься на уроки інших предметів. Спеціальні
терміни терміни певної галузі науки завжди є замкненими тематичними
групами, засвоєння яких сприяє збагаченню словникового запасу. У роботі
над лексичним значенням слова важливу роль відіграють логічні ряди слів –
слова однієї тематики, розміщені за ступенем зростання узагальнення смислу,
за родо–видовими ознаками, наприклад: калина – кущ – рослина; хата –
споруда – предмет.
За основу відбору специфічно української лексики для системи вправ, що
використовується на уроках української мови, пропонуються такі критерії:
відповідність змісту словника потребам лексичного забезпечення
висловлювань, передбачених програмою; розширення словникового запасу
окремих лексичних тем за рахунок нових слів. Наприклад, слова на
позначення місцевостей, простору: гай, заплава, обрій, тощо; вплив процесу
збагачення мовлення учнів власне українською лексикою на розвиток
мислення, уваги до незнайомих слів, уяви, пам’яті, мовного чуття;
забезпечення зв’язку між роботою над збагаченням мовлення учнів власне
українською лексикою і вивченням окремих розділів програми української
мови.
1
Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К.: Рад. шк., 1984.
– 221 с.
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Відбір слів для лексико-семантичних груп мотивується певними
принципами. На нашу думку, найбільш адекватними є принципи, визначені
М.Т. Барановим: частотний (відбір лексики, часто вживаної у текстах різних
стилів), комунікативний (обслуговування висловлювань на теми, пов’язані з
підготовкою учнів до життя), системний (відповідно до нього добираються не
частотні слова; він зобов’язує включати до словника домінанти
синонімічного, гіпонімічного та дериваційного рядів). Враховуючи специфіку
питомої української лексики, за необхідне використати зіставний принцип.
Методика роботи над збагаченням активного словника учнів питомою
українською лексикою повинна включати: засвоєння прийомів розкриття
смислового значення та особливостей лексичної сполучуваності власне
українських слів; організація розумової і мовленнєвої діяльності учнів з
метою засвоєння нових лексичних одиниць; вироблення в учнів
комунікативних умінь і навичок використання українських слів у мовленні.
Робота над збагаченням мовлення учнів повинна відбуватися у кілька
етапів, що охоплюють сприйняття, осмислення, засвоєння та застосування
набутих знань і вмінь.
Особливе значення має етап продуктивної діяльності учнів, що передбачає
завдання, спрямовані на вироблення умінь і навичок вільного та свідомого
володіння новими словами. Лексеми, значення яких учні засвоїли,
застосовуючи різні прийоми тлумачення, для активізації у мовленні вводяться
у речення та тексти.
Представлені у системі вправи мають на меті збагачення мовлення учнів
етнокультурознавчою лексикою на базі текстів відповідної тематики,
насичених національно-маркованими лексичними одиницями. Тобто модель
збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою має починатися з
готового зразкового тексту, що містить новий лексичний матеріал, і
закінчуватись текстом, самостійно побудованим учнями, у якому доречно
використані нові слова. А між готовим і створеним текстами знаходяться
дотекстові, притекстові, післятекстові конструктивні, проблемно-ситуативні
та творчі мовленнєві і комунікативні вправи.
Питання розробки системи лексикологічних вправ залишається
недостатньо вивченим та дискусійним у сучасній українській
лінгводидактиці.
Існує декілька класифікацій лексикологічних вправ. Найбільш
обгрунтованою у методиці викладання української мови є класифікація В.Я.
Мельничайка, який виділяє:
вправи аналітичні (кваліфікаційні та вибіркові), спрямовані на сприйняття
і репродуктивне відтворення мовних одиниць;
конструктивні вправи, за допомогою яких формуються уміння будувати і
вживати мовні засоби;
мовленнєві, спрямовані на формування умінь добирати мовний матеріал,
необхідний для відображення певного змісту;
комунікативні вправи на використання засвоєного мовного матеріалу в
непідготовлених висловлюваннях1.

1
Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К.: Рад. шк., 1984.
– С. 29.
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Зазначена типологія повністю відповідає чотирьом етапам створення
висловлювання, охоплює сприйняття, осмислення, засвоєння і застосування
набутих знань.
Найновішими методичними розвідками1 пропонується доповнена система
вправ та завдань, в основу яких покладені такі мовленнєво-мислительні
процеси і принципи: 1) сприйняття і репродуктивне відтворення мовних
засобів; 2) використання засвоєного мовного матеріалу; 3) принцип
проблемності і ситуативності; 4) творча діяльність; принцип диференціації.
Подана типологія, на нашу думку, є досить цікавою, у ній використані
дидактичні, психологічні і психолінгвістичні поняття різного ієрархічного
рівня. Тому, використавши деякі види вправ, основані на принципі
ситуативності
(ситуативно-аналітичні,
ситуативно-уявні,
ситуативномнемічні), ми побудували свою систему вправ та завдань.
Наведемо приклади вправ та завдань кожного типу. Лексичні теми
визначені за чинним підручником2 та програмою3. Це “Український
національний одяг”, “Обряди, звичаї, свята українського народу”.
Вправи першої групи (дотекстові, ввідні, пропедевтичні) мають на меті
підготувати учнів до сприйняття текстів, увести їх у епоху, про яку йдеться в
тексті, актуалізувати їх чуттєвий та лексичний досвід. Це може бути бесіда,
окреслення розмовно-лексичної теми уроку, пригадування і групування слів,
які підходять до цієї теми, тощо.
Наприклад: Пригадайте, які слова нам будуть потрібні, щоб описати
національне вбрання українських жінок.
Вправи другої групи (притекстові, аналітичні, аналітико-синтетичні)
спрямовані на ознайомлення учнів з лексичною системою української мови,
засвоєння певного кола теоретичних відомостей і понять з лексикології (у
нашому випадку етнокультурознавчої), а також сприяють формуванню
лексичних умінь і навичок. Крім того, ці вправи активізують і збагачують
словниковий запас учнів, виховують увагу до незнайомих слів, їх значень,
розвивають лінгвістичне і логічне мислення.
Наведемо зразки цих вправ:
I. Прочитайте і спишіть речення. Що означають виділені слова? При
потребі користуйтеся словниками..
1. Напередодні Хрещення в багатьох місцевостях України готували
різноманітний обрядовий хліб, пироги, книші (3 календаря).
II. Визначте слово за його лексичним значенням.
1) Прикраса з перлів, різнокольорових камінців, яку жінки носять на шиї.
2) Обрядова вечірка молодої напередодні весілля, прощання з дівуванням.
ІІІ.Визначте, яким поняттям (вони вміщені праворуч) відповідають
формулювання лексичних значень слів (знаходяться ліворуч).
Великий круглий хліб із прикрасами
Дукач
Українська обрядова новорічна пісня
Коровай

1
Левченко Т. Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів 5-7 класів
етнокультурознавчою лексикою // УМЛШ. – 2000. – № 1. – С. 20.
2
Рідна мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх закладів / Скуратівський Л.В.,
Шелехова Г.Т., Остаф Я.І., Новосьолова В.І. – К.: Абрис, 2000. – 334 с.
3
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова 5-11 класи. – К.:
Шкільний світ, 2001. – 94 с.
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Жіноча прикраса у вигляді монети
Щедрівка
Головний убір з широкими полями
Бриль
2. Вправи лексико-стилістичні
Прочитайте словосполучення. Подумайте, у текстах якого стилю мовлення
вони можуть використовуватися. Складіть з ними речення.
Великодня писанка, український віночок, духмяний коровай, чарівна
папороть, вишивана сорочка.
3. Вправи логіко-лексичні.Їх головна мета – допомогти учням оволодіти
основними логічними прийомами: зіставленням, порівнянням, узагальненням,
класифікацією, перенесенням.
У поданих рядах знайдіть слова, які не є близькими за значенням:
каблучка, обручка, сережка, перстень; спідниця, запаска, плащ, плахта; хліб,
коровай, паска, крашанка..
До третьої групи вправ і завдань на основі використання засвоєного
мовного матеріалу (післятекстових, конструктивних, трансформаційних)
відносимо вправи на конструювання і трансформацію, що передбачають
самостійну побудову учнями висловлювань з опорою на запропонований їм
мовний матеріал. Так, серед основних видів вправ на конструювання
виділяються такі:
1) побудова речень на основі даного лексичного матеріалу;
2) продовження речень за поданим початком;
3) побудова речень на основі комунікативного завдання.
Побудуйте речення, за допомогою яких ви могли б розповісти про:
свято Маковія (ключові слова і вирази: печені паляниці, макітра, тертий
мак, мамине село, сік з малини);
народний одяг (ключові слова і вирази: кожух, вишивана сорочка,
шаровари, головний убір).
Вивчення етнокультурознавчої лексики на основі створення і розв'язання
проблемних ситуацій можна також використовувати під час пояснення нового
матеріалу та його закріплення. Проблемно-ситуативні вправи стимулюють
мислення учнів, підвищують їхню активність у набутті знань, виробленні
практичних умінь і навичок, викликають Інтерес учнів до вивчення рідної
мови. Серед них методисти1 виділяють такі підвиди:
Вправи ситуативно-аналітичні.
І. Із якими народними обрядами пов'язані такі етнокультурознавчі слова:
колядка, писанка, рушники, коса (дівоча). Опишіть усно один із цих обрядів.
2. Ситуативно-уявні вправи:
I. Уявіть собі, що ви повернулися із музею одягу і бажаєте поділитися
своїми враженнями з однокласниками. Запишіть можливий варіант своєї
розповіді.
II. Наші предки вірили, що на свято Івана Купала рослини набували
особливих лікувальних властивостей, а також розмовляли між собою.
Подумайте, про що могли розмовляти рослини, складіть діалог, який би
закінчувався так:
Сон-трава каже:
«Я – щоб дитині добре спалося».
1
Крука М. Український менталітет і дидактичні матеріали шкільних підручників //
Дивослово. – 1996. – № 2. – С. 23.
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Ранник каже:
«Я – щоб рани скоро загоїлися».
3. Ситуативно-мнемічні вправи:
I. Прочитайте текст і порівняйте описаний звичай Із тим, який вам
доводилося спостерігати. Вкажіть, від якого слова походить слово
рушник? Які твори Т. Шевченка стали народними піснями?
Вельми стисло, але не упускаючи всіх важливих моментів, що входять
до обряду сватання, Т. Г. Шевченко писав: «Покохавшись літо, чи то два
..., парубок до дівчиного батька й матері посилає старостів, людей
добромових і на таку річ дотепних Коли батько й мати поблагословлять,
то дівчина, перев'язавши старостам рушники через плечі, подає
зарученому своєму на тарілці або крамну, або самодільну хустку»
(О. Кравець).
Наступна група – творчі (синтетичні) вправи. Вони з нашого погляду,
є найбільш цікавими, оскільки передбачають формування вмінь
переносити набуті навички в змінені умови, застосовувати їх у
нестандартних обставинах, в уявних і природних ситуаціях.
Одним із видів творчої роботи найнижчого рівня є перекази.
Слід зазначити, матеріал для переказу може служити базою,
«відправною точкою» для реально-мотивованих форм роботи, наприклад,
таких, як імпровізація. Зокрема, перед школярами можна ставити такі
завдання: а) придумайте інше закінчення оповідання; б) як би
розгорнулись події, коли б вони відбувалися в наш час (у такій-то країні)?
Вищим рівнем володіння етнокультурознавчою лексикою є створення
власних висловлювань – усних і письмових творів.
Для
створення
власних
висловлювань
з
використанням
етнокультурознавчої лексики можна скористатися такою тематикою:
«Сопілка з маминої калини», «Ми матір називаємо святою», «Український
віночок», «Криниця у бабусиному дворі», «Берегиня нашого роду»,
«Золоті ключики весни», «Великодні свята в українському селі», «Коли
курличуть журавлі», «Хліб на рушнику» та ін.
Застосування цієї системи завдань і вправ у навчанні рідної мови
сприяє збагаченню мовлення учнів середніх класів етнокультурознавчою
лексикою, формуванню вмінь використовувати вивчені мовні засоби під
час створення власних усних і письмових висловлювань, становленню
національно-мовної особистості.
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Доценко О. Л. (Київ)
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
СВІДОМОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглядається формування громадянської свідомості в
освіті. Автор наголошує, що у процесі викладання лінгвістичних
дисциплін, особливо української мови, потрібно особливу увагу звертати
на вплив мовної системи на формування особистості, яка здатна
почувати себе громадянином України.
Не вірте тому, хто робить вигляд, ніби переймається проблемами своєї
держави, але робить це чужою для народу цієї держави мовою. Не може
така людина бути громадянином своєї держави, берегти її традиції,
перейматися проблемами сьогодення, турбуватися майбутнім, бо вона
мислить, відчуває не так, як її одноплемінники. То ж чи варто вкотре
доводити актуальність проблеми впливу мови й мовної освіти на
формування нації – єдиної, непорушної, здатної протистояти будь-якому
негативному впливові ззовні, та й зсередини.
До розв’язання цієї нагальної для українського суспільства проблеми
в цілому, й системи освіти, зокрема, доклали зусиль і лінгвісти (І. Огієнко,
Б. Антонеко-Давидович, Ю. Шевельов, О. Пономарів, А. Погрібний,
С. Губерначук і багато інших), і педагоги (В. Сухомлинський,
М. Стельмахович, О. Біляєв, Т. Донченко та ін.). Не залишається осторонь
і держава. Зокрема, ще 10 років тому була розроблена і затверджена
постановою Кабінету Міністрів № 896 від 3 листопада 1993 року
“Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")”.
Серед пріоритетних напрямів реформування освіти першим позначено
досягнення якісно нового рівня у вивченні української мови як одного з
базових навчальних предметів.
Проте минуло 10 років, і вищі навчальні заклади отримали нове
поповнення російськомовних студентів, яким знову потрібно розповідати,
що вони громадяни суверенної держави, що розташована в географічному
центрі Європи, є прямою спадкоємицею Київської Русі, має надзвичайні
досягнення у найрізноманітніших галузях (малярство, музика, вокальне
мистецтво, кібернетика, генетика, літакобудування тощо). Отже, потрібно
знову й знову шукати ключі до юних сердець, та й до тих, хто забарився з
отриманням вищої освіти чи здобуває її не вперше (а це люди, як правило,
виховані за радянських часів, люди, яким дуже важко подолати імперські
стереотипи), потрібно переконати їх у необхідності заговорити рідною
мовою, відчути себе громадянином держави Україна.
Для того, щоб із сукупності індивідів утворився народ, здатний
вистояти у кризових ситуаціях і побудувати міцну, заможну державу,
потрібно пройти шлях від ідентифікаційної групи, об’єднаної спільними
умовами життя, потребами, інтересами до групи солідарної, у якій
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виникає усвідомлення єдності інтересів і цінностей великої громади і своєї

належності до неї. Одним із основних об’єктивних чинників переходу від
першого суспільного формування до другого, тобто від сукупності індивідів,
які живуть в одній державі, до народу, є активний комунікативний процес у
межах групи, причому маркером віднесення себе до національної групи є
мова, що домінує в процесі такої комунікації. Отже, метою державної
політики, системи освіти повинна стати наполеглива робота з популяризації
державної мови, створення належних умов для її вивчення.
Щоб досягти поставленої мети – сформувати громадянську свідомість
сучасних студентів, курсантів, слухачів – потрібно дібрати оптимальний
варіант поєднання в процесі викладання лінгвістичних дисциплін кількох
аспектів: власне лінгвістичного, виховного і правового.
Щодо власне лінгвістичного аспекту формування громадянської
свідомості українців у процесі вивчення державної мови та суміжних
лінгвістичних дисциплін, потрібно пам'ятати, що “досягнення цілей навчання,
виховання й розвиту учнів у процесі вивчення рідної мови має будуватися з
урахуванням внутрішніх законів самої мови, її навчальних, розвивальних і
виховних можливостей, а також законів її будови. Кожна мова – суворо
організована система, всі частини якої зв’язані численними різноманітними
зв’язками й відношеннями”1. На жаль, поки до нас дійшло усвідомлення
цього, поки ми поволі почали реалізовувати вплив мовної системи на
формування громадянської свідомості тих, хто вивчає мову й послуговується
нею у повсякденному службовому та побутовому спілкуванні, наші опоненти
встигли втрутитися у систему нашої мови, адаптувати її до законів мови своєї.
Це призвело до того, що в Україні виросло кілька поколінь, які розмовляли
українським варіантом російської мови, так званим суржиком, а отже, й
мислили не по-українськи. Пригадаймо сторінки історії України ХХ століття.
Упродовж перших років панування радянської влади в Україні триває
українізація, зокрема й у юридично-діловому мовленні, яке є маркером
функціонування мови в суспільстві, оскільки регламентується правовими
нормами, визначеними державою. О.Субтельний наводить такі дані: “Якщо в
1922 р. українською мовою велося менше 20 % урядових справ, то 1927 р. –
вже 70 %. Водночас зросло число українців в урядових установах. У 1923 р.
українці складали лише 35 % серед урядових службовців і 23 % – серед членів
партії. До 1926-1927 рр. їхня частка становила відповідно 54 і 53 %. Однак
отримавши більшість, українці зосереджувалися на нижчих щаблях урядовопартійної ієрархії. Наприкінці 1920-х років їхнє представництво в ЦК не
перевищувало 25 %”2. Наведені статистичні дані переконливо свідчать, що з
кінця 20-х років починається послідовний і тривалий процес русифікації, який
чи не найбільше зачепив офіційно-ділове та наукове мовлення. Причому цей
процес був значно підступніший і небезпечніший, ніж прості імперські
заборони, оскільки супроводжувався втручанням у систему мови, тобто
українська мова зазнавала змін, метою яких було “зближення” її з російською.
Наслідки такої політики й досі відчутні в офіційно-діловому мовленні:

1
Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках української
мови. – К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1995. – С. 123.
2
Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1992. – С. 338.
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1) в українській мові здавна функціонували два варіанти закінчень
іменників у формі давального відмінку чоловічого роду -ові (-еві) та -у (-ю),
причому перші були типовими для іменників, що позначали назви осіб. З
часом ці форми в українській мові стали паралельними. У російській мові
вживається в таких випадках лише закінчення -у, -ю. Тому з метою уніфікації
форм давального відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни в російській
та українській мовах закінчення -ові (-еві) було оголошено ненормативним.
Це призвело до того, що реквізит “адресат” у документах досі оформляється
неправильно: усі іменники мають закінчення -у, -ю, хоч чинний правопис
пропонує у такому разі для уникнення одноманітних відмінкових закінчень
спочатку вживати закінчення -ові, -еві, а потім – -у, -ю;
2) російська мова, на відміну від української, не має форми кличного
відмінка іменників, тому іменники, що вживаються у звертаннях, набувають
форми називного відмінка. Нормою української мови є вживання кличного
відмінка в таких ситуаціях, і це засвідчено писемними юридично-діловими
пам'ятками, напр.: Я[c]новεлмо[ж]ни[й] Панε гεтманε, мой млстиви[й]
пане, и вεлики[й] добродhю! (Лист-запит лубенського полковника Василя
Савича до гетьмана І. Скоропадського від 21 жовтня 1711 року). Проте за
радянської влади такі форми були винесені за межі літературної мови, де
послідовно у звертаннях вживалися іменники у формі називного відмінка.
Форми кличного відмінка вважалися розмовними, та й сам відмінок
іменувався “кличною формою”;
3) на відміну від російської мови, в українській чоловічі прізвища на -енко
та приголосні змінюються за відмінками, проте за аналогією в усному та
писемному діловому мовленні ці прізвища вживаються лише у формі
називного відмінка;
4) лексико-граматичною нормою російської та польської мов є вживання
активних дієприкметників теперішнього часу. За аналогією до російської
мови такі дієслівні форми почали часто вживати в українській, особливо в
текстах офіційно-ділового стилю, оскільки для ділового мовлення типовими є
прості речення, ускладнені відокремленими означеннями, що виражаються
дієприкметниковими зворотами. В українській мові активні дієприкметники
на -учий, -ючий, -мий вживаються вкрай рідко (це переважно слова, які
перейшли в розряд прикметників, утративши дієслівні ознаки: квітучий,
невмирущий, знайомий тощо), оскільки “у першому випадку ми маємо
неприродне для нашої мови перенасичення шиплячими звуками, у другому –
незграбність, кострубатість, одноманітність викладу”1.
5) однією з найпоширеніших помилок, пов’язаних з впливом російської
мови, є калькування (дослівний переклад) фразеологізмів, напр.: приймати
участь замість брати участь, залишати в спокої замість давати спокій тощо.
Наведений перелік штучних змін у системі української мови, зумовлених
її “зближенням” з російською, дуже неповний. На жаль, помилки, спричинені
негативним впливом російської мови, ще й зараз є дуже поширеними, ще досі
багато хто розмовляє українським варіантом російської мови. Звиклі до
радянських стандартів носії мови не можуть швидко “перевчитися” й
оволодіти-таки українською літературною мовою. Дуже прикро, коли такі
1
Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001. –
С. 157.
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маргінальні стереотипи не полишають людей, покликаних сіяти мудре, добре
й вічне, коли у посібниках для вищих навчальних закладів доводиться читати,
що “у діловому мовленні прийнято вживати коротку форму іменників
чоловічого роду ІІ відміни, що має закінчення -у, -ю”, хоча у чинному
“Українському правописі” чітко виписано: “Коли в тексті зустрічаються
поряд кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини,
то для уникнення одноманітних відмінкових закінчень слід спочатку вживати
закінчення -ові, -еві, (-єві), а тоді - -у, (-ю): Симоненкові Василю Андрійовичу,
Леонідові Миколайовичу Іваненку, добродієві бригадиру”1. А в
культуромовному довіднику, укладеному співробітниками Інституту
української мови, це положення уточнюється: “Отже, як правильно:
заступнику міністра чи заступникові міністра? Перевагу надаємо
закінченню -ові. Основна форма – заступникові міністра. Якщо в тексті
вжито поряд два і більше іменників, закінчення варто чергувати, щоб
уникнути одноманітності. Наприклад: заступникові міністра Вікторові
Івановичу Козаку”2. Отож, шановні колеги, перш за все нам з вами потрібно
заговорити літературною українською мовою, дотримуючись норм,
кодифікованих чинним правописом, словниками, академічними довідниками
та підручниками.
Окрім того, не важко “примусити” українського студента відчути себе
українцем, якщо в процесі засвоєння орфоепічних норм акцентувати увагу на
відмінностях у будові артикуляційного апарату етнічних росіян та українців, а
отже, й у вимові звуків. Такий прийом безвідмовно спрацьовує, коли потрібно
довести російськомовному українцеві, що, незважаючи на його наполегливі
намагання послуговуватися суржиком, він залишається українцем, оскільки
розвиток у студентів естетичної оцінки звуків рідної мови, почуття
милозвучності й уваги до звукової виразності мови не тільки створює
емоційний фон аудиторного заняття, а й забезпечує інтерес до мови, впливає
на пізнавальну активність учня, студента3.

Отже, у процесі викладання лінгвістичних дисциплін, особливо
української мови, потрібно особливу увагу звертати на вплив мовної
системи на формування особистості, яка здатна почувати себе
громадянином України.

1
Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні;
Інститут української мови. – Стереотип. вид. – К., 2000. – С. 71.
2
Культура мови на щодень / Н.Я.Дзюбишина-Мельник, Н.С.Дужик,
С.Я. Єрмоленко та ін. – К.: Довіра, 2000. – С. 128.
3
Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках української
мови. – К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1995. – С. 123.
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Палагута М. І. (Гусятин)
ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті йдеться про виховання національної свідомості у студентів
при вивченні української мови. Автор наголошує, що володіння рідною мовою
забезпечує комфортне існування в суспільстві, формує національний
характер особистості та її культуру.
В умовах розвитку української державності, відродження національної
культури та освіти одним з головних завдань, що входять у програму
реформування змісту навчання, є виховання національної свідомості у
студентів коледжу технічного профілю при вивченні української мови.
Необхідність етнізації виховання зумовлена низкою об’єктивних причин.
Державі потрібні національно свідомі громадяни, які б міцно відчували
зв’язок з рідною землею, з народом, оскільки позаетнічної держави у світі
немає. Аналіз педагогічної ретроспективи дає можливість переконатися, що
впровадження українознавчих цінностей у навчальний процес і у відповідні
освітні стандарти визначається не тільки політично-правовим, а й
світоглядним рівнем народу. Отже, проблема виховання національної
свідомості у студентів синтезує ідеї філософської і педагогічної думки. Їх
реалізація уможливлюється як діями державних інституцій, так і прагненням
народу прилучитися до культурної національної спадщини. Українознавчі
цінності (через освітню сферу), відіграють роль об’єднуючого,
консолідуючого суспільного фактора, оскільки вони інтегрують зусилля всіх
громадян України в її політичному, економічному і духовному процесі.
Функціонування української мови, володіння нею як найважливішим засобом
національного та мовного виховання не лише забезпечує комфортне буття
студента в навколишньому середовищі, а й дає змогу виробити систему
загальнонародних, національно зумовлених цінностей, сформувати
національний характер, мовну особистість. Мова постає могутнім чинником
відображення дійсності в її національному виявленні.
Увесь спектр українського життя проявляється в лексичній семантиці
української мови, в її профільних терміносистемах, фразеологізмах. Отже,
висвітлюючи питання функцій мови, ми виходимо з таких положень:
”Українознавство як цілісна наукова система, що об’єднує в собі такі
підсистеми: ”Україна – етнос”, …”Україна – нація”…”Україна –
ментальність”. Кожна із загальномовних функцій… в українській мові має
крім універсальних, свої форми вияву, зумовлені її національною специфікою,
свій лексичний і граматичний матеріал. При вихованні національної
свідомості у студентів особливої уваги заслуговує ідентифікаційна функція.
Українська мова допомагає нам ототожнюватися з українською нацією. Цей
процес здійснюється в часовому і просторовому вимірах, що дає змогу
відчувати через мову безперервність традицій, зв’язок поколінь, спільність
прагнень.
Ставлення до національної мови визначає рівень національної свідомості.
Тут вирізняються два плани:
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1. Суб’єктивний (мова є рідною для студента), його ще можна назвати
емоційним і звичаєвим.
2. Об’єктний (мову вибирають як об’єкт вивчення, засіб комунікації,
ділової діяльності) і об’єктивний (об’єктивні критерії вибору мовця). Перший
план – моральний, а другий – визначає рівень фахової компетентності
студента1.
Є закон мовної спільноти: мова існує лише в певному колективі людей,
для якого вона є рідною. Рідну мову студент впорядковує все життя;
вивчаючи її, він одночасно засвоює поняття, якими користується його
інтелект.
Студент виростає в середовищі рідної мови, ”зростається” з нею: вміння
говорити рідною мовою стає для нього таким же природним, як уміння
дихати чи ходити. Студенти перетворюються на співтворців, співносіїв мови.
І хоч від окремого індивіда доля мови прямо не залежить, однак вона
залишається живою доти, доки існують носії, які вивчають і користуються
нею як рідною. Отже, рідна мова є основою існування спільноти, як ланцюг,
що поєднує нинішнє покоління з минулим і майбутнім, єднає всіх у просторі.
“Люди, писав американський учений Едвард Сепір, – живуть не тільки в
об’єктивному світі або світі соціальної діяльності, як звично говориться, але й
значною мірою залежать від мови, якою користується суспільство. Суть у
тому, що “реальний світ” значною мірою несвідомо формується на основі
мовних навичок спільноти”2.
Мова є частиною соціального середовища, у якому формується і живе
студент, у якому складається його ментальність. Під цим поняттям розуміють
глибинний рівень свідомості, від якого залежить специфіка світосприймання,
світобачення, орієнтація і поведінка в реальності, тобто визначення
особливості душі, є серцевиною того, що називають характером народу, і те,
що їх робить українцями.
Цікавим є трактування ментально-характерологічних особливостей
народів на рівні побутової свідомості – у системах стереотипів, оцінок і
самооцінок, зафіксованих у казках, прислів’ях, анекдотах.
Замислюючись над історичним шляхом української нації – одного з
найчисленніших народів Європи, який упродовж віків був об’єктом
гноблення, денаціоналізації, українські вчені звернули увагу на ментальність
свого народу, його характер і обумовленої ним національної свідомості.
Німецький вчений Карл Фосслер писав про неминучість певної відповідності
між тим, “як працює фантазія народу, і тим, як він вимовляє і артикулює”3.
Цікавою в цьому плані є думка творця глибоко української за своєю суттю
“філософії серця” Памфіла Юркевича: “Слово є мовою свідомої душі
людини, звук є несвідомою душею всього, що існує”4. Особливості мови
пов’язані з ментальністю її носіїв, чітко сприймаються на тлі інших мов. Тому
1
Мацько Л.І. Українська мова: формування національної свідомості // Педагогіка і
психологія. – 1996. – № 1. – С. 67.
2
Sapir E. The status of linguistics as a science // Language. – 1929. – № 3-4. – Р. 209210.
3
Шерех Ю. Етюди про національне в літературній сучасності… // Сучасність. –
1994. – № 6. – С. 75.
4
Муравицька М.П. Лінгводидактика Памфіла Юркевича // Мовознавство. – 1994. –
№ 6. – С. 75.
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саме на заняттях з української мови ми маємо виховувати любов до неї, до
українського слова, студенти повинні свідомо користуватися рідною мовою .
Позбавлення від чужомовних впливів мало б бути наслідком вивільнення
українців від домінування чужої свідомості, очищення від прищеплених і
набутих властивостей, підсилило б той психоповедінковий інваріант, що
“реалізується на спільній мовній, культурній та морально-етнічній основі” і
дає змогу народові берегти тотожність у всіх історичних перипетіях, пронести
через усі ”малі апокаліпсиси” історії етнічну самосвідомість як, мабуть, єдину
обов’язкову ознаку етносу”, – пише професор Вікторія Храмова1.
Визначний німецький філософ Мартін Хайдеггер доводив, що людина
відрізняється від інших істот “розумінням буття”, частиною якого є
свідомість. Самосвідомість же є суттю людини. Без самосвідомості людей,
належних до однієї нації, важко говорити про самосвідомість нації. Стрижнем
самосвідомості є розуміння історичної місії народу: для чого він виник і існує
на світі, який сенс його буття. Величезну роль у формуванні національної
свідомості відіграє знання історії свого народу, у тому числі й історії його
мови. На заняттях студенти готують реферативні повідомлення про
виникнення, походження, розвиток української мови. “Розуміння буття”,
самосвідомість не може не включати національно-етнічного складника, тобто
усвідомлення приналежності свого Я до етнічного МИ, а також того, що
можливість Я бути повноцінним існує тільки у складі МИ. Відродження мови,
її вільний розвиток сприятиме оновленню ментальності та національного
характеру народу, зміцненню позитивних і послабленню негативних сторін
його душі.
Проблема виховання національної свідомості у студентів торкається і
політичних, і соціологічних, і мовознавчих аспектів. Вплив державницького
стану української нації на мову та зворотний взаємозв’язок протягом століть
формували національну самосвідомість індивідів – членів національного
соціуму. Важливим елементом виховання національної свідомості у студентів
технічного профілю є знання своєї культури, її виховних функцій. Цьому
питанню на заняттях з мови приділяється належна увага. Культура нації – це
важливий чинник життєздатності народу, через який збагачується не лише
світ цінностей, а й залежить цивілізований поступ у будь-якій сфері
діяльності. Тому кожен народ опікується розвитком власної культури. Від
здобутків культурологічних досліджень, тобто піднесення рівня культурної
самосвідомості, залежать загальні можливості всебічного самопізнання
українського народу. Зростання самосвідомості – ознака цивілізованої нації, її
культурної зрілості.
Мовне питання – це проблема, яка виникає із суспільного і щоденного
життя кожної людини в її національній культурі. Л. Борійчук у статті “М.Грушевський про роль мови у формуванні національної свідомості” виділив
декілька позицій, як прищепити людині обов’язок зберігати рідну мову. Поперше, через усвідомлення цього обов’язку, оскільки усвідомлення будь-чого
не відбувається стихійно. Правдиве усвідомлення світу і себе в ньому треба
формувати у студентів протягом усього терміну навчання. По-друге, оскільки
мова є не тільки засобом поширення, а й “прирощенням” її, то відіграє далеко
1
Храмова В. До проблем української ментальності. Замість передмови //
Українська душа. – К., 1992 – С. 8.
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не останню роль у формуванні національної свідомості студентів технічного
профілю й їхнього світогляду. По-третє, це роль є науковою проблемою і
достатньою, щоб зрозуміти значення рідної мови для засвоєння знань і
формування свідомості та світогляду. Мова не тільки формує свідомість і
впливає на світогляд студентів, а через них має позначатися і на конкретній
поведінці особи, мотивації вчинків. По-четверте, ми прагнемо розглядати
мову не як сполучення звуків, а як “будинок буття”. Тобто вплив мови на
свідомість і світогляд не зводиться лише до інформації. Мова є для особи
“будинком буття” з окремою національною архітектонікою. Саме на цей
аспект звернув увагу М.Грушевський, говорячи про роль рідної мови у
формуванні національного світогляду. “Слабкість національної енергії,
національного почуття дає себе чути по кожнім кроці, дає себе знати і в
питаннях мови”1. Як державник і вчений він глибоко усвідомлював проблему
взаємозв’язку української мови і національної школи. Грушевський видав
багато праць, присвячених шкільництву, провідною думкою яких є
проведення навчання в школах українською мовою. “Вчитися добре можна
тільки тією мовою, котру ученики добре знають і розуміють”2.
Спираючись на праці Гумбольдта, О.О.Потебня доводив, що люди, як
правило, добровільно не відмовляються від своєї мови, а народність, яка
поглинається іншою, вносить в останню початки розпаду. Використовуючи
висновки Потебні, можна сказати, що етнос не піддається асиміляції, поки
його складатимуть національно свідомі особистості, виховання яких є
основним завданням викладачів. О.О.Потебня висунув положення про єдність
свідомості і мови. Бо саме мова дає змогу людині глибше орієнтуватися в
самій собі, усвідомлювати свій фізичний стан, думки і почуття. Звідси, за
асоціацією зі словами, і починається пізнання людиною самої себе – перша
стадія розвитку національного самоусвідомлення. Друга – формування
свідомості студентів, пов’язане з розвинутою мовою, виявляється в здатності
спілкуватися з іншими людьми3.
Виховання національної свідомості у студентів технічного коледжу –
послідовний і закономірний процес. Його етапи можуть бути простежені як на
прикладі окремого індивіда, так і у всіх студентів коледжу. Учений вважав,
що свідомість зароджується на певному етапі розвитку психіки і першою її
клітиною є слово. З найбільшою силою національна своєрідність виявляється
у мисленні здібних студентів. Розглядаючи питання виховання як
педагогічний процес, слід, насамперед зупинитися на визначенні його
кінцевого результату – мети. Існує декілька трактувань суті цієї проблеми. У
Концепції національного виховання метою названа передача молодому
поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури народу4, але таке
тлумачення означає не мету, а процес виховання. У сучасних умовах метою
виховання може бути формування людини, національно свідомого
громадянина, особистості, якій притаманні кращі моральні риси українського
народу – совість, чесність, правдивість, гідність тощо. З огляду на все це, крім
1

Ковалів П.М. Грушевський у боротьбі за українську мову. – С. 51.
Грушевський М.С. Шкільна мова // Грушевський М. Про українську мову і
українську школу. – К., 1991. – С. 15.
3
Мацейків М.О. Потебня : мова як засіб духовного розвитку та національного
самоусвідомлення // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 11. – С. 57-59.
4
Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовт. – С. 1.
2
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загальноприйнятих сторін виховання, ми виділяємо ще мовне виховання, мета
якого – виховати мовну особистість як таку, що володіє багатством і красою
рідної мови.

Розвиток кожної з мов народів світу, у тому числі й української, – це
насамперед розвиток і становлення нації, формування характерних рис
української ментальності, сплаву всіх складників національної культури.
Адже ментальність народу – це його окремий спосіб думання, поведінки,
специфічне світосприймання, світовідчуття, вміння бачити себе у світі, це
“душа” народу в його національному характері. Національний тип
особистості виростає на ідеях української філософії, народних ідеалах та
традиціях, звичаях і обрядах, тобто на культурно-історичному досвіді,
здобутках народу, його морально-етичних цінностях. Це дає підставу
дослідникам стверджувати, що існує типовий “національний характер”,
якому притаманні певні риси. М.Г.Стельмахович виділив декілька рис,
притаманних українцям: гостинність, працелюбність, доброзичливість…
Подана теза ґрунтується на дослідженнях усталеного способу існування
української сім’ї. Кожна подія, що відбувається в житті родини чи
окремого її члена була строго регламентована, відбувалася за певним
сценарієм, кожен мав свої функції, свою роль, тому й поводився певним
чином. Так формувалися ті риси характеру, які згодом стали типовими і
сформували національний тип особистості. Система національного
виховання базується на народній педагогіці, своїм коріння глибоко сягає в
народну філософію й мораль, в основі яких була ідея добра,
справедливості1.
Отже, виходячи із сказаного вище, саме на заняттях з української мови
слід приділяти належну увагу вихованню національної свідомості
студентів. Володіння мовою забезпечує комфортне існування в
суспільстві, формує національний характер особистості, її культуру.
Викладачі на заняттях мови повинні працювати над зростанням
самосвідомості студентів, оскільки це – ознака цивілізованої нації, її
культурної зрілості.

1
Воробйов А.М. Емоційно-почуттєвий характер та “кордоцентричність” української
психіки // Традиції виховання у світовій народній педагогіці. Матеріали міжнар. наук.практ. конференції. – Київ; Рівне, 1995 – С. 31.
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Пономаренко А. Ю. (Київ)
“ТВОРЧОСТІ ТРЕБА ВЧИТИ”
(Рідне слово в педагогічній спадщині
Василя Сухомлинського)
Основна проблема, окреслена в статті, – рідне слово як засіб пізнання та
інструмент творення в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Дітей
треба навчати словесної творчості, адже вона є могутнім стимулом
духовного розвитку, джерелом натхнення в оволодінні мовою, надійним
засобом самовираження і самоутвердження особистості.
У чому найвища насолода життя? На думку Василя Сухомлинського, у
творчій праці, що чимось наближається до мистецтва. Це наближення – у
майстерності1.
У науці бувають відкриття, без яких далі розвивати й удосконалювати ту
сферу, в якій вони зроблені, неможливо. Одним із таких відкриттів у сучасній
педагогіці загалом і лінгводидактиці зокрема є педагогічна система
Сухомлинського. Методична спадщина видатного вченого привертала увагу
багатьох дослідників: М.Г. Стельмаховича2, Л. Мамчур3, М. Павленко4 та ін.,
проте в її багатогранності закладено широкий простір для подальших
наукових студій.
У своїх працях Василь Сухомлинський підкреслював, що творчість є
вершиною духовного життя людини, а словесна творчість – могутнім
стимулом духовного розвитку, джерелом натхнення в оволодінні мовою,
надійним засобом самовираження і самоутвердження особистості. “Убогість
слова – це убогість думки, а убогість думки веде до моральної,
інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості”5.
Висока мовна культура – одна з наскрізних ідей педагогічної спадщини
вченого. Серед перших публікацій Василя Сухомлинського замітка “Ще раз
про грамотність і культуру мови учнів”, надрукована в 1940-х роках в
онуфріївській районній газеті “Ударна праця” на Кіровоградщині. А потім
було “Слово рідної мови”, “Джерело невмирущої криниці” та багато інших
праць, в яких Василь Олександрович підкреслював, що мова – духовне
багатство народу, мовна культура людини – це дзеркало її духовної культури.
Але багатство, втілене в скарбах мов інших народів, залишається для людини
недоступним, якщо вона не оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Чим
глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до
гри відтінків рідного слова, тим більше готовий її розум до оволодіння
мовами інших народів, тим активніше сприймає серце красу слова.
1

Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К., 1977. – Т. 3. – С. 598.
Стельмахович М.Г. Видатний творець методики вивчення української мови //
Українська мова і література в школі. – 1988. – № 9. – С. 52-60.
3
Мамчур Л. Робота В.О. Сухомлинського над розвитком мовлення учнів //
Українська мова і література в школі. – 1998. – № 1. – С. 106-109.
4
Павленко М. Споріднення і перегукування душ // Дивослово. – 2003. – № 9. –
С. 22-24.
5
Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К., 1977. – Т. 1. – С. 507.
2
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Суть лінгводидактики Сухомлинського полягає насамперед у тому, що він
розглядає рідну мову як провідний предмет у системі всіх навчальних
дисциплін, підкреслює її інтегративну роль (зазначимо, що це також одна з
основних ідей концепції “Мова як українознавство”, розробленої НДІ
українознавства). Мова – могутній засіб пізнання та інструмент творення.
Успішне оволодіння рідною мовою позитивно впливає на засвоєння учнями
знань з усіх інших предметів, розвиває розумові сили й мовні здібності дітей.
І “першим вогнищем, зігрівшись біля якого школяр прагне стати
мислителем”, є урок.
Оскільки мова – найвищий критерій і вимір культури людини й
суспільства, видатний педагог застерігав, аби слово в наших школах на
уроках мови не стало сірим і безбарвним. Адже “дорожить людина тим, у
чому вона залишила часточку свого життя, крихітку серця свого, крапельку
крові... Тільки пізнавши слово, тільки тоді, коли слово ввійшло в душу і стало
її багатством, дитина здатна дорожити ним”1. Спочатку в родині, а потім у
початковій школі дуже важливим засобом впливу на дитину є “краса і велич,
сила і виразність рідного слова”. Коли кожна зустріч із новим явищем
довкілля пробуджує в серцях дітей подив, треба, щоб слово стало “очима, які
бачать красу”. Видатний педагог не уявляв викладання мови без походів та
екскурсій по рідному краю, без споглядання картин природи, без виявлення
почуттів у словах. Сухомлинський у “Рідному слові” розповідає: “Ми йшли в
природу – в ліс, сад, поле, на луг, берег річки, – слово ставало в моїх руках
знаряддям, за допомогою якого я відкривав дітям очі на багатство
навколишнього світу. Відчуваючи, переживаючи красу побаченого й
почутого, діти сприймали найтонші відтінки слова, і через слово краса
входила в їх душу”2. “Мандрівки” в природу ставали першим поштовхом до
творчості. У школярів з’явилося бажання передати свої почуття і
переживання, розповісти про красу. Діти складали маленькі твори про
природу, доповнюючи тексти малюнками, тому що слово живе у свідомості
дитини як яскравий образ.
Звертаючись
до
вчителів-словесників,
Василь
Олександрович
підкреслював, що педагог має створити “дитинство рідної мови”, а воно – у
подорожах у природу, у тисячі найяскравіших слів і казкових картин, де слово
не просто щось означає, а вражає, дивує, примушує вдивлятися і вслухатися.
Однак було б наївним очікувати, що дитина під впливом краси
навколишнього світу відразу ж складе твір. “Творчість не приходить до дітей
за якимось навіюванням. Творчості треба вчити”3. Сухомлинський прагнув до
того, щоб діти зрозуміли і відчули, як наочний образ можна передати
словами. Він написав понад тисячу маленьких творів-мініатюр (“Лісовий
шелест”, “Жайворонок у синьому літньому небі”, “Бджоли вилітають з
вулика”, “Зоряна ніч”, “Конвалії”, “Краплі роси під час сходу сонця” та ін.). І
спочатку діти повторювали його твори, поступово вони переходили до
самостійного опису картин природи, які їх схвилювали, – починався
індивідуальний процес дитячої творчості. У цій справі дуже важливо відчути
1
Сухомлинський В.О. Джерело невмирущої криниці // Українська мова і література
в школі. – 1989. – № 7. – С. 7.
2
Сухомлинський В.О. Рідне слово // Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К.,
1973. – С. 208.
3
Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К., 1977. – Т. 3. – С. 206.
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емоційно-естетичні відтінки слова. Дитина навчиться складати твір тільки в
тому випадку, коли кожне слово перед нею – як готова цеглинка, для якої
заздалегідь підготували місце. І діти обирають ту єдину цеглинку, яка
підходить у конкретному випадку. І вони вже не можуть узяти будь-яке слово.
Це їм не дозволяє зробити емоційно-естетична чутливість.
Дитячі твори – це результат великої роботи. Сухомлинський пропонував
учителям, перш ніж давати школярам творче завдання, напередодні самим
виконати його, щоб краще відчути ступінь складності, визначити оптимальні
шляхи виконання. Словесник має створити еталон учнівського твору, тобто
сам написати твір на задану тему з орієнтацією на відмінника. Зразок творчої
роботи Сухомлинський вважав вихідним пунктом на шляху до справжньої
творчості. Але видатний педагог застерігав, щоб твори учнів не були
переказами зразків учителя. Коли при перевірці він виявляв, що якусь роботу
виконано несамостійно, учень одержував завдання написати новий твір на цю
ж тему. Добре усвідомлений словник, сформоване чуття слова, розуміння
того, що будь-яку думку можна виразити по-різному, – це, за Сухомлинським,
основні чинники вироблення індивідуального стилю.
На думку педагога, краса слова найяскравіше втілена в поезії.
Захоплюючись віршем чи піснею, діти ніби чують музику мови. Саме поезія
має зцілити мову, “повернути вустам природний смак слова”.
Дати дитині радість поетичного натхнення, пробудити в її серці живе
джерело поетичної творчості – це таке ж важливе завдання, як навчити читати
й розв’язувати задачі. Поетична творчість – це вищий ступінь мовної
культури, а мовна культура виражає саму сутність культури людської.
Як зазначає Сухомлинський, дитячу поетичну творчість не можна вважати
ознакою обдарованості. Вона таке ж закономірне явище, як і малювання:
малюють усі, через це проходить кожна дитина. Але поетична творчість стає
звичайним явищем у духовному житті дітей лише тоді, коли вихователь
відкриває перед дітьми красу навколишнього світу і красу слова. Як любов до
музики не можна виховати без музики, так і любов до поетичної творчості не
може бути вихована без творчості.
Високої мовної культури здатна досягти людина, яка наполегливо працює
над словом, людина, діяльна в думці. Інтенсивне мислення активізує мову,
посилено розвиває її. Духовне життя дитини спустошується, коли вона
механічно заучує малозрозумілі або й зовсім незрозумілі слова і фрази. Слово
має входити у свідомість учня як яскраве відображення навколишньої
дійсності, в абстрактних поняттях має виокремлюватися чіткий зміст,
взаємозв’язок слів має відбивати взаємозв’язок думок. Культура мови
невідривна від культури мислення. Успіх у вивченні мови визначається також
працьовитістю вчителя і учнів, глибоким розумінням суспільної ролі рідного
слова в духовному житті людини, сприятливою мовною атмосферою в родині.
Не може бути хаотичною і заскорузлою мова в того, хто захоплений цікавою
працею. А той, хто не пережив справжнього натхнення у праці, не зазнає його
і в словесній творчості.
Оригінальність
і
особлива
дієвість
педагогічної
системи
В.О. Сухомлинського зумовлена розмаїттям навчально-виховних методів,
педагогічним оптимізмом і спонукою до творчості, а її виняткова
життєздатність – тим, що автор виступає і як глибокий теоретик, і як
досвідчений практик. Методика викладання мови, запропонована видатним
ученим, робить учителя-словесника справжнім майстром своєї справи, для
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якого мова не лише предмет в усіх лінгвістичних категоріях, а й вираження
історії, долі, покликання українського народу.
Важко не погодитися з Василем Сухомлинським, що “слово – це
найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського
характеру. Вміти користуватися ним – велике мистецтво... Життя слова – ось
та найтонша й найміцніша ниточка, яку треба нам проснувати від кожного
серця до великого й вічного – рідної мови...”

Костянтинова С. В. (Київ)
ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ УМОВИ СПРИЙНЯТТЯ
ХУДОЖНЬОГО СЛОВА
У статті розглядаються екстралінгвальні умови сприйняття
художнього слова. Автор вважає, що естетичні регістри художньої
знаковості виявляються насамперед словом, яке нагадує про певний
культурний простір. Естетична сутність мовотворчості неокласиків
розглядається як самодостатня в історії української літературної мови,
вводиться новий ілюстративно-мовний матеріал. У контексті естетизації
мовних знаків національної культури досліджено поетичну мову неокласиків.
Колективна особистість у власних вартостях та вербальних ідеях виразна
культурою. Нелінеарні інтерпретації зв’язують складний світ із повсюдністю і
привсюдністю реалій стихійно і свідомо явленими мовно-структурними
одиницями – естетичними знаками, що існують як синтез евентуального та
стабільного, раціонального та ірраціонального.
Зважаючи на це, метою праці маємо виокремлення естетичної знаковості
наскрізних понадчасових поетичних символів.
Якщо для досягнення комунікативної функції достатньо відтворювати
реальні ситуації, відповідні мовно-етичні формули, діалоги з однозначним
використанням мовних засобів, то для пізнання мови в її естетичній функції
постає проблема виявлення знаків, які в українській мовно-національній
свідомості мають не лише первинний, а й вторинний, асоціативний зміст. Такі
"випнені" грою, словом, наскрізними темами та семами вербалізовані одиниці
здатні самозапозичатися: їх зміст може тлумачитися несподівано: він
залежить від освітніх, соціальних параметрів, естетичної сприйнятливості. Ми
їх затримуємо у власній пам'яті, ніби фотографуємо, виокремлюючи
естетичну вартість художнього слова. Вони становлять динамічні моделі
естетичного сприймання.
Внутрішньою природою мови "прогнозовані" можливості створення
естетично вартісних мовних знаків. Самодостатність мовної естетики
неокласиків виявляється текстами, прив’язаними до етнічного денотативного
ландшафту: "синя плахта лісів" (Ю.К., 89), "соняшників юна січ" (М.Д.–Х.,
108). Виразний ступінь українськості спостерігаємо в лінгвалізації реалії
"отара": "громовиць отара" (М. Д.–Х., 110), "Отари (пролісків)" (М.Р., 114),
"отари (зірок)" (П.Ф., 76), "пісень отари" (П.Ф., 90), що вибудовують світ
"неокласичних" знаково-семіотичних форм.
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Поштовхом до усвідомлення знаковості образу стає зміна граматичної
форми, зміна послідовності одиниці, розгалужена валентність. У цих знаках
закладається відповідна енергія: автора; традиції (фольклорної, писемної);
можливостей переходу вербального образу в інші види мистецтва, коли слово
надихає митців на створення музики, картин; можливостей існування в
іншому мовно-естетичному контексті.
Незміряний світ довкілля, схований мовою, виразний у відповідних
комплексах понять (концептосфера світу українців), психолінгвальних діях:
"Мова як якесь дерево: то воно насінина, то дерево. Так і якісь комплекси
уявлень згортаються у зернину і можуть тривалий час у такому вигляді
перебувати в мові" (В.Голобородько. "Посівальником через усе життя").
В.Сніжко зауважив, що своєрідний тип рослинності – це обличчя терену, його
неповторна ландшафтна аура1. Етнопросторові флористичні константи
набувають вагомості естетичних знаків національної культури. Мовні знаки –
не умовні субститути, замінники речей, за ними досвід, естетична практика
соціуму: "Зоря молодим горошком сходить на городі" (Е.Андієвська);
"Картоплини овальні, неначе планети" (І.Драч); "І вишита пташка над
хатою висла – на гребінь шовковий не сяде ніяк, чи ниток не стало, чи кров’ю
зумисне по білому вишивсь співаючий мак" (П.Мовчан); "Ти відігріваєш мене,
Ніби кутаєш молоденьку черешню на зиму" (О.Шалак); "Я завше прийду з
першим скриком дитини, Із матері ласкою й батька суворістю. Із проліска
квітом, в смерековій прорості" (П.Кононенко); "І осінь їй тихенько спустила
Горіховий листок перед вікном" (С.Чернілевський).
Позбутий своєрідних етнознакових рис, що їх надає мовно-естетичній
картині дійсності гуртовий досвід, світ знебарвлюється, уодноманітнюється.
Ріднизна естетичних регістрів ословленого цього світу вигранює
впізнаваними фібрами: закладена в конкретній мовно-структурній одиниці
естетична оцінка закономірно стабільна як у розпросторенні позитивних
оцінок, так і негативних. Порівняймо понадчасовість наскрізних українських
символів ("біла хата", "тризуб", "кетяг калини" тощо), що, зрештою,
вибудовують знак "українського раю", де село як писанка, що його не здатний
знівелювати урбанізм теперішній, де гостра ностальгійність городянина в
місті – "зоні відчуження": "Молодь в місті шукає ванного спокою. Хай би ж
до родаків хоч раз в рокові Через кропиви, через лободу, через будяки
протопталися Та й висповідалися…" (М.Тимчак. "Дума про сільський
цвинтар.") Оречевленість буття, втілена вербально-смисловим континуумом
мови в інтенціях стилевої рустикальної оздобності, озерненості селаприхистку, оберегу. О.Хоменко, студіюючи мовну практику Павла Мовчана,
відзначає естетику української хати: "Ця біла хата, це тепле й затишне "яйцерайце", завжди чекає на спраглих там, за порогом, що відділяє облудні
цінності пластмасового глобалістського "карнавалу" від достеменної
буттєвості грунту, від правди дерева, осіннього неба, різьбленого сволока"2.
Видатні особистості здатні трансформувати глибинну етно-аксіологічну
інформацію у відтворювані тексти-знаки національної культури, що є
організовуванням мови на рівні психології сприймання світу.
1
Сніжко В. Минуле й сучасне: дослідження психоетнічної екології для
українознавства // Українознавство. – 2002. – Число 3. – С. 78.
2
Хоменко О. Мисленнєвість поезії і поезія мисленнєвості. – К., 2003. – С. 46.
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Заборонена радянською ідеологією тема голоду активізується в
мовокористуванні неокласиків гротесковими образами "копиці мертвих тіл",
"серпами гніву", "Голубом лащиться голод" (Юрій Клен). Подібні, віднайдені
в образних просторах неокласиків семантичні універсалії, підтримують
налаштованість на певну підготовленість сприймача до наскрізних мотивів.
Як відомо, мовна політика в державі, визначаючи певну ієрархію
вартостей в структуруванні лексики за ступенем її активності в мовному
узусі, виокремлює якусь лексичну одиницю на чільне місце (у словник,
приміром). Іншу усуває на периферію. Виокремлюючи адміністративний
(цензурований) вимір подібних процесів, Ю.Шевельов у статті "Українська
мова в себе вдома сьогодні й завтра"1 з прикрістю зауважує про деактивізацію
саме добрих українських слів із пар, скажімо, "лави-ряди (людей)", "тло –
фон", "шлях – дорога" тощо. Неокласики паралельно вживають дублети
"парус – вітрило" (принагідно зазначимо, що Анатоль Вовк у праці "Наукова
мова і політика"2 вельми категорично називає лексему "парус" росіянізмом,
хоча із засторогою "необов’язковий". Частотність функціонування слова
"парус" ("паруси") переконлива: "І лебединий ключ понадо мною, Як
парусами, крилами дзвенить" (М.Р., 296), "Он, зористий, став у віках.
Парусами стеле, гра" (Д.-Х., 143), "І хоч парус, шовковий – радісне слово"
(М.Р., 366), "Дум моїх кораблі із шовковими парусами" (М.Р., 366).
З-поміж дублетних лексем подибуємо паралельний вжиток слів: "круг –
коло" "Гучним і буйним бенкетом Богдана ти завершила коло, Богом дане"
(Ю.К., 95), "Сьогоднішнє – вчорашнє – незмінний круг" (Д.-Х., 129), "Як
вийти з зачаклованого кола" (Ю.К., 126), "Колом зацвів обрій років" (Ю.К.,
100); "крига – лід" – "Крилами туга – на схід, серце дороги шукає, – туга
розтопить лід" (Д.-Х., 159), "Десь під заметами окутий льодом, у морі бурянім
є дикий острів" (Ю.К., 120); "яд – отрута” – "яд скрипом" (М.Р., 146), "гіркість
яду" (М.Р., 151), "яд пожеж" (М.Р., 151), "що ожива по чорних днях отрути"
(Ю.К., 73).
Водночас маємо переконливо постійне функціонування лише слова "тло"
(так само низку образів з лексемою "криця"). Особливо показова
рикметникова форма, переносне значення, "крицевий": "крицевий блиск"
(Д.-Х., 127), "крицевий серця дух" (Ю.К., 35), "Чий силует на тлі блакиті
неземної" (М.Р., 138), "Заграє, зацвіте надії тло зелене" (М.З., 70).
Мовна естетика поезії неокласиків віддзеркалює самобутні структурносмислові потенції українських прислівників. Відприкметникові прислівники
репрезентовані помірно ("борзо", Ю.К., 218; "ледачо" Ю.К., 230;
"мовчазливо", М.Р., 35; "гречно", Ю.К., 322; "денно", Ю.К., 338; "переливно",
М.Р., 173; "зрадливо", М.Р., 167; "душно", М.Р., 180; "лякливо", М.Р., 222;
"пожадливо", Д.-Х., 44).
Такі прислівники бувають новотворчими ("стожарно", Д.-Х., 42;
"розливотуго", Д.-Х., 149). Оцінки стосовно подібних неологізмів неоднаково
позитивні чи негативні. Василь Чапленко називає, приміром, неолексему
"яблуневоцвітно" Павла Тичини сміливою, воднораз витвореною за
продуктивними моделями (суфікси -ев, -ен)3.
1
2
3

Сучасність. – 1986. – № 12 (356). – С. 74
Сучасність. – 1979. – № 7-8.
Чапленко В. Дещо про мову. – Нью-Йорк, 1959. – С. 37.
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Українська мовна естетика загалом заохочує до творення прислівників
такого типу (порівняймо, неологізм Аркадія Любченка "м’яколапо", Драчів –
"зеленоброво").
Значну групу становлять прислівники, утворені від прийменників та
іменників: "врозтіч" (Ю.К., 163), "навперейми" (Ю.К., 163), "вбрід" (Ю.К.,
163), "навпрямки" (Ю.К., 195), "внівець" (М.Р., 290).
Маємо прислівники, не активні в теперішньому мовному узусі: "охляп"
("без сідла") (Д.-Х., 53) – СУМ цитує рядки з текстів П.Куліша, Лесі Українки,
А.Головка; "на стос" (Ю.К., 45) – "Тихо я зійду на стос" (Ю.К., 45) – "стос"
("стіс") – ряд дров, цегли, рівно складений. Цей приклад ілюструє
синтаксичну складову адвербіалізації, що є результатом набутого статусу
відмінкової конструкції: "понесу в саквах своїх убогих сіромахам на вихліб
дари" (Д.-Х., 43).
До продуктивних належать прислівники з префіксом до-: "допоки" (М.Р.,
303), "додолу" (М.Р., 311), "дощенту" (Ю.К., 91).
Таким чином, естетичні регістри художньої знаковості виявляються
насамперед словом, яке – цитатне, ремінісцентне, що відсилає, нагадує про
певний культуральний простір.
Цитування за джерелами:
1. Рильський М. Зібрання творів у 20 томах. – Т. І (у тексті – М.Р.).
2. Клен Ю. Вибране. – К., 1991 (у тексті – Ю.К.).
3. Драй-Хмара М. Вибране. – К., 1989 (у тексті – Д.-Х.).
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УКРАЇНА – ХУДОЖНЯ
СЛОВЕСНІСТЬ

Погрібний А. Г. (Київ)
ПИСЬМЕННИЦЬКА РОДИНА, ЯКА ПЕРЕКЛАДАЛА
ІБСЕНА
У статті йдеться про видатного українського письменника Бориса
Грінченка, а саме про його зацікавленість творчістю норвезького
драматурга Генріха Ібсена. Автор вважає, що завдяки перекладацькій
діяльності родини Грінченків культура багатьох західноєвропейських народів
увійшла в естетичну свідомість українців.
Одним з найактивніших популяризаторів літературних набутків
європейських країн засобами української мови був видатний український
письменник Борис Грінченко (1863-1910). У цій розвідці звернемося лише
до одного з часткових його перекладацьких зацікавлень, пов`язаного з
норвезькою літературою, а конкретніше – творчістю знаменитого драматурга
Генріха Ібсена.
Як відомо, доля судила Борисові Грінченку життя, сповнене злидот та
постійних поліцейських переслідувань. Особливо небезпечний “український
сепаратист“, з погляду царату, він ще в підлітковому віці був виключений з
Харківської реальної школи та примушений на цьому й урвати свою офіційну
освіту. Одначе скільки ж йому вдалося осягнути у спосіб систематичної
самоосвіти! Вражає лише самий перелік його письменницьких та наукових
“фахів”. Усього створене цим діячем, за умови повного видання, склало б не
менше п’ятдесяти томів, і то одним із сучасників було цілком правдиво
сказано про цього універсаліста: "Він більше працював, ніж жив"1.

1

Чернявський М. Кедр Ливана. – Херсон, 1918. – С. 18.
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“Вартовий“ (один із псевдонімів письменника) українського народу,
безкомпромісний борець за його визволення з російської неволі, Б.Грінченко
великого значення надавав також перекладацтву, налагодженню зв`язків
українства з іншими культурами Європи. Глибоко переконаний у тому, що
Україна – то невід’ємна складова частина Європи, яка ніколи з неї не
виходила, але була насильницьки відторгнена од неї московсько-азійським
віроломством, Б. Грінченко усе робив для того, щоб контакт України з
європейськими культурами здійснювався не через вузьке “вікно в Європу“,
прорубане свого часу російським царем Петром І у Петербурзі, а навпрямки.
Звідси – його турбота про безпосереднє спілкування українців з
європейськими культурними діячами, звідси – і його наполеглива праця,
спрямована на те, щоб ознайомлення українців з зарубіжними літературними
цінностями відбувалося без участі російського посередника, тобто не через
посередність російської мови.
Принципово не погоджуючись з вимушеним провінціалізмом української
літератури, обумовленого “чорною ніччю бездержав“я“ (Є.Маланюк) та
докладаючи зусиль до того, щоб вирвати рідне письменство з тісних та
образливих рамок письменства лише “для хатнього вжитку“ (попри заборони
самої української мови, царат не вельми заперечував проти подібного
принизливого функціонування українського художнього слова), Б. Грінченко
був свідомий того, що, як писав він у 1898 році, “всяка справа культурна
тільки тоді буває певна і міцна, коли вона (…), зростаючи на рідному грунті,
живиться живущим духом з великої скарбниці духовних здобутків народів
усього світу“1. Важливо й те, що твори світової класики письменник не
адресував виключно для “аристократичної“ аудиторії. З його погляду, “перед
широким світом“ (така симптоматична назва однієї з його соціологічних
книжок, у якій він досліджує естетичні смаки простого сільського читача)
мусить постати цілий український народ, який, спираючись на власні та
європейські духовні здобутки, має якомога скорше зрости в свідому націю.
Тому й доводив він, що “обсяг ідей, що посувають наперед людськість, не
вичерпується межами минулого й сьогочасного життя лише рідного народу“2,
тому й закликав: “(…) Не обмежуйтесь (…) однією лише українською
літературою, а дайте йому (народові. – А. П.) багато, багато українських
перекладів зі світової скарбниці літератури“3.
Сам Б. Грінченко добре знав кілька європейських мов. Він “вільно
обертався з іншими мовами слов’янськими (як-от польською, чеською. –
А. П.), німецькою, французькою та італійською“4, розпочавши у 1900-х роках
у зв'язку з цією останньою мовою укладання італійсько-українського
словника. З-поміж власних перекладів, якими він збагатив українську
культуру, – “Вільгельм Тель“, “Марія Стюарт“ та “Як землю ділено“
Ф. Шиллера, “Лісовий цар“ і цикл поезій “Наслідування античних форм“
Й.-В. Гете, цикл “Північне море“ та десятки інших поезій Г. Гейне, твори
В. Гюго, Д. Байрона, І. Чавчавадзе, З. Топеліуса, ряду російських
письменників. Збереглися в його архіві й не- закінчені спроби донести до
1

Грінченко Б. Твори: У 2 т. – К., 1963. – Т. 2. – С. 588.
Грінченко Б. Перед широким світом. – К., 1908. – С. 303.
3
Гринченко Б. Читатели из народа о произведениях И. С. Левицкого // Полтавщина.
– 1905. – № 42. – С. 2.
4
На могилу Бориса Грінченка. – К., 1910. – С. 16.
2
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українського читача “Фауст“ Гете, “Дон Карлос“ Шиллера тощо.
Проникнення Б. Грінченка у світ інонаціональних літератур було, на
переконання сучасних фахівців, глибоким і творчим, а розуміння ним поетики
і техніки перекладу – доволі тонким.
У 1900-х роках Б. Грінченко зосередився у своїй перекладацькій
діяльності майже виключно на драматургійних творах. Це пояснюється тим,
що саме в ці роки йому ніби заново розкрилися можливості народного театру
як особливо ефективного та масового естетичного освідчення народу. Під
девізом: “Нашому театрові треба дати якомога швидше світовий репертуар“ –
Б. Грінченко і розгорнув найактивнішу перекладацьку та організаційновидавничу діяльність, залучивши до неї, окрім інших українських літераторів,
також двох найближчих йому письменників з власної родини, – дружину
Марію Грінченко (Загірню) (1863 – 1928) та доньку Настю Грінченко (1884 –
1908). Обидві вони залишили немало оригінальних творів у різних жанрах, а з
перекладних – твори Г. Андерсена, М. Твена, М. Метерлінка, А. Франса,
Г. Бічер-Стоу та ін. Сімейний “підряд” виявився настільки потужним, що
перекладені ним твори склали основу заснованого Б. Грінченком видавництва
для бібліотеки “Молодість”. Ось тільки окремі драматургійні твори, що
вийшли в цій бібліотеці: “Візник Геншель” і “Перед сходом сонця”
Г. Гавптмана, “У золотих кайданах” О. Мірбо, “Рідний край” В. Сарду,
“Забавки” А. Шніцлера – усе це переклади Б. Грінченка; “Серце“ С. Амічіса –
переклад Б. та М. Грінченків, п’єси К. Гольдоні, О. Шрейнера, Г. Зудермана у
перекладі М. та Н. Грінченко та немало інших.
Усе це, як переконуємося, досить широке загальнокультурне тло, на якому
у Б. Грінченка та його родини не міг не виникнути інтерес і до
скандинавських літератур. Найтепліше наставлений до будь-якого народу,
який умів берегти свою національну гідність та культуру, Б. Грінченко високо
цінував ці риси і в народів Скандинавського півострова. “Гарний народ” –
така найпростіша, але яка промовиста та тепла назва його брошури про фінів і
їх країну.
Що ж стосується Норвегії, то її Грінченки полюбили завдяки творам
Г. Ібсена. Знаменитий драматург, чиї новаторські п“єси мали повсюдний
колосальний успіх, будячи думку та спонукаючи до гострих дискусій, глибоко
вразив їхню душу та пробудив найжвавіші перекладацькі зацікавлення.
Власне, Г. Ібсен і обізвався до українців українською завдяки невтомності
Б. Грінченка та його родини. Ось його твори, перекладені та видані цією
дружною сім’єю: “Підпори громадянства”, “Ворог народові”, “Примари”,
“Нора” – переклад М. Грінченко, “Гедда Габлер”, “Жінка з моря”, – переклад
Н. Грінченко, “Росмерсгольм” – переклад Н. та М. Грінченко. Була
перекладена дружиною письменника й драма Г. Ібсена “Будівничий Сольнес”,
про що у перелікові “Мої книжки”, що зберігається в архіві письменниці,
зазначено: “Ще не друковане”1. Роль Б. Грінченка полягала тут у тому, що,
окрім відбору п’єс, він редагував переклади, додавав власної перекладацької
праці. Так, на виданій у 1908-му році п’єсі Г. Ібсена “Гедда Габлер” (власне,
усі видані Грінченками твори норвезького драматурга вийшли у Києві в 1907
– 1908 роках) зазначено: “Переклала Н. Грінченко. Зредактував Б. Грінченко”.

1

Відділ рукописів Бібліотеки НАНУ ім. В. Вернадського, ф. І, спр. 32 670.
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Цього роду причетність письменника стосується й інших видань творів
Г. Ібсена незалежно від того, вказане те чи не вказане на обкладинках.
Стосовно якості цих перекладів не зайве навести думку такого визнаного
авторитету в галузі мов, як академік А. Кримський, що володів, як відомо,
десь 70 мовами світу, у т. ч. й норвезькою. У листі до Б.Грінченка від
19.VІ.1907 р. він писав: “Перекажіть Вашій жінці, що Ібсенів переклад її я
вважаю за зразок для всіх перекладачів: читається, як мовлять москалі, “без
сучка и задоринки“1. А в листі до цього ж адресата від 17. ХІІ. 1907 р. він
констатує: “Дуже гарні в Вас і Вашої жінки переклади з Ібсена і др(угих).
Розмови йдуть такою природньою мовою, що наводять ілюзію, ніби це
оригінальна річ, а не переклади”2.
Лишається не до кінця з’ясованим питання, з яких саме джерел
здійснювалися переклади в кожному окремому випадкові. Є підстави
стверджувати, що найчастіше те робилося з німецьких перекладів, але
безсумнівно й те, що Б. Грінченко упритул наблизився також до освоєння
Ібсенових оригіналів. Зокрема про намір письменника “вивчити норвезьку
мову, щоб читати Ібсена в оригіналі й писати про нього“3, свідчила його
дружина. Вона ж зазначала, що в останні місяці свого життя Б. Грінченко
“говорив багато про Арне Гарборга”4. На жаль, завчасна кончина Б.Грінченка
не дозволила зреалізувати його бажання, в тому числі й написати про
Г. Ібсена літературознавчу розвідку. Захоплення його творчістю, звичайно,
опосередковано та в числі багатьох інших чинників, позначилося на власних
художніх пошуках Б. Грінченка в 1900-ті роки, надто в сфері психологічного
аналізу; в архіві письменника зберігається один з його віршів на мотив
Г. Ібсена5; творчість “коханого норвежця” (так міг би він перефразувати свій
вислів про Ф. Шиллера – “коханий німець”) він також представив в
упорядкованій ним антології української та всесвітньої літератури “Досвітні
огні”.
Про велике значення, якого надавав Б. Грінченко донесенню до
українського читача творів Г. Ібсена, як і інших світових класиків, свідчить
його лист від 3 лютого 1908 року до українського прозаїка Панаса Мирного.
Надсилаючи останньому “сім перекладних драм свого видання”, у т. ч. п’єси
Г. Ібсена, та закликаючи його активно долучитися до організаторськовидавничої роботи, письменник так аргументує тут свою позицію: “Що наше
письменство треба збагачувати перекладами кращих творів світових
письменників, – про це нема що й казати. Так саме цілком зрозуміло, що
нашому театрові треба дати якомога швидше світовий репертуар, щоб театр
цей, ставши, нарешті, на той грунт, на якому стоять театри інших народів, міг
розвитися в повній мірі і зробитися рівноправним членом у великій сім’ї
національних театрів світу. Оці дві причини найбільше й примусили мене
подбати про переклади драм”. Тут же Б. Грінченко повідомляє, що якраз у час
написання цього листа він друкує “Гедду Габлер” та “Жінку з моря” Г. Ібсена,
п’єси Ф. Шиллера та Г. Гауптмана, а крім того, “намічено до перекладу (ще)
чимало п’єс Ібсена, Гауптмана, Шніцлера, д’Аннунціо та інш.“ Скаржачись на
1

Там само, ф. ІІІ, спр. 37 751.
Там само, ф. ІІІ, спр. 37 746.
3
На могилу Бориса Грінченка. – С. 98.
4
Там само.
5
Відділ рукописів Бібліотеки НАНУ ім. В. Вернадського, ф. І, спр. 31 205.
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брак коштів, письменник водночас закликає усіляко поспішати з перекладами
та виданнями європейських письменників. Чому? Тому, що над українським
книговиданням, що трохи ожило в умовах ліберальних свобод 1905 – 1907
років, знову почали згущатися хмари урядових заборон. А раз так, “значить,
ми мусимо зараз же, якомога енергійніше повидавати все, що є, – може, коли
воно вже буде, то не так то легко буде й заборонене… Треба використати
задля нашого слова всі змоги, які зараз є“1.
Тривога, що нею сповнений цей лист, була небезпідставною, адже вже
невдовзі українська література знову у черговий раз була заборонена.
Попри це, видані Б. Грінченком п’єси Г. Ібсена відіграли значну роль в
культурно-національному освідомленні українського народу. До цього
позначення – “народу“ – вдаємося тут зовсім не випадково, адже й дійсно,
завдяки енергійності письменника його видання, у першу чергу, йшли до
широких суспільних верств, навіть до тих, які перебували на початковій стадії
освіченості. Ця остання обставина, на думку Б. Грінченка, не могла
перешкоджати тому, щоб твори світових класиків засвоювалися народом.
Аргументуючи свою позицію, Б. Грінченко, який був пройнятий великою
довірою до естетичних запитів так званого простолюду, посилався на власний
досвід ознайомлення селян з творами світової літератури і запитував: якщо
сільські читачі, з якими йому довелося працювати, зрозуміли “Софокла і
Шиллера“, “то чому б вони не могли зрозуміти повістей Діккенса, В. Скотта,
Бічер-Стоу, Еркмана-Шатріяна, Віктора Гюго, Б. Б’єрнсона або хоч деяких
драм Шекспіра, Ібсена, Гауптмана?“2
Отже, твори Ібсена письменник розглядав у числі тих, що їх слід
пропагувати з-поміж народу для читання, а крім того, він включав їх (зокрема,
“Підпори громадянства“ та “Ворог народові“) і до тих, які вельми бажані в
репертуарі народного театру. Навіть у тому випадкові, коли ці п`єси (“Король
Лір” Шекспіра чи “Скупий” Мольєра) важко виставляти через сценічні
труднощі, Б. Грінченко все одно радив їх показувати хоча б у скороченому
вигляді. Мовляв, “ліпше показати народові хоч такого Шекспіра, ніж
ніякого“3.
Наполегливість Б. Грінченка мала немалий успіх. Видані ним твори
Г. Ібсена, справді, дійшли до широкого демократичного читача, а через
якийсь час, коли українського письменника вже не було в живих, а в Україні
здійнялася хвиля національної революції (1917-1920), потопленої невдовзі в
крові російським більшовизмом, вони, ці твори, вельми активно виставлялися
і на театральних сценах.
Так прислужилася родина Грінченків тому, що творчість великого
норвезького драматурга, а разом з нею і загалом культура Норвегії, а ще
ширше – загалом культура багатьох західноєвропейських народів тривко
увійшла в естетичну свідомість українського народу.

1

553.

2
3

Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, ф. 5, од. зб.
Грінченко Б. Перед широким світом. – С. 249.
Там само. – С. 307.
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Погребенник В. Ф. (Київ)
УКРАЇНСЬКА МІЖВОЄННА
ПОЕЗІЯ ЯК ОФОРМЛЮВАЧ НАЦІЇ
(на матеріалі праць Р. Олійника-Рахманного)
У статті проаналізована українська міжвоєнна поезія. Автор
переконаний, що настав час “відполітизувати” українську літературу і
критику, як пора і “відлітературнити” українську політику.
Ім’я Романа Рахманного (1918 – 2002, справжнє прізвище Роман
Олійник, псевдоніми Хміль Роман, Romain d’Or) стало ширше знаним на
батьківщині публіциста, есеїста, історика та літературознавця вже в
незалежній Україні. Особливо з 1997 року, коли в київському видавництві
Товариства «Просвіта» побачив світ солідний том вибраних есеїв і статей
Романа Рахманного 1945-1990 рр., написаних під заголовком «Роздуми про
Україну». На той час автор уже був увінчаний лаврами лауреата Державної
премії України імені Тараса Шевченка за фундаментальний тритомник
«Україна атомного віку» (Торонто, 1987-1991). Один із екзильних
«найактивніших і найпомітніших публіцистів та аналітиків» (Іван Дзюба)
відомий в Україні також як автор цінної моноґрафії “Літературно-ідеологічні
напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки)”.
***
Публіцистика, есеїстика та, звичайно ж, літературознавчі студії доктора
Монреальського університету Романа Олійника-Рахманного, вихідця з
Львівщини й автора 17 книжок та понад тисячі статей у періодиці Заходу, –
мають, безумовно, українознавче осердя. Політичні, історичні, культурні й
літературні проблеми життя від давнини до сучасності він розв’язував із
“україноцентричних” позицій, зміцнюючи національну гідність діаспорного й
“материкового” читача, розкриваючи ідейно-художнє багатство рідного
письменства. Сказане стосується й спостережень ученого над вітчизняним
поетичним набутком.
У травні 1968 року на V з’їзді Товариства українських письменників
«Слово» в Нью-Йорку Роман Рахманний виступив із рефератом «Поезія
міжвоєнного покоління» (вперше опубліковано в «Сучасності» 1970 р.). Це
синтетично-аналітична студія в руслі чи не найкраще репрезентованому
Франком. Стаття Рахманного про поезію незвична широтою й різнорідністю
охопленого художнього «фактажу», взаємодоповнюючою різноаспектністю
підходів до об’єкта студіювання – теоретичних, історичних, естетичних,
соціологічних. А головне – тим, що розвідку «укладено з погляду читача, а не
критика»1.
Теоретичним засновком став концепт американського авторитета Рене
Веллека. Згідно з ним, поетичний твір становить собою своєрідну структуру
знаків, що існує об’єктивно й підпорядкований естетичним завданням. Той,
хто обізнаний з дією законів цієї структури, зуміє поцінувати те чи те
1

Рахманний Роман. Роздуми про Україну (далі – РПУ). – К., 1997. – С. 441.
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мистецьке явище на основі розуміння системної єдності та структурної
знаковості літературного феномена. Тож читач – не тільки «споживач»
мистецького продукту. Він і його співтворець – у сенсі сприйняття,
модифікації в образній уяві, у різного роду репродукуванні й поширенні цього
продукту.
Показово: аналітичне занурення в об’єкт, рідну «материкову» поезію 2030-х років обабіч кордонів, підпорядковане українознавчому намаганню
«вчутися у світосприймання тих далеких нам читачів» із міжвоєнного
покоління, риси якого чітко вирізнилися й дистанціювалися в часовій
перспективі за минулу половину століття. Оцінки дослідника й читача
зіставляються, накладаються одна на одну, диференціюються в есеї з
белетристичною подекуди зображальністю. Так, із історичної (ще не
літературознавчої) точки зору період визначився періодизаційно як єдина
доба міжбуряного поліття. З погляду ж читача «це насправді два коротенькі
десятиріччя, обмежені двома «дверми». Причинені двері ліворуч, згідно з
образом Р.Рахманного, – історично завершений період революцій,
переворотів проти них і світової війни. З цих дверей вийшли (коли не
загинули) мільйони людських істот, понівечених фізично та духовно.
Двері праворуч – до нової світової гекатомби багатьох мільйонів жертв.
Поміж дверми, як автор сформулював міфопоетичний другорядний предмет
порівняння, «немов святойванські вогники тліють існування мільйонів
молодих людей»… Справдивши аксіоматичні дефініції Веллека, доповідач
ствердив на власному досвіді: для міжвоєнного молодого читача поезія була
щирою літературою з власним статусом буття, а кожен художній твір
становив собою втілену «систему норм ідеальних понять взаємосуб’єктивного
характеру». Стратифікувавшися, суспільство вже виховало зусиллями
літераторів і літературної критики тих реципієнтів, які просто-таки
потребували мистецьких вартостей літератури та «її життєдайних сил для
власного існування»1. Усе це становило драматичну колізію з загрожуючим
екзистенціалом приреченості людей, рокованих на жертви, втім і поетів. Тому
так промовляли до кожного серця слова того митця, який своїм свіжим
талантом увійшов крізь двері війни й революції в міжвоєнний період і прорік
знаменне: «Як страшно!.. – Людське серце До краю обідніло»2.
Беручи з мовленого поетами найзнаменніше, ризикуючи наразитися на
докір опонентів щодо нехтування ширшим контекстом, до якого належні
цитовані слова П.Тичини, Роман Рахманний осмислював зі сказаного ним
найпосутніше, найбільш потрібне для вислову власної думки, являв маєстат і
мислительно-емоційну глибину слова в його ядровитій сутності. Цього разу
два рядки зі «Скорбної матері» про збідніле серце стали лейтмотивом і
джерелом для оприявнення самого естетичного феномена поезії. Як тільки,
мовляв, цитовані рядки зродилися – багато українців «перестали бути такими
вбогими, якими були до тієї історичної миті». Як своїми образами поема
Тичини відкрила для читачів нові обрії, так і поетові новаторські символи й
метафори відкрили Рахманному-дослідникові нові можливості для
характеризування часу й української людини. Як автор «Золотого гомону»
передав своїй аудиторії красу «вітаїстичного клярнетизму» (Юрій
1
2
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Лавріненко), так і Р.Рахманний слідом за Тичиною показав протиборство
одвічних гармонії й руху, ритмічного танцю всесвіту, з одного боку, – та
«привидів непевности, жаху», політичного й духовного занепаду – з другого.
По сторозтерзаній українській землі, «начетверо розкопаній чужими
кордонами…, народ корчився під чужою владою», програвши визвольний
змаг. Його національно-визвольна ідея змушена була, за Михайлом
Грушевським, Сандрільйоною-Попелюшкою сидіти в попелі живих надій.
Історична характеристика доби оперує й неміфопоетичною обидою (згадаймо
Діву Обиду зі «Слова о полку Ігоревім»), і найменнями лиховісних «рідних»
сестриць і брата – недуги, голоду, смерті. Ними відображено всю силу
нівеляційного тиску жорстокої реальності на молоді душі творців і
шанувальників поетичного слова.
Визначення Р.Рахманним ваги поезії та літературно-критичних її студій
включило такі суттєві моменти: 1) поцінування літератури як тонкого
відтворення внутрішнього світу сучасників; 2) визнання того, що поети
міжвоєнного, як і попереднього часу, по-франківськи виповняли «одежу
слова» вогнем таланту, а заодно – змістом свого покоління; 3) підкреслення
факту, що поезія була ліком проти розпачу в під’яремних умовах і в еміграції,
«бритвою рятунку» й антидотом від самотності для тих, які, згідно з
Михайлом Драй-Хмарою, відзначали свої дні «обвугленими сірниками» на
стінах «камінного мішка»1; 4) ствердження того, що на волі й у тюремнозасланській неволі нові вірші ставали своєрідною порятунковою машиною
часу, котра повертала «літа молодії на калиновім мості»; 5) наголос на тім, що
поезія й навіть літературна критика, як писав І.Річардс, виконувала
«терапевтичну роль», сприяла більш повноцінній екзистенції.
Останній аспект розкрито на прикладі одного з віршів поета, у минулому
ув’язненого чужинецькою владою, Богдана Кравціва. Такого ж ув’язненого
читача, наприклад, лірик збагачував отим «повноцінним життям, що його
може подарувати людині тільки щире поетичне піднесення, відчуття
справжніх вартостей (компенсаторна функція мистецтва – В.П.),
випробуваних у межових ситуаціях»2. Усе це промовляло з футуристичного
окреслення поетом такої життєвої перспективи:
Колись, як будні серце здавлять
І зрадить волю друг і брат –
Я знаю: буду банувати
За днями, що в залізах ґрат.
За ночами суворих келій,
Налитих померками вщерть,
Де йдуть юнацькі роки друзям,
Де з усміхом стрічали смерть.
Диво поезії полягає в тім, що, як проникливо написав Роман Рахманний,
скромні слова скромної поезії можуть відкрити треті двері – до розуміння
вічності. Навіть тоді, коли, мовлячи рядком одного з найбільших українських
поетів ХХ сторіччя Богдана-Ігоря Антонича, раптово в «серці, мов зоря,
застрягла біла куля». На нашу думку, ці поетичні приклади являють, окрім
іншого, іще й художній прогрес рідного красного письменства, подолання
1
2
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ним «псевдошевченківських шаблонів» (І.Франко) при збереженні й
примноженні таємниці успіху великого Тараса – його щирого поетичного
мовлення «без золота, без каменю, без хитрої мови». Прикладом такого
еволюційного висхідного поступу сам есеїст навів феномен «золотого
гомону» української поезії. Його дія – хтонічно-кумулятивної сили. Вона
призводила до того, що читачі, подібно до ліричної героїні одного з віршів
Пантелеймона Куліша, здавалося, по-козачому припадали вухом до землі,
вслухалися в її стугоніння й чули:
...десь із сіл і хуторців ідуть до Києва –
Шляхами, стежками, обніжками.
І б’ються в їх серця у такт
– ідуть! ідуть! –
...І всі сміються, як вино,
І всі співають, як вино:
– Я – дужий народ,
Я молодий!
Вслухався я в твій гомін золотий –
І от почув.
Дививсь я в твої очі –
І от побачив.
Гори каміння, що на груди мої навалили,
Я так легенько скинув –
Мов пух...
Я – невгасимий Огонь Прекрасний,
Одвічний Дух.
Сприйнявши таке молоде натхненне слово, читачі повірили йому, визнали
в душі правоту Тичинівської-таки мудрості про єдиного нашого ворога –
серце. Врешті, побачили того ворога в своїх грудях. Як із цього приводу
мовив М.Рильський, «Ми – лиш проба першої людини», тобто українцям іще
треба стати собою, збутися, “підняти стяга на морях” і “по чужих невиданих
краях, Де квіти пахнуть барвою новою”.
Глибоко резонні міркування Романа Рахманного про те українське
Відродження, що було катами зламаним, розстріляним. Знову ж таки,
висловлено їх від адресатів-читачів. І зроблено це висококультурно, посутньо
й адекватно в тім сенсі, що есей не тільки щедро ввібрав артистично
селекційовані приклади, а й у авторській мові сягнув іноді мистецьких
обертонів. Черговим прикладом може бути розгорнутий із приводу цитати з
М.Рильського коментар. Він є водночас і аргументом «за», підтвердженим
художньою думкою інших митців, і літературознавче-есеїстичною паралеллю,
й коментарем.
Так, наведені рядки Рильського заслужено піднесено за безпосередність
вислову, мистецьки-пронизливу форму й таку глибину почуттів, що, мовляв,
дають розуміння навіть того, «яка на смак любов» (Євген Плужник). Володар
художньої скарбниці національної літературної класики, Р.Рахманний
наголосив: вірш Рильського полонить читача своїм «нестримним крутежем»,
що його образно передав Григорій Косинка («Моя доля загубилася в житах, і
я хочу співати...»). У наступній символічній картині, розгорнутій стилем
художника слова, есеїст відтворив, як разом із «поетами співали беззвучно
читачі, замкнені з поетами в сірі будні, проходячи з Гординським і Кравцівим,
з Підмогильним, Нижанківським та Керницьким попри чужі цитаделі

371

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

(«ольжичівський» образ – В.П.) відчужених міст під чужою владою і
чужоземною силою.
Так ізроджувалося задушливе відчуття, пережите читачами разом із
Антоничем («двом серцям тісно на світі широкому»). Моделювання
психологічних переживань і поривів духу, «прищеплених» реципієнтам
ліричними героями, виступило ключем до розкриття художнього світу
засоційованих поетичних аналогів. Наприклад, саме тією гнітючою тіснотою
пояснено суттєву деталь ранніх поезій пластуна Богдана Кравціва, у яких на
різні сторони світу розбіглись, як зауважив Антонич, «дороги, дороги,
дороги...». Адже тодішня молода генерація була зачарована ідеєю відкриття
широкого світу в мандрівках – отим, що Рильський в одній із своїх поетичних
книжок 20-х рр. назвав «синьою далечінню». Цікаво, що історичним аналогом
у відтворенні Р.Рахманним мандрівного духу української поезії стали не
поети 20-х рр. (М.Рильський, Ю.Яновський, інші), а Іван Франко. Не як автор
поривного твору «Конкістадори», а як учасник і хронікер (віршем)
студентських подорожей задля пізнання рідного краю, мешканців різних
частин України.
Прикордонні рогатки, що поставали на шляху сміливих мандрівців, вільно
долала поезія. У віршах «ми мандрували по всій землі українській, як
мандрували ми на крилах прозорої поетичної прози Антоненка-Давидовича та
Івченкових «Напоєних днів». Улас Самчук і Галина Журба на свій
високомистецький стиль розкривали перед багатьма молодими українцями
таємничу Волинь, яка і в новочасну епоху зберегла енерґетичні ознаки
співзасновниці давньоруської держави. І завдяки поезії ми почувалися
справжнім «морським народом», хоча ні ми, ні самі поети не жили над морем.
Юрій Яновський навчив нас романтики моря, і ми почувалися нарівні з
героями Джозефа Конрада. Олекса Влизько перетворював нас на твердих
матросів, що безжалісно клали свої серця «У шторми і штилі»1.
Романтичний підхід, історіософські проекції визначали ставлення
читацького покоління, зокрема кінця 20-х рр., до римованого письменства.
Р.Рахманний навів цікаві факти особливої в нього популярності «Слова о
полку» М.Бажана. Твір цей читали й вивчали на волі й по тюрмах, духовим
зором сягаючи крізь років «темну хлань» і подумки линучи «на ті поля, Де
вмер достойно дід». Зворушливий паралелізм літературознавця впластичнив
цю емоцію в образ художньої виразності: завдяки щирому золоту поезії
читачі несподівано для себе «усвідомлювали те, що на волі відчув сліпий вояк
української національної армії, коли він уперше тремтячими руками торкався
недавно відкопаних фундаментів княжої церкви у Крилосі, коло Галича»2.
Тож, попередньо резюмуючи, манеру есеїста можна атрибутувати як
філософське й літературознавче осмислення, збагачене художніми
стильовими аплікаціями. Такий «фірмовий» спосіб «роботи» з поетичним
матеріалом чинний і щодо інших родів письменства, придатний для
ефектного публічного виступу. Латентний же перегук із не «дешифрованими»
образами ліриків підводить до висновку: ведеться своєрідна гра в
«інтелектуальний бісер». Його «розсипано» в надії на те, що знайдеться
обізнаний читач із «видющим оком» і «чутливим вухом».
1
2
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Подальший рух мислі про міжвоєнну літературу розкрив такі функції
тогочасної поезії: допомогти читачеві відчути себе невід’ємною частиною
національно-народного організму по всій українській території в минулому й
у сьогоденні; вислову «творчих розумів поневоленого українського народу»;
репрезентування патріотизму без національного герметизму, шовіністичної
обмеженості й без людиноненависництва. «Моральна краса» (Сергій
Єфремов) українського письменства полягала в тім, що воно не було від
Тараса Шевченка й до О.Ольжича спрямоване проти конкретного ворога, а
проти самого принципу поневолення людини і нації.
Доказом останнього стала під пером Романа Рахманного лірика Олекси
Влизька. Йому він присвятив есе «Останній рейс глухонімого поета», у якому
правильно означив творчу манеру лірика бурхливою, дещо іронічною. В
розвідці виокремлено дійсно симптоматичний і показовий мотив «серце поета
– власне серце». Як колись Шевченко мовив, що поет і себе самого, й своє
серце повинен міцно «закути в дулевину» (гартовану сталь), так і Влизько
радив українському літераторові, пробуваючому під опресією тоталітаризму,
– «Затисніть серце у долоньці І в глечик – урну покладіть». Власне серце цей
помітний репрезентант Розстріляного Відродження хотів би розділити і
наділити всіх часточками, як промінням своєї духової снаги, «Так, щоб світ
загорівся і став би, І розбив би старі береги!» Простежуючи естафету ідейної
спадковості, есеїст наголосив підхоплення Влизькового гасла вогню й
надлюдської любові (воно знайшло відгук у читацьких серцях) Юрієм Липою.
Цей поет-історіософ заклик до дієвості націєтворчої любові протиставив гаслу
ненависті як нав’язаному ззовні.
Дуже цікавим видається рух думки автора «Поезії міжвоєнного
покоління», пов’язаної з такою важливою проблемою естетичного розвитку,
як органічно власне і накинене чуже в літературі. Певне, автор усе ж мав
рацію, коли закинув (з точки зору читача) надмірний академізм критикам,
захопленим ярликуванням літературних творів наличками на
«–ізм».
Справді, це вже фахові нюанси, чим неоромантики, скажімо, різняться від
неокласиків, а речники крайнощів символізму від футуристів, також схильних
до асемантичного письма. Та й не завше письменника можна вкласти на
прокрустове ложе одного з модерних напрямків, особливо в зв’язку з їх
дифузійною тенденцією. До 50-х років, писав Р.Рахманний, критики в екзилі
не допомагали, а скоріше заплутували читачів, аж Юрій Шерех «розбив міт
про неоклясицизм передусім групи п’ятірного грона»1.
Варте уваги міркування Р.Олійника про причини прихильності
українських читачів до парнасизму штибу М.Зерова. Першою з них названо
консервативність читаючої української громади, котра не вітала анархічні
потуги порушити усталені суспільні чи естетичні закони з боку тих же
футуристів. Визнані віддавна, «відстояні» канони мистецтва; класичні метри
на противагу «бунтарському» верлібру (хоч М.Рильський і писав згодом про
його відповідність природі національної традиції, наприклад, кобзарських
дум) – такими ще були пріоритети читачів міжвоєнної доби.
Друга причина – їхнє бажання жити в упорядкованому, власному й
державному суспільстві. Тому мірна поезія неокласицизму з її увагою до
плідної культурної традиції, добірно висловлена Миколою Зеровим у сонеті
1
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«Молода Україна» як напрям нашої мистецької дороги («Прекрасна пластика
і контур строгий, Добірний стиль, залізна колія...»), – не могли не імпонувати
тогочасному поколінню читачів. Болотяна совєтська сучасність із анархічною
некультурністю пролеткультівських спадкоємців Писарєва, звісно, значно
програвала в привабливості для
суб’єктів і об’єктів літпроцесу –
нонконформістів порівняно з Елладою, Римом і національними
старожитностями. «Ось чому в творчості тих поетів так часто знаходимо
переспіви «Слова о полку Ігоревім», ось чому феодальна княжа епоха
полонила уяву Юрія Дарагана... Саме із цих мотивів у поезіях О.Лятуринської
блищить холодним блиском «княжа емаль», а в віршованих і прозових творах
інших авторів стільки бутафорії, несумісної духові людства другої чверті 20
століття. Варязькі мечі, списи, шоломи, ратища, черлені щити, смолоскипи,
гридні, тяжкозбройні піхотинці й колоритні кіннотники – усе це разюче
відбивалося на тлі дійсності з її електрифікацією та індустріалізацією, з її
танковими й моторизованими дивізіями армій світу»1.
Проте вся ця минула державна мідь, вісон і злато підживлювали
«новочасний український енерґетизм» і примножували саме такий різновид
поезії. Для розкриття дії механізму оживлення цієї ліро-епічної субстанції
Роман Рахманний відшукав символічний образ-відповідник у заголовному
вірші збірки «Рінь» О.Ольжича. Погляд його героя-наратора догледів
«жорсткий прошарок ріні» над узбережжям мертвої ріки. Ця рінь «суха і сіра.
Але вії Примкнеш перед камінням у піску – І раптом чуєш силу вод рвучку І
різкість вітру, що над ними віяв». Цей приклад яскраво виявляє
парадоксальність мистецтва. Бо силою незвичайного хисту син Олександра
Олеся переборов безсилля майстра слова перенести бачене без втрат у
художню тканину, безсилля, образно виповіджене Марком Черемшиною на
початку однойменного оповідання збірки «Карби». Ба більше, тут поет
переборов енергією філософського виразу безвольність і пасивність ріні (у
Рахманного-літературознавця це річкове каміння викликало незвичну
розгорнуту асоціацію з гладкими міщанськими спинами на пляжі).
Цитований вірш О.Ольжича «Де шлях у жовті врізується стіни...»
переповнений його власною енергетично-вітальною силою та зіркістю
археолога-мислителя, історіософа з «вісниківської квадриґи». Він був
ентузіастично сприйнятий читачами міжвоєнного покоління як символ
грядущих бур, у яких історія дасть черговий шанс Україні. Цей зразок «чистої
поезії», емансипованої від того, що есеїст скептично називав «націонал–
реалізмом», знаменував вихід української літератури на європейський рівень.
Важливо: «великий національно-культурний успіх» такого типу творчості,
осягнутого також Ю.Липою, Б.Кравцівим, О.Лятуринською, С.Гординським,
Н.Лівицькою-Холодною, О.Телігою, поетами Розстріляного Відродження,
забезпечив естетичне піднесення читачів на вищий щабель відчуття і
розуміння поезії. А ще, погодимося з есеїстом, викликав читацький пієтет до
чарівників слова, здатних перетворити «пересічних хлібоз’їдачів на
шляхетних людей – на таких, як інші люди інших гідних націй»2.
У стилі імпресіоністичного шкіцу Р.Рахманний «колекціонував»,
моделюючи їх, читацькі враження від іншого типу української літературної
1
2
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творчості. Тієї, у якій превалювали сатирично-іронічні значення. Мовлячи про
сміх Миколи Куліша, літературознавець сукупно визначив його п’єси за
панівним жанром як поетичну драму-симфонію з трагічно живими постатями
Мазайла-Мазєніна, Малахія Стаканчика, Кума. Прихильної згадки заслужили
в автора й такі майстри сатири, як Едвард Стріха («пародіями показував
українця в кривому дзеркалі») й Едвард Козак («ЕКО примушував своїх
земляків споглядати на самих себе крізь призму сатири, що гостротою й
проникливістю думки не поступалася в багатьох випадках поезії»1. Сильні
правдою, переконливі критицизмом щодо реалій дійсності підсовєтського
українства були ілюстрації, дібрані українознавцем. Це чотиривірш
М. Рильського:
...без`язикі, безіменні ми –
Німа вода холодного свічада,
Слизький туман. Ми привидів громада,
Що непомітно ходить між людьми.
Драстичним, епатуючим і тому ефективним та ефектним є коментар
Стаканчика (глас юродивого тут – сама тяжка правда) з приводу виконання
російського романсу харківською вуличницею-«бомжихою»: «Чуєш, Україна
співає!..»
Так драматично введену тему України контрапунктно підсилено
поетичними позвами П.Куліша (з «До рідного народу, подаючи йому
український переклад Шекспірових творів»: «Народе без пуття, без чести і
поваги, Без правди у завітах предків диких...») й інвективами Є.Маланюка. Він
поцінований високо: мовляв, і прирік і сам виповнив ідею духовного проводу
українських письменників («Як в нації вождів нема, Тоді вожді її поети...»),
нехай і гіпертрофовану в силу історичних обставин. Твердими, кованими і
болючими атестував Р.Рахманний його ескапади на адресу України –
слухняної бранки наїзників2, яка слухняно йшла «в намет до хана» й хтиво
віддавалася всякому ворогові.
Спраглі української героїчної людини, читачі покладали надії на
вичаклування державної батьківщини поезією, на гроно митців, арбітрарно
наречених «трагічними оптимістами». Показово: Роман Рахманний, на
відміну відмоноґрафії про західноукраїнські міжвоєнні літературноідеологічні напрямки, в аналізованій студії наголосив приреченість
«вісниківців» і поетів Розстріляного Відродження при зударі з добою, за
порівнянням О.Ольжича, «жорстокою, ніби вовчиця». Та водночас есеїст
підкреслив і віру поетів «вісниківського» грона, розділену з ним Юрієм
Липою («Сімнадцятий»):
– Вперед, Україно! В Тебе – тяжкі стопи,
Пожари хай димляться з-під них:
Ні Росії, ні Європі
Не зрозуміти синів Твоїх.
Тоталітаризм 30-х рр. зміцнив віру молодих людей в існування вищих
ідейних первнів, а війна в Іспанії явила владу героїчного ідеалізму обох
1

Там само. – С. 451.
Ще перед П.Кулішем і Є.Маланюком сильно й драматично, хоч і по-казковому
алегорично, втілив мотив України-потіпахи Степан Руданський. У поемі «Цар
Соловей» він зобразив її цілком підвладною царю Причепі в північній столиці,
звиклою до п’яницького закроплення душі.
2

375

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

конфліктуючих сторін. Пожали ж плоди збройного протиборства, згідно з
гірким узагальненням Р.Олійника-історика, партійні функціонери. Українська
поезія теж віддала свою жертву на вівтар вищого геройства (приклади – долі
поетів із коша січового стрілецтва, О.Ольжича, О.Теліги й інших розстріляних
німцями в Бабиному Яру літераторів – українських націоналістів, героїв
опору зброєю і словом-зброєю з лав УПА тощо). Р.Рахманнийлітературознавець, аргументовано спростувавши тенденцій-ні закиди,
вимовно при тім посвідчив: «Про Альказар як символ героїзму взагалі писав
поему Б.Кравців; поклін сміливцям Альказару віддав і Богдан Ігор Антонич.
Але вони робили це не в ім’я специфічних ідеологічних вимог чи під тиском
чужих сил (як це твердять речники офіційної совєтської критики). Їхні
поетичні твори були ще одним висловом прагнення поетів і читачів
прискорити появу подібних стійких українців. Для них Альказар був, як
висловився Антонич, «ще одне свідоцтво людській тузі за величним». Що він
не кривив душею і не писав на «національно-суспільне замовлення», видно
хоча б з того, що він паралельно з Альказаром 1936 р. написав «Слово про
чорний полк» – мініпоему про розгромлений італійськими загарбниками
абесінський полк, що «в країну зір на вічну ніч відходить»1.
Речник того реального об’єктивізму, що в СССР іменувався
«буржуазним», Р.Рахманний позитивно згадав так званих «пролетарських»
(радянофільських) літераторів Василя Бобинського, Мирослава Ірчана, Івана
Крушельницького, Андрія Волощака. Вони, мовляв, «у тьмі горіли», ставили
на героїчний п’єдестал «подвиг українських (виділення автора – В.П,)
трудовиків – синів і дочок уярмленого, експлуатованого й голодного
народу»2. Згідно з авторовою слушною думкою, соціальні мотиви загалом
нехтувалися «національними» українськими поетами (щось подібне
спостерігаємо й у політичному житті України помежів’я віків і тисячоліть), як
національні мотиви приглушено звучали в пролетарських літераторів. А
«ніші» ці вимагали заповнень. Зокрема, соціальна – тим, що економічна
дійсність теж мала б стати об’єктом справжнього мистецтва. Тож
пролетарські письменники, поступаючись ідеологічним візаві в якості своєї
мистецької продукції, заповнювали соціальну лакуну красного письменства,
доки не загинули (принаймні, в своїй кращій, ідеалістично-непідкупній
частині) «під ударами партапаратників» разом із такими ж ідеалістичними
читачами.
Окреслена закономірність сприяння межових ситуацій розвою творчості
на метафізичній, релігійній основі спричинилася до історико-літературного
коментаря автора: «Липа і Стефанович дали ряд цікавих і цінних поезій з
релігійною тематикою та на свій лад підкреслили невіру тогочасної людини у
власні сили, висловили її неспроможність самотужки протистояти
надходячим «їздцям апокаліпси». Юрій Клен з особливою силою закарбував у
тямці міжвоєнного читача один з найтрагічніших аспектів нашої епохи:
поневолення творчих розумів». Ця піонерна його роль у світовій літературі
може бути пояснена, гадаємо, в такий спосіб: урятувавшися від більшовицької
ночі довгих ножів, він на Заході сигналізував перед такою ж небезпекою в
Європі Муссоліні й Гітлера.
1
2

РПУ. – С. 453.
Там само. – С. 454.
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Доля творців культури в ту добу, відкрив Юрій Клен, – найгірша. Адже
вони за тоталітаризму постійно «вславляють тиск чужих долонь», «за хліб і
чай Виспівують нам рай». Лише тоді, як «ніч обвіє пахощами скронь, Вони
складають потай п’яні вірші, Де плаче сонце... й кидають в огонь». І це ще ті,
хто не втратив сумління, не «автоматники партії», проте й не мученикидисиденти, «справжні герої», коли використовувати образ Павла
Грабовського. Завдяки «могутнім акордам гуманності й розуміння
мучеництва людини» між Сціллою тоталітаризму й Харібдою, якою стає в
цих умовах талант, можна пробачити, на думку доповідача, жорсткі «бетонні»
чи дисгармонійні тони поетичного оркестру.
Резюме студії – критичне щодо літературознавців, які виконують фахову
роботу, неначе капусту шинкуючи1. В результаті дії такого аналітичновівісекторського скальпеля «на лябораторний стіл перед читачем падають
окремі куски цілости, що до того моменту була живим організмом». А задля
того, щоб правильно збагнути частину цілого (композицію, систему
персонажів тощо) читач мусить, згідно з цілком слушною заувагою
Р.Рахманного, адекватно сприйняти насамперед ідейно-художню цілісність
твору. Знакова система літературного «майстерверку» оживає тоді, коли «під
дотиком мислення, уяви й переживань читача постає живе створіння поезії,
що, на подобу Антоничевого сонця, раптово стрибне і побіжить, «немов
сполохане лоша», на леваді естетичних почуттів. Мертвою «структурою
знаків» залишаться навіть дистильовані «найвишуканіші зразки «складної
краси» (Платон, Р.Веллек)... Поєднуючи в одне ціле «сукупність звуків,
значення слова і свого власного світу» (як це окреслив Роман Інґарден), читач
стає співтворцем поезії та надає їй живого вигляду»2.
Тож міжвоєнна поезія була ще й засобом повноцінного життя літераторів,
читачів; своєрідним сонячним знаком колообігу «поет – читач» (читачі
викликали бажаний рід поезії, поети його оформлювали, а потім перші
засвоювали й наповнювали своїм змістом – думками й емоціями); способом
«упорядкувати мислення» (І.Річардс); індикатором прагнень читацького
загалу до повноцінного життя; цементуючим ферментом, який творив і
підтримував цілісність та зв’язок етнодисперсної нації; компенсаторною
силою, яка замінювала відсутні чи нерозвинуті установи й інституції,
структурувала націю; неутилітарним, поліфункціональним висловом почуттів,
переживань та ментальності українського народу; інтенсифікатором
переживання багатьох життєвих істин; виразом індивідуального «я» українця
за особливо тісних умов буття в СССР; чинником дозрівання міжвоєнного
покоління українства3. Як і в минулому столітті, поезія була, що
1
Згідно із зримим образом автора, практично художнього, декотрі критики неначе
холодне каміння «кидають на оброслі мохом часу могилки з похованими в них
палкими серцями поетів, загорнуті у папіруси їхніх творів» (РПУ. – С. 455).
2
РПУ. – С. 455.
3
Це читацьке покоління Р.Рахманний оригінально вподібнив (відбувши власне
ідейно-естетичне будівництво на засновку поетичного фундаменту «від Драча»)
хлопцеві з «відомої прекрасної поезії Івана Драча «Соняшник». В того покоління –
немов у хлопця – були зелені руки й ноги та ще зеленіша голова; воно купалося у
бентежній ріці міжвоєнного двадцятиліття і час від часу нетерпляче витрушувало зі
свого вуха краплини ідеологічної води. І в таку мить багато читачів з того покоління
ненароком задивлялися на сонце поезії і, мимохіть, часто застигали в німому захваті»
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найважливіше, «головним оформлювачем української нації», на жаль,
залишилася «рушійною силою себеоформлювання і себевиявлення також для
сучасних українців»1.
«Поезія міжвоєнного покоління» показова не тільки своєю поцінувальною
частиною, а й теоретичними підходами автора до рідного письменства без
кордонів як вислову української національної особистості, спроможного
надати їй імпульси до самовдосконалення. Свіжість аналітичних
спостережень і значущість синтетичних побудов не затратилися з плином ось
уже понад трьох десятиліть, забезпечили актуальність розвідки до сьогодні.
Дослідницькі концепти іншої статті, «Рецензент і мистці в мундирах»
(першодрук – “Сучасність”, 1963), почасти своєрідно продовжують засади
доповіді про міжвоєнну поезію. Сполучив обидва твори елемент огляду-студії
української літератури певної доби – на цей раз найновішої. Приводом для
виступу друком стала рецензентська потреба відгукнутися на антологію,
зладнану І.Кошелівцем. Вона репрезентувала зразки української поезії, прози
та критики 1956 – 1963 років, характеристичні для доби, офіційно названої
періодом «розширення творчих меж соцреалізму». Чільне місце в відгукові
посіла лірика Павла Тичини й Ліни Костенко. З попереднього виступу в новий
перекочував захват від Драчевого «такого ваговитого і граціозного словапохвали на честь поезії, яка буквально щомиті бере в свій соняшний полон
якогось юнака і перетворює його навіки в «соняшник». Як бачимо,
сприйняття й коментоване репродукування передувало осмислюючій
трансформації символу «юнак-соняшник».
До літературних «кущів бузкових» антології «Панорама...», рецензент,
наділений тонким естетичним чуттям (і, що важливо, не настановлений
скептично до поетичного експериментування і художньої розкутості, як деякі
пуристи від мистецтва старшої ґенерації), відніс два зразки жанру балади в
творчості І.Драча. Це згадана «Балада про соняшник», а також «Балада про
відро». Порівняльний погляд на новочасну українську поезію в зв’язку з цим
твором зродив такий «канон майстрів»: ледве чи хтось із-поміж них, окрім,
може, Миколи Бажана, «дав таку заокруглену – в художньому і
філософському відношеннях – і трудомістку своєю суцільністю коротку
поему, як Іван Драч своєю «Баладою про відро». Тут у доповнення цитованої
думки варт би пригадати хрестоматійний зразок близького літературного
гатунку М. Рильського – «Троянди й виноград». Як показав наступний вигин
думки, Р.Рахманний-аналітик і мислитель, володів вправним відшліфованим і
містким дослідницьким стилем («Суть відра – форма цинкова; зміст – плоди і
твори світу українського; воно без решти виконує своє «життєве»
призначення: мати різновидну спроможність вмістити гарне й змістовне,
корисне й приємне»).
Знані й до «Панорами...», а в її контексті по-новому сприйняті, балади
Драча посприяли новому усвідомленню таїни мистецтва слова, подібно як
мініатюра Л. Костенко зглибила погляд на результат творчості:
Є вірші – квіти,
Вірші – дуби.

(див. цю самобутню ліричну й воднораз неочікувано політичну розбудову
першоджерела в: РПУ. – С. 456).
1
РПУ. – С. 457.
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Є іграшки – вірші.
Є рани.
Є повелителі і раби.
І вірші є –
каторжани.
Крізь мури в’язниць,
по тернах лихоліть –
ідуть, ідуть по етапу століть...
Подальший пасаж показовий скупим відслоненням завіси над творчою
робітнею Рахманного-рецензента. Розмисел і сприйняття цитованих рядків
зумовили карткування ним антології задля перевірки авторства вірша. Бо ж
враження підказувало: це ранній Тичина. Проте незважаючи на молодість і
тиск історичної атмосфери, дійсна авторка, Л.Костенко, зроджена в час, коли
чільні українські поети хоч-не-хоч мусіли складати публічні декларації «поета
і громадянина»1 зуміла зберегти, як цікаво розбудував твердження рецензент,
«свіжість думки: краса наведеної симфонічної строфи мчить її ракетою на
верхів’я української поезії, на рівень, що його встановив своєю творчістю
колишній Павло Тичина»2.
Частина рецензії, умовно названа «Вільна творчість і творчість залежна»,
відштовхнулася від факту деградації віршописання в честь ХХІІ з’їзду КПРС і
т.п., схваленого партією і вождями соцреалізму, від феномена псевдоестафети
митця. Та й як можна інакше назвати болюче-драстичну ситуацію, в котрій
«велетень української (і новочасної європейської поезії – мова, скоріше за все,
про Павла Тичину – В.П.) ...навколішки благословить систему, що зламала
його творчу душу» і душу людську? Чи й іншу, похідну від неї, ситуацію,
“коли на схилі свого життя великий поет передає своїм нащадкам розбиту
кобзу з останньою і то фальшивою струною надворного трубадура”? Таке,
дійсно, було лиш атрибутом комуністичного всевладдя над душами
співгромадян-митців (згадаймо ще китайську чи червоно-кхмерську
практику). Правдиво й по-новаторськи творчо, за оцінкою Р.Рахманного,
сказала про естафету в літературі та ж Л.Костенко:
Бувають різні естафети.
Передають поетам поети
З душі у душу,
Із мови в мову
Свободу духу і правду слова,
Не промінявши на речі тлінні –
На славолюбство і на вигоду,
І не зронивши.
Бо звук падіння
Озветься болем в душі народу.
У пошуках метафізичного сенсу занепаду П.Тичини, відбитого добіркою
«Панорами...», рецензент знайшов відповідь – щоправда, у формі риторичного
1
Тут мовиться про М.Рильського. Проведений під дулом револьвера по
Хрещатику, він після піврічного ув’язнення «склав ціну» совєтській владі. Так було
штучно перервано багатющий період його «неокласицизму» й на початку 30-х рр.
народився вірш-теза «Декларація прав поета і громадянина». Нею поет вимушено
приєднався до світу, розколеного на червоно.
2
РПУ. – С. 427.
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питання. Можливо, так було треба задля внаочнення наслідків ідеологемносхематичного зашорення письменства? Так чи інакше, але Р.Рахманний при
засудженні соцреалізму мислить достатньо широко, вважаючи історію
Тичини водночас пересторогою для прихильників «нацреалізму» в літературі.
На його думку, цей псевдореалізм взагалі згубний для письменництва такою
ж мірою, як соцреалізм. «Нацреалізм» повинен відмерти, мужньо заявив,
«наступивши на горло» власній «пісні» Р.Рахманний – «апологет іманентної
природи художніх текстів» (Ю.Ковалів). Адже нерідко «нацреалізм»
виконував роль гальма щодо пошуку молодих еміґрантських авторів.
«Екстреми ся стрічають», як сказав І.Франко. Також і рецензент ствердив:
неприйняття деякими емігрантськими критиками молодих авторів за їхню
«незрозумілість» і «абстракціонізм» є «тільки другим кінцем дубинки»
офіційної критики над головами совєтських письменників. А викарбувано на
тій довбні-“демократизаторі” слова розкаяного графа Льва Толстого про одне
для всіх, приступне, правильне мистецтво. Визначати ж міру його
ідеологічної правильності в СРСР було прерогативою Кремля, що міг
відлучити від корита, а то й позбавити життя. Як сміливо зазначив Роман
Рахманний, ризикуючи наразитися на обструкцію з боку екзильних опонентів,
у мистецькому відношенні немає суттєвої різниці між художньо невдалим
твором про жовтневу революцію і художньо невдалим твором про
«національно-соціяльну» революцію. Тому-то «Голгота і падіння Павла
Тичини – найкращого серед великих поетів новочасної української літератури
– пересторога для всіх: і для захисників вільного мистецтва, і для
сподвижників служебного мистецтва», «обоюдогострий меч суворої
справедливости життя й мистецтва»1. Відгук, як бачимо, переріс тісні рамки
жанру і став серйозним опритомнюючим розмислом над тим, куди ведуть
шляхи мистецтва, підпорядкованого і керованого іншими, ніж артистичні,
законами.
Прикінцеву частину названо «Як доглядати наш літературний сад?». Цим
заголовком, «заякореним» у сюжет оповідання В.Шевчука, автор
опосередкував ранішу літературну традицію – від Вольтера (його Кандід
закликав культивувати свій сад) до Володимира Самійленка. Як писав цей
лірик, коли кожен прикрасить тільки свій сад – і «зацвіте вся земля цвітом
хорошим рясним». «Панорамний» погляд рецензента на український
радянський літературний сад розкрив досягнення й дефекти в цьому
«господарстві». До перших, зокрема, віднесено: в епічній творчості –
наявність “талановитих прозаїків-оповідачів”. У критиці – «серйозні спроби
розглядати мистецькі твори передусім з мистецької точки зору, а не тільки
їхньої суспільної чи державної корисности»2. До викривлень – те, що
забирають голос і графомани, і «критики-гонителі», котрі обтинали здорове
пагіння, нищили молоді дерева. Звідсіль – імперативна тональність ключової
тези, похідної від ситуації3 Шевчукового твору «Мій батько надумав садити
сади»: «наш літературний сад треба врешті доглядати й насаджувати нам
самим».
1

РПУ. – С. 428.
Там само. – С. 429.
3
На схилі літ батькові заманулося виростити сад. Однак за звичкою він вирішив:
«А доглядатиме той сад жінка». Цебто хтось інший, а не він» (РПУ. – С. 430).
2

380

Україна – художня словесність

Р.Рахманний огульно не відкинув надії на те, що й поза межами України
може вирости вартісний літературний плід. Однак живлом для нашої красної
словесності, цілком зрозуміло, він вважав рідний ґрунт. Питання ж полягає в
тім, як емігрантському поспільству ставитися до його врожаю, зрощеному
садівниками в мундирах. Проста відповідь на це питання – передруковувати
цінні речі, відкинувши макулатуру, – слушна. Проблема ж поцінування
під’яремного письменства одержала в статті Р.Рахманного розв’язання на
герменевтичній засаді адекватності літературознавчих потлумачень. Він
однозначно ствердив: навіть у тих творах, критикованих офіційними
чинниками і рептильками, не варто шукати прихованого антикомунізму. Поперше, тому, що в тоталітарно цензурованому суспільстві його бути не може.
По-друге, такі спроби лише привертають увагу «компетентних органів»,
розкручуючи механізм переслідувань. Тому визначальним цілком слушно
визнано критерій естетично-мистецького рівня творів і їхнього місця в
ієрархії «вартостей, встановлених літературними процесами української і
світової літератур»1.
Увага до особливостей цехової – рецензентської – діяльності на
еміґрантських теренах призвела до розкриття підсвідомого навіть на неї
впливу совєтської офіційної критики. На підтвердження цього наведено й
приклад – ліричну поезію Л.Костенко, видрукувану 1958 року:
Буває тяжко впорожні,
Буває легко з тягарами...
Тягар душі – мої пісні, –
Мені буває легко з вами.
Я з вами вгору піднімусь
І по дорозі не спочину,
Я з вами в горі засміюсь,
Ніхто не знатиме причити.
Моя причина – при мені,
А я – при людях з їх думками...
Буває тяжко впорожні,
Буває легко з тягарами.
Р.Рахманний навів оцінки емігрантського критика, у яких наголошено на
буцімто висловленому в вірші «Естафети» відкритому песимізмі й
невдоволенні з «підсовєтського» життя. На противагу рецензент окреслив
«загальнолюдську ідею-концепцію поетки», спокійно пояснивши блуди
неадекватної рецепції критика.
Ллє воду на лотоки офіційного совєтського літературознавства й цим
самим репресивного режиму, як продумано ствердив Р.Рахманний, також
діаспорне приписування письменникам із УРСР, зосібна Миколі Хвильовому,
фіктивної належності до підпільних політичних організацій чи втілення в
творах ідей інтегрального націоналізму. Стверджуючи таке, мовив автор
тактично мудро, «ми позбавляємо себе найуспішнішої зброї проти російської
політики в Україні: заперечуємо факт, що Москва – без жадної моральної та
юридичної підстави – послідовно знищує український культурний

1

РПУ. – С. 430.
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прошарок»1. З позитивною констатацією відгуку згадаємо ще такі: пріоритет
творчої людини, не заплішеної в мундир; поцінування мистецтва за його
власними законами; вільний розвиток усіх національних культур і мистецтв;
досягнення
українською
літературою
рівня
письменств
інших
високорозвинутих націй. І це дійсно абсолютні істини, що їх і в Україні
ХХІ ст. не всі осягнуто (крім деким хіба що – другої тези).
У другій половині ХХ віку, певен Роман Рахманний, література вже не
мусить виконувати підрядну роль просвіти, публіцистики і науки.
Письменник не повинен (а це й становило драму Івана Франка) приносити
артистичні задуми в жертву утилітарним потребам громади. Українська
література не може собі дозволити «розкіш», не пропагуючи суспільнополітичні ідеї, послуговуватися тільки естетичними засобами літературної
мови. Коли «читати раннього Тичину, Бажана, Рильського, Яновського,
Куліша, Івченка і теперішніх молодих українських письменників, тоді можна
виправдано сказати про українську літературу й мову те, що сказав колись
Турґенєв про російську: у хвилини розпачу й одчаю на вид того, що діється на
батьківщині, тільки ти зберігаєш мене при житті, велична українська мово!
Тую мову дала нам література…»2
Проте цій емоції завдячуємо не тільки «всупереч політиці та ідеологіям».
Адже й сам Р.Рахманний писав про державницьку ідею як животворний,
піднімаючий читацькі душі на верховини, фермент творчості Т.Шевченка,
І.Франка, Лесі Українки, В.Стефаника, поетів «празької школи». Тобто ніколи
не виходить на добре для творчості і самого митця, коли чи то державна
машина примусу, чи то псевдоестетичні теорії (наприклад, тих же
соцреалізму і «нацреалізму») накладають на нього «режимний мундир». Бо в
такім обмундируванні він не може не здеградувати до становища «партійнодержавного чиновника». Коли ж він, незаангажований нічим іншим, окрім
веління щирого серця, зможе перелити свої переживання, мрії й високі ідеали
в суте золото поезії чи іншого літературного роду – невесела перспектива
міління хисту з цієї причини йому ще не загрожує. Тож вирішальна для
Романа Рахманного вимога – оцінювати художню творчість за їй властивими
внутрішніми законами, судити про письменника не за його суспільною
позицією чи громадською активністю, особливостями біографії та долею
(вони можуть бути допоміжним матеріалом для кращого зрозуміння тієї чи
іншої літературної постаті), а на підставі докладного фахового обговорення
вартості його естетичного доробку. Фінальна «фірмова» філософська і
практична ідея цікаво поширила дію охарактеризованих теоретичних підходів
на ближчу перспективу: настав час «відполітизувати» українську літературу і
критику, як пора і «відлітературнити» українську політику.

1
2

РПУ. – С. 433.
РПУ. – С. 434.
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Матейко Р. М. (Тернопіль)
АКТИВНА ПОБОРНИЦЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ.
ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ ТА ГРОМАДСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ
ПИСЬМЕННИЦІ ЛІДИ ПАЛІЙ
У статті вивчається літературна творчість та громадська діяльність
канадсько-української письменниці Ліди Палій. Автор наголошує, що плідна
творча праця Л. Палій на ниві красного письменства та її активна
громадсько-політична діяльність здобули високу оцінку і в Україні, і в Канаді.
Однією із провідних сфер багатогранного духовного життя українських
громад на Заході є художня література, хоч україномовна читацька аудиторія
постійно звужується. Незважаючи на цей та інші негативні фактори, чималою
активністю відзначається літературний процес в українській діаспорі Канади.
Впродовж кількох десятиріч гідно репрезентує українську культуру в країні
кленового листка відома українська письменниця, перекладачка, графік,
громадська діячка Ліда Палій. Але тільки після падіння “залізної завіси” її
твори почали доходити до широкого читацького загалу в Україні.
Чому наша співвітчизниця, щира українська патріотка покинула рідну
землю, опинившись аж за океаном? Як, за яких умов сформувався її
національно-патріотичний світогляд? Які витоки її творчості? Щоб хоч
коротко з’ясувати поставлені питання, треба бодай побіжно оглянути
життєвий шлях Ліди Палій. Вона народилася в м. Стрию, що на Львівщині, а
дитинство провела у древньому Львові. Висока освіченість та національна
свідомість її батьків, інтелектуальна обстановка, що панувала в сім’ї Андрія
та Анни Паліїв, благотворно вплинули на духовний розвиток дівчини.
Майбутня письменниця-патріотка зростала наполегливою, працьовитою,
допитливою. Прекрасним взірцем для неї слугував батько – один із лідерів
тогочасної західноукраїнської кооперації, активний громадсько-політичний
діяч, борець за волю рідного народу. Про нього Ліда Палій розповідає
зворушливо, з особливою теплотою: “Відколи пам’ятаю батько працював у
дирекції “Маслосоюзу”. Він радів з успіхів кооперативу, гордився, що
підприємство успішно розвивалося. Пригадую, як водив мене по будинках
централі й старався все пояснити. Признаюся, що мене, малу дівчинку, це тоді
не дуже цікавило, я не розуміла важливості такого підприємства для
української спільноти.
Оглянувшись назад, бачу, що батько був амбітною людиною, не здавався
легко навіть у складних обставинах. Щоб рятувати “Маслосоюз”, йому
доводилось іноді поступатися перед польськими чи німецькими властями,
однак робив він це завжди гідно. Швидко думав і розв’язував проблеми, був
вродженим провідником.
Батько належав до людей надзвичайно чесних. Ніколи не використовував
свого становища для власної користі й учив мене шанувати громадське добро.
Цю фразу часто повторював.
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Поважав людську працю й сам жертвенно працював. Вимагав дисципліни
не тільки в “Маслосоюзі”, а й вдома. Цю прикмету виплекав, мабуть, ще у
війську”1.
У дитячі роки Ліда Палій часто бувала в с. Терпилівка тодішнього
Збаразького повіту (нині – Підволочиський район Тернопільської області),
звідки почався життєвий шлях її матері Анни Палій (дівоче прізвище
Паляниця), яка померла 6 липня 1998 р., не доживши менше двох місяців до
100-літнього ювілею. Гостюючи у діда та баби, дівчина уважно придивлялася
до життя селян, знайомилися з народною творчістю, милувалася красою
подільської природи. Незабутні дитячі враження Л.Палій уже в зрілі роки з
великою теплотою і любов’ю відтворила в замальовці “Запах землі”,
опублікованій у канадському україномовному збірнику “Слово”. В Україні
вона вперше була надрукована в другому номері часопису “Тернопіль” за
1991 рік2. З цього приводу Л.Палій відзначила: “Я дуже радію, як в нашій
Україні появляється щось з моїх праць”.
Органічним продовженням твору “Запах землі” є сповнений світлими
почуттями священної любові до рідної землі нарис “Терпилівка”,
опублікований у читанці “Зелена неділя” (Київ, “Освіта”,1993 р.). З великим
душевним трепетом письменниця присвячує його своєму терпилівському
дідові Іванові Паляниці, який був добрим господарем, людиною прогресивних
поглядів. Він мав власну бібліотеку і багато читав, підтримував приязні
стосунки із сусідом – священиком, відомим українським письменником та
етнографом Володимиром Герасимовичем.
Ліда Палій пройшла нелегкими дорогами життя. Вона постійно працювала
над собою, жадібно оволодівала загальноосвітніми та професійними
знаннями. Закінчивши у Львові українську гімназію, вона змушена була разом
із батьками навесні 1944 р. залишити рідне місто, до болю дорогу
Батьківщину й емігрувати на Захід. Важливими віхами емігрантського життя
Паліїв були польські міста Катовіце, Люблін, а потім столиця Австрії –
Відень, відтак німецький Мюнхен. Після тривалої скитальщини по Західній
Європі, у червні 1948 р. вони переселилися в далеку Канаду. Спочатку сім’ї
Паліїв було дуже важко. Її главі Андрієві Палію – людині з інженерною
освітою доводилося мити пляшки на місцевому молокозаводі. Безуспішними
виявилися його спроби відновити у Канаді діяльність кооперативного
об’єднання “Маслосоюз”. А мама кілька років працювала робітницею на
швейній фабриці.
Ліда Палій змушена була працювати офіціанткою в ресторані. У 1953 році
закінчила мистецький коледж. Здобувши диплом художниці, у 1955 році
перейшла на роботу в одну із фірм, що видавала книжки, плакати та іншу
друковану продукцію. У Канаді Л.Палій також оволоділа спеціальністю
антрополога, завершивши 1967 р. курс навчання на археологічному
факультеті Торонтського університету, ще й здобула ступінь бакалавра.
Професор Омелян Пріцак заохочував її до наукової праці. Під час студій

1

Палій Ліда. Яким я пам’ятаю мого батька // В кн.: Андрій Палій – будівничий та
керманич “Маслосоюзу”. Статті, спогади, листи. – Тернопіль: Економічна думка, 2001.
– С. 4.
2
Палій Ліда. Запах землі (фрагменти) // Тернопіль. – 1991. – № 2. – С. 54-55.
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Л.Палій брала діяльну участь у роботі українських студентських організацій,
зокрема, була активною пластункою в Торонтській станиці1.
До початку 60-х років Ліда Палій зарекомендувала себе як здібна
художниця. Її картини “Мексиканські діти”, “Самотність” та інші цікаві
спеціально спрощеною стилізацією, узагальненнями та оригінальною
малярською фактурою. Згодом художниця зосередилася на графіці,
створивши низку творів меморіального характеру – гербів, печаток, плакатів,
екслібрисів, обкладинок до українських видань. Зокрема, оригінальні
екслібриси Ліда Палій виконала для Данила Струка, Хариті Голод, Івана
Котульського та інших. У цих книжкових знаках бачимо глибоке розуміння
композиції, чіткість, ясність, лаконічність і синтетичність. Чимало часу
художниця присвячувала й фотографії, її праці експонували на виставках у
Канаді і США2.
Поряд із малярством і графікою Л.Палій дедалі активніше займається
літературною творчістю. Життєві враження, філософські роздуми, побачене
та почуте під час багатьох мандрівок у найвіддаленіші куточки планети лягли
в основу нарисів, оповідань, віршів. Перші з них були опубліковані на
сторінках часопису “Сучасність” наприкінці 60-х років.
“Я тривалий час не знала, за що братися, – зізналася Л.Палій київському
журналістові. – Мій батько був економіст, він дуже хотів, щоб я здобула
солідний фах. Ну, малювання ще дозволяв, але до поезії не заохочував. Я
пізно прийшла в літературу, але – прийшла, бо мала бажання...
Я перестала малювати ще 1968 року (А перед тим уже трохи почала
писати). Була невдоволена з себе. І тепер, мені здається, зрозуміла – чому. Я
відчувала, мабуть, що малювала не з душі, а розумом, раціонально. Творчість
є те, що поза свідомістю, і до неї треба якось добутися. Мені здається, що у
своїх віршах, може, у поетичній прозі, я добуваюся до позасвідомості – може,
неточно висловлюся, але це ніби вона за мене пише...
Якимось дивом до редактора журналу “Сучасність”, що тоді виходив у
Мюнхені, Богдана Кравціва потрапили котрісь мої подорожні нотатки, і він їх
став просити до публікації. Потім побачив мої вірші і відтоді, хоч би що я
написала, вони все друкували”3.
Не випадково першу книжку, що вийшла у світ 1973 р. у Канаді,
письменниця назвала “Мандрівка у просторі і часі”. У виданій 1985 р. книжці
“Світло на воді” з новою силою відкривається талант оповідачки – поета у
прозі і художника у слові. 1989 р. Об’єднання українських письменників
“Слово” випустило в канадському місті Торонто збірку поезій Ліди Палій
“Дивовижні птиці”. У ній вміщена здебільшого інтимна лірика, в якій з
надзвичайною образністю відображені радощі, болі та тривоги авторки, туга
за тим, що не збулося. Ці книжки прозових і поетичних творів Л.Палій
засвідчили її мистецьку зрілість, оригінальну манеру письма, великі творчі
можливості. Вони стали яскравими символами щирої дочірньої любові
1
Качор А. Мужі ідеї і праці. Андрій Палій і Андрій Мудрик – творці “Маслосоюзу”
і модерної української молочарської кооперації в Західній Україні. – Вінніпег; Торонто;
Клівленд, 1974. – С. 112-113, 120.
2
Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. – Вінніпег, 1986.
– С. 490-491.
3
Пащенко В. Поетичні телеграми Ліди Палій // Літературна Україна. – 1933. – 19
серп.
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канадської письменниці до рідної України. Л. Палій розумом – з Канади, а
серцем – з України. У новелі письменниці “Станція “Сон-дитинство”, є такі
слова, які можуть бути епіграфом не тільки до її творчості, а інших
українських письменників, які живуть на чужині: “Де ж у мене дім? Я дома
тут і там, не дома ні тут і ні там, мене доля покинула десь у півдороги над
Атлантійським океаном...”1
Канадська українка, як і її батьки, ніколи не втрачала почуття
спорідненості зі своїм народом, із рідною землею. Але тільки з
проголошенням незалежності України розширилися та збагатилися її
взаємини з історичною Батьківщиною. В Україні з’являється все більше
публікацій про життя і творчу діяльність Л. Палій, а зі сторінок вітчизняних
часописів, окремими книжками приходять до читачів її художні твори. На
хвилях українського радіо, в телеефірі періодично звучать передачі,
присвячені літературній творчості нашої співвітчизниці. Цілу низку цікавих
передач про неї підготувала та провела тернопільська радіожурналістка
Анжела Шова. Таким чином письменниця здобула визнання серед читачів,
критиків, літературознавців не тільки на американському континенті, а й в
Україні. Твори Л. Палій перекладені англійською, німецькою,
португальською, хорватською, казахською, румунською та іншими мовами.
До речі, пані Ліда володіє п’ятьма іноземними мовами й активно працює як
перекладач своїх творів для англомовної преси.
Етапним явищем її поетичної творчості став вихід у світ 1994 р. книжки
“Сон-Країна” з присвятою матері – найпершій наставниці та порадниці, яка
навчила її любити Україну. Ця збірка оригінальних, новаторських творів,
пройнятих високими та світлими почуттями, щирою любов’ю до рідної землі,
удостоєна премії ім. Павла Тичини за 1995 р. Її присудило Міністерство
України в справах преси та інформації і Спілка письменників України2.
Високу нагороду Л.Палій сприйняла не стільки як оцінку досягнутого в
царині красного письменства, а як аванс на майбутнє. З цього приводу вона
заявила: “Отож, для мене літературна премія ім. Павла Тичини є не тільки
незвичайною честю, але й приймаю її з великим одушевленням. Хочу
подякувати всім тим, що визнали мої скромні вірші гідними такої почесті.
Моя радість сплелася і з певним почуттям збентеження. Я бачу в журналах
України багато талановитих поетів, які могли одержати цю премію, коли б
мали змогу друкувати свої збірки!”3
Своєрідним вибраним прозових творів Л.Палій стала книжка “Без
вітчизни”, що вийшла в світ 1997 р. у видавництві “Дніпро” за сприяння Ліги
українських меценатів. У передмові І.Драча та післямові І.Рубчака
підкреслюється, що вона відзначається рідкісною стильовою довершеністю,
яскравою авторською індивідуальністю, особливим поетичним ароматом. На
думку багатьох українських критиків, літературознавців, рядових читачів,
письменниця продемонструвала феномен справжньої літератури. Такого
висновку дійшли й учасники семи творчих вечорів Ліди Палій, які пройшли в
різних містах України восени 1997 р. Перший із таких заходів відбувся у
1

Палій Ліда. Без Вітчизни. – Київ: Дніпро, 1997. – С. 9.
Лауреати премії імені Павла Тичини // Літературна Україна. – 1995. – 2 лют.
3
Палій Ліда: “Уже десь із дитинства була в мене пісня”. Слово при одержанні
премії імені Павла Тичини // Вісті з України. – 1995. – 7-13 вер.
2
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Києві, в музеї Павла Тичини. Його вів письменник, виконавчий директор Ліги
українських меценатів Михайло Слабошпицький. Високу оцінку творчості
колеги з Канади дали українські письменники Ганна Чубач, Галина
Гордасевич, Олесь Жолдак, Микола Сом. Твори Ліди Палій прозвучали у
виконанні відомих українських артисток Лариси Кадирової та Галини
Стефанової. Другий літературний вечір за книжкою "Без Вітчизни" відбувся в
Чернігові, у музеї Михайла Коцюбинського. Разом з музеєм його організували
"Жіноча громада" й "Просвіта". Простора зала музею не могла вмістити всіх
учасників вечора, чимало з них стояло в коридорі. За одностайним визнанням
присутніх, давно вже там не збиралася така численна аудиторія1.
Вигідно виділяється з книжкового потоку новітньої української літератури
збірка поезій Л.Палій “Жінка у вікні”, яка вийшла 2001 р. На підтвердження
цієї тези наведемо кілька думок відомих українських письменників та
критиків:
Іван Драч: "Її поезії – як легкі акварелі, написані павиним пером".
Степан Крижанівський: "Особливістю Ліди Палій є дар говорити про
складні речі просто і зупинятися на грані логічного й алогічного. Справді,
поезія Ліди Палій в міру філософічна, в міру музична, і ще більше мальовнича
і цілком жіноча".
Михайло Слабошпицький: "Поезії (Ліди Палій) вражають глибиною
настроєвих нюансів, шляхетною стриманістю почуттів і тим невловимим
чаром слова, який буває тільки в тих митців, котрі відчувають його трепетну
плоть, знають, що воно справді живе".
І, нарешті, Петро Перебийніс: “...Це не просто поезія. Це душа, відлита у
слові. Це чисте золото художності, у якому слово розчиняється, вже мовби
втрачає первісне своє значення”.
Ліда Палій раз і назавжди обрала свою, так би мовити, паліївську форму, і
завдяки їй лишається собою. Єдиною. Неповторною"2.
Талант Ліди Палій багатогранний. Вона займається науковою та
видавничою роботою. Протягом десятиріч співпрацює із журналом
“Сучасність”, американською україномовною газетою “Свобода”, іншими
періодичними виданнями, ілюструє свої книжки власними малюнками.
Важлива сфера багатогранного життя канадсько-української письменниці
– її громадсько-політична діяльність, яка раніше була спрямована на боротьбу
на відновлення незалежної Української держави, а тепер на її розбудову на
демократичних засадах, духовне відродження українського народу. У 1986 р.
Л.Палій стала членом міжнародного ПЕН – клубу, щоб допомагати
українським дисидентам. Вона опікувалася відоммим українським
письменником Миколою Горбалем, який тоді томився в радянському таборі.
Канадська українка регулярно писала листи українською та англійськими
мовами до ув’язненого М.Горбаля і його дружини, що проживала в Києві. І
хоч ці послання не доходили до адресатів, вони переконливо демонстрували
ставлення прогресивної громадськості Заходу до антинародного
комуністичного режиму в СРСР. Л.Палій разом з друзями видрукувала 2 тис.
карток, у яких містилося звернення до М.Горбачова з проханням переглянути
1
Качалова Т. Сім літературних вечорів відомої української письменниці з Торонто
Ліди Палій відбулися в Україні // Вісті з України. – 1997. – 16 жовт.
2
Палій Ліда. Жінка у вікні. Вибране. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2001. – С. 85.
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справу М.Горбаля. Ці листівки масово надсилалися керівництву СРСР. У
1988 р. Л.Палій прикрасила ялинку в міському культурному центрі Торонто і
на видному місці помістила фото М.Горбаля. У справі захисту українських
політичних в’язнів Л.Палій зверталася до тодішнього прем’єр-міністра
Канади Кларка напередодні його візиту в СРСР. З метою моральної підтримки
М.Горбаля наша співвітчизниця переклала англійською мовою більше десяти
його віршів й помістила їх на сторінках журналу міжнародного ПЕН – клубу.
А коли перший “підопічний” Л.Палій був звільнений, вона взяла під свій
захист іншого українського в’язня – Ю.Бадзя. Після виходу на свободу всіх
українських дисидентів Л.Палій опублікувала про них кілька статей на
сторінках канадського журналу ПЕН – клубу. Одна із них – “Від ворогів
народу до народних депутатів” (грудень 1990 р.)
З проголошенням незалежності України громадська діяльність Л.Палій не
тільки не зменшилась, а, навпаки, – посилилася, набравши іншого характеру,
нових форм. Зокрема, вона відкрила шлях багатьом письменникам із
материкової України на престижний міжнародний фестиваль авторів у
Торонто. Внаслідок чималих зусиль організувала поїздку Івана Драча на цей
форум. У наступні роки його учасниками були українські майстри слова Ігор
Калинець, Василь Голобородько, Микола Воробйов, Оксана Забужко, Олег
Лишега. Л.Палій опікувалася ними під час перебування в Канаді, була для них
перекладачем.
На її рахунку багато інших акцій щодо пропаганди за кордоном сучасної
української літератури. А з осені 1993 до кінця 1997 року Ліда Палій була
головою управи Об’єднання українських письменників “Слово”, яке діяло у
західній діаспорі й налічувало понад 120 членів. З її ініціативи і за
безпосередньої участі проведено низку заходів для розвитку творчої співпраці
між письменниками Канади й усього Американського континенту та України.
Ліда Палій підтримує дружні стосунки з Іваном Драчем, Дмитром Павличком,
Павлом Мовчаном і багатьма іншими українськими письменниками та
митцями.
Наступним важливим аспектом подвижницької праці Л.Палій задля
розвою України є допомога науковим, навчальним, культурно-освітнім
закладам історичної Батьківщини. Благородну місію виконала наша
співвітчизниця як член “Унії письменників Канади”. Разом зі своїми
колегами-письменниками Каті Рекаї, Сонею Сиротюк-Дан, Генрі Байзелом,
Арлет Байзел, Доріс Мак-Карті, Джоу Бенатайн-Когнет за сприяння
видавництв та університетів Канади, вона зібрала 600 книжок художньої,
краєзнавчої та довідкової літератури англійською та німецькими мовами і
привезла їх у дар Центральній науковій бібліотеці НАН України імені
В.Вернадського. На урочистості директор бібліотеки О.Онищенко, тодішній
голова Української Всесвітньої Координаційної Ради І.Драч щиро подякували
діячам культури за багатий подарунок, відзначили вагомий внесок Л.Палій у
духовне відродження України1. Делегація канадських письменників,
очолювана Л.Палій, відвідала Республіканську дитячу бібліотеку й
подарувала їй колекцію дитячих книжок. Славна українка з Канади передала
книгозбірням України більше половини своєї великої бібліотеки2. Черговим її
1
2

Кор. “ЛУ”. Задля рідного краю // Літературна Україна. – 1995. – 14 верес.
Ліда Палій – київським ліцеїстам // Народна газета. – 2000. – 15-21 черв.
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благодійним актом стало вручення влітку 2002 р. 300 екземплярів книги
“Андрій Палій – будівничий та керманич “Маслосоюзу” Національній
парламентській бібліотеці України та Міністерству освіти і науки нашої
держави1. У відповідь на це, на адресу канадської благодійниці надійшов
такий лист: “Цей цінний подарунок, переданий від Вашого імені доцентом
Тернопільської академії народного господарства Романом Матейком,
сприятиме поверненню із забуття яскравої особистості, подвижника
української кооперації, громадсько-політичного діяча Андрія Палія на його
рідній землі. Цікаве видання про Вашого батька, яке ми передамо в бібліотеки
вищих навчальних закладів України, стане в нагоді сучасним українським
вченим, студентам та широкому загалу читачів.
Ми готові продовжувати з вами, пані Лідо, ділову творчу співпрацю задля
духовного відродження України.
Бажаємо Вам міцного здоров'я, особистого благополуччя, нових плідних
успіхів та досягнень у Вашій творчості”.
Відвідуючи Україну, Л.Палій не обминає ні бібліотек, ні шкіл та інших
навчальних закладів. Влітку 2000 р. канадська гостя побувала у київському
державному ліцеї “Універсум”. Враховуючи те, що у ньому навчається понад
200 обдарованих дітей, вона привезла з собою й найбільш складну частину
свого багатотомного книжкового дару – енциклопедію, підручники для
старшокласників, довідникову й пізнавальну літературу англійською мовою.
“В Україні зараз буваю щороку, – розповідала про себе й свою ідею на
прохання юних ліцеїстів пані Ліда. – І часто буваю тут у бібліотеках і школах.
Бачу, що не вистачає книжок. З-за кордону висилають сюди багато
українських різних видань. Я ... зробила для себе висновок, що є велика тут
потреба в англійській мові. І тим самим школярам потрібна математика,
фізика, хімія й інші предмети англійською мовою, щоб глибше оволодівати
нею. А також побільше англомовних текстів, що допомагатимуть швидше
орієнтуватися у розмовному спілкуванні. Тобто разом з рідною українською
мовою наші діти мають органічно володіти й іноземною, зокрема англійською
мовою”2.
Наша співвітчизниця вже кілька років поспіль підтримує дружні взаємини
з Требухівською сільською школою що на Київщині. Кожен приїзд
заокеанської гості до українських школярів перетворюється у справжнє свято.
Її зустрічі з требухівськими учнями стають незабутніми уроками з української
та зарубіжної літератури, рідної історії. А подаровані нею цінні книжки
допомагають школярам у вивченні цих та багатьох інших предметів. На знак
подяки за подвижницьку працю Ліди Палій їй присвоєно звання почесної
вчительки Требухівської школи3.
Приємну місію виконала Л.Палій під час приїзду в Україну 1997 р. Вона
привезла безцінні реліквії, виявлені експедицією відомого українського
вченого-археолога Ярослава Пастернака ще 1940 р. Це були золотий колт,
прикрашений різнокольоровою перегородчатою емаллю, з Галича та
фрагмент окладу Ікони – плоскорізьба по кістці, із зображенням
1

Нова книга Романа Матейка // Свобода (Тернопіль). – 2002. – 24 серп.
Ліда Палій – київським ліцеїстам // Народна газета. – 2000. – 15-21 черв.
3
Лановик Б.Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. та ін. Роль та місце української
діаспори в становленні незалежної української держави. – Тернопіль: Економічна
думка, 2001. – С. 99.
2
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давньоукраїнського лицаря-боярина на оборонному мурі замку з літописного
Пліснеська на Львівщині. Після смерті Я.Пастернака його дружина передала
на зберігання Ліді Палій історичні реліквії, які вчений заповідав повернути на
Батьківщину, коли вона здобуде незалежність.
Шедеври давньоукраїнського мистецтва, які отримав Львівський
історичний музей завдяки зусиллям Л.Палій, є гідним поповненням
найбільшої в Україні колекції предметів Княжої доби, що походять з території
Галицько-Волинської держави1.
Більше десяти разів Л.Палій побувала на рідній землі, відвідала Київ,
Львів, Харків, Чернігів, Тернопіль, Луцьк, Терпилівку, пройшла незабутніми
стежками свого дитинства.
Перший після десятиріч вимушеної “розлуки” візит в Україну відбувся у
1968 році. Ці відвідини були хвилюючими й водночас тривожними. За гостею
з Канади невідступно стежив агент КДБ. Їй не дозволено було найменше
відхилення від наперед визначеного маршруту. Про зустріч із дорогою її
серцю Терпилівкою не могло бути й мови. А їй хотілося ще хоч раз побачити
вимріяне у снах це незабутнє село, вклонитися дорогим могилам. “У важкі
безнадійні роки на чужині, коли вже подільські поля відійшли у казку, я
просила Бога, щоб дозволив ще повернутися у село моїх предків”, – писала
Л.Палій. І така давно очікувана нагода трапилася під час наступної поїздки в
Україну, що відбулася аж у травні 1990 року. Вона брала участь у
Шевченківському святі “в сім’ї вольній, новій”, у міжнародному літературномистецькому фестивалі української поезії “Золотий гомін”. Про свої враження
канадсько-українська письменниця так розповіла київському журналістові:
“Приємно бути свідком відродження України. Приємно бачити, як тягнуться
люди до джерел рідної культури. Коли читала свої вірші на сцені то щось від
зворушення перехоплювало горло...”
У серпні 1991 р. вона приїжджала до Києва і Луцька на наукову
конференцію, присвячену творчості Лесі Українки. Дуже цікавою та
корисною для Л.Палій була участь у міжнародному фестивалі поезії.
Вселюдними й зацікавленими були зустрічі та дискусії заокеанської гості з
вдячними українськими читачами в наступні роки.
Гнів та обурення у Л.Палій, як і в тисяч інших українців, викликають
спроби комуно-фашистських сил позбавити Українську державу
самостійності, зупинити процес її розбудови. Пані Ліда заявила: “Стає
моторошно, коли дізнаєшся, що темні сили – російські шовіністи, недавні
партократи, комуністи знову підносять голови, намагаються організовуватися,
планують повернення тієї жорстокої системи, яка десятками років давила і
нищила Україну, її народ і культуру.
Ми не сміємо допустити цього. Земляки, єднаймося і одним голосом
скажімо їм: “Ні, ніколи більше!”2 Цей заклик, висловлений більше 10 років
тому, не втратив своєї актуальності сьогодні.
Плідна творча праця Л.Палій на ниві красного письменства, її активна
громадсько-політична діяльність здобули високу оцінку і в Україні, і в Канаді.
Свідченням цього, зокрема, стало присудження письменниці канадської
1
Терський С. “Пліснеський лицар” повернувся додому // Високий замок. – 1997. –
16 груд.
2
Захистити незалежність і демократію // Літературна Україна. – 1993. – 18 лют.
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Шевченківської премії 2001 р. А 16 грудня 2002 р. вона удостоєна Золотої
ювілейної медалі королеви Єлизавети ІІ, яку отримують громадяни за свою
винятково важливу працю для загального добра. Цю нагороду Л.Палій
вручила парламентський секретар Міністерства канадської спадщини
Сармайт Д.Бульте. У своєму вітальному слові вона справедливо відзначила
вагомий здобуток нашої співвітчизниці на нивах канадської й української
культури1.
Активна поборниця української національної ідеї, вона живе
сьогоднішніми радощами, болями і тривогами України. Умудрена життєвими
досвідом, Л.Палій сповнена творчих сил та енергії. Одним із її життєвих
орієнтирів є відомий постулат українських емігрантів-патріотів: “Ми пішли на
Захід, щоб повернутися на Схід”. Славна українка повсякчас підтверджує це і
словом, і ділом.

1
О. К. Ліда Палій отримала золоту медалю // Свобода (США). – 2003. – 7 лют.;
Zakydalsky O. Poet and literary activist receives jubilee medal // The Ukrainian weekly. –
2003. – 2 Febr.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Кононенко Т. П. (Київ)
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ ФОРМИ ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРІВ
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
У статті пропонується науковий перегляд усталеної точки зору на
літературну форму філософських творів Г. Сковороди, який є притаманним
більшості з наукових та популярних праць, присвячених творчості
українського філософа. Традиція відкидання аналізу форми літературного
філософського твору, виявлена у боротьбі з так званим «формалізмом»
упродовж майже століття стала на перешкоді дослідженню такої
унікальної для філософської творчості царини, як форма виявлення
філософської діяльності людини. У повноті подібної методологічної
недосконалості постав і аналіз творів Г. Сковороди, де філософські змісти,
відрізнені з форми представлення власної думки філософом, породжували
фантасмагоричні аналітичні висновки.
Заспівом до викладу матеріалу статті може бути висловлювання
президента Татарського ПЕН-клубу Туфана Мінулліна, у якому прекрасно
відтінена своєрідна методологічна настанова щодо співвідношення духовного
осердя людини, її мисленної творчості та форми подання здобутку цієї
творчості: «З особливим почуттям я дивлюся на власні твори, які ввійшли у
світ в образі книг (курсив – Т.К.). Хоча й знаю там ледь не кожну фразу
напам’ять, наново їх перечитую. Намагаюся дивитися на власну роботу
стороннім, критичним поглядом. Бо ж ким би не була написана книга, вона
належить до скарбниці національної культури»1.
Безперечно, евристичною є думка про те, що духовний злет людини,
активне нуртування духу можуть бути виявлені в певному образі, імовірно, у
множині образів, до яких належить і книга. Коли ми ведемо мову про книгу,
не варто забувати, що духовне струменіння людини виявляється у певному
образі, яким постає книга, і не є сама духовність. Філософська форма
виявляється образом вияву глибинної духовності людини, яка за власним
змістом є і національною. Проте і між філософською формою образу та
книгою як ємкістю літературної форми філософічності існує принципова
1

Национальная библиотека Татарстана. – Казань: Милли китап, 1997. – С. 30.
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відмінність. Філософічність може набувати різних форм образів і формувати
нові, ідіоматичні форми представлення.
Відтак питання набуває нового змісту – чи може певний образ духовного
виявлення людини цілісно представити власне духовність, чи певна форма
образу, зокрема літературна, за всієї своєї сакральності, надає лише певну
образну проекцію цілісного життя людини. Не може не викликати
зацікавлення і імовірність існування інтегративних форм образів духовності,
які включають різнорідні «прості» форми вияву. Саме аналіз структур
літературного образу виявлення духовного світу українського філософа
Г. Сковороди і дасть нам додаткове розуміння місця цієї філософії в часі
історичної доби його життя.
Безперечного поширення в науковому середовищі набула впевненість
дослідників у тому, що твори Г. Сковороди написані у діалогічній формі.
Часом ця впевненість навіть закладається у підстави далекосяжних висновків
із досліджень змісту філософування мислителя. Визнаний авторитет у царині
історії російської філософії прот. В.В. Зєньковській в «Истории русской
философии» безапеляційно стверджує: «У роки мандрувань розквітла
філософська творчість Сковороди – саме у цей період написані всі його
діалоги (всі його філософські твори написані в діалогічній формі)»1.
Не маючи у завданні дослідження мету з’ясувати причину такого
пристрасного ставлення до діалогічної форми філософування та філософських
творів у ХІХ-ХХ ст., зазначимо лише припущення, що до такої ситуації
призвело безперечне панування діалектики та діалектичної методології, яка
була виплекана зусиллями представників німецької філософії ХVІІІ-ХІХ ст.,
органічно проникла у всі зразки філософії марксизму, російської релігійної
філософії, визначила на багато років методологію офіційного філософування
у СРСР. Саме ця методологія зумовлювала і левову частку суто історикофілософських досліджень, коли пошуки діалектизмів та відповідного їм
діалогізму ставали часом підсвідомим мотивом дослідження чи історикофілософської роботи. Тому джерельна база за останні 200 років, яка і наразі
визначає коло методологічних підходів та представлена в освітніх закладах,
була сформована під впливом саме цієї впливової методології, яка в певних
випадках ставала навіть основою світогляду.
На цьому тлі особливо красномовним постає твердження дійсно знаного
філософа російської культури, який, проте, отримав ґрунтовну освіту в
Німеччині, Г.Г. Шпета щодо визначення літературної форми основних ранніх
творів Г. Сковороди: «…перші ж написані ним діалоги «Наркісс» і
«Асхань»…»2 Однак чи дійсно ми маємо справу з діалогами? Якщо основу
літературної форми «Наркісса» ще можливо визнати діалогом, то твір
«Асхань» чітко названий Г. Сковородою «Симфонією» – «Симфоніа,
нареченная Книга Асхань о познании самого себе»3.

1
Зеньковский В.В. История русской философии. – Париж: YMCA-PRESS. – Т. 1. –
С. 68.
2
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Введенский А.И., Лосев А.Ф.,
Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. – Издательство
Уральського университета, 1991. – С. 296.
3
Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 201.
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Варто відразу наголосити на тому, що симфонізм як літературний прояв
філософської творчості неодноразово застосовувався українським філософом
у власних творах. І, згоджуючись із думкою І. Іваньо про те, що «всі
оригінальні твори Сковороди, і богословсько-філософські, і літературні дуже
схожі між собою»1, звернемось до аналізу змісту такої літературної форми
вияву духовного життя мислителя, яку у книжному виді він називав
«Симфонія». Саме симфонічність філософічної творчості мислителя
практично ніколи не ставала предметом детального розгляду. Цілком
імовірно, що структурний аналіз такої літературної форми розмислу надасть
нам багато нового для усвідомлення цілісності творчої спадщини
Г. Сковороди.
Визначення назви «симфонія» Г. Сковорода дає саме в першому значному
творі «Наркісс»: «Симфониа, сирьчь согласие священных слов со сльдующим
стихом…»2. Але вже структурні складові цього твору мають багато
відмінного від суто діалогічної літературної форми філософського твору,
основи якого закладалися творчістю давньогрецького філософа Платона, а
поширення якої так активно відбувалося у новій європейській філософії,
починаючи з XVII ст.
Найперше,
«Наркісс»
названий
Г. Сковородою
у
заголовку
«Разглаголом»3. Зазначимо, що філософ застосовує значну кількість
синонімічних форм до «діалогу» на означення розмислової діяльності, кожна
з яких набуває переважання певного структурного чинника. Тобто
«разглагол» є загальною динамічною літературною формою філософування,
якому надане виключно чітке ім’я – «Наркісс». Розпочинається разглагол
«Прологом», у якому з’ясовується іменна подія, яка буде викладена в
разглаголі. Наступні частини означені філософом як «Розговор», їх ми
налічуємо у числі 7 аж до власне частини під назвою «Симфониа, сирьчь
согласие священных слов со сльдующим стихом…». А далі в разглаголі
Г. Сковорода включає таку незвичну для філософського діалогу-трактату
частину, як «Хор»4, після якої ідуть чотири «Симфонії»5. Як бачимо, іменні
частини розмислу, які називаються симфоніями, у мислителя наявні вже з
перших значних за обсягом (наголосимо саме на цьому в цій порі визначенні)
філософських творів.
Ще виразніше прихильність до симфонізації певних змістів Г. Сковородою
виявляється у «Симфоніа, нареченная Книга Асхань о познании самого себе».
Передує викладу матеріалу аналог прологу, написаний у вигляді листа до
М. Ковалінського. Саме після цього філософом означується загальний зміст
твору у «Главизна книги сея»6. У главах цієї книги знаходиться 4 вірші. Саме
до них, як до іменних частин загального твору, буде відбуватися
«симфонізація» основного змісту. Зачин же основного змісту визначається

1

Іваньо І. Про стиль філософських творів Г. Сковороди // Григорій Сковорода 250:
Матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження. – К., 1975. – С.148.
2
Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 193.
3
Там само. – С. 154.
4
Там само. – С. 195.
5
Там само. – С. 195-200.
6
Там само. – С. 202.
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симфонією з віршем із «Пісні пісней» : «Симфонія с сим стихом: «Аще не
увьси самую тебе, о добрая в женах, изыди ты в пятах паств и паси козлища
твоя у кущей пастырских»2.
Варто зазначити, що «Асхань» є класичним взірцем твору Г. Сковороди,
написаного в літературній формі симфонії. У ньому не існує жодних інших
частин та додатків. Проте вся послідовність викладу збігається з
настановчими частинами твору, що засвідчує глибоку структурованість та
апріорну цілісність змісту. Тому не існує підстав згодитись із твердженням
вже згаданого Г.Г. Шпета, що наявність того чи іншого матеріалу в творі має
хаотичний та свавільний характер: «Засвоївши декілька моралістських
тривіальностей, в іншому Сковорода насичується біблійною мудрістю і як
істий начотчик засипає очі та вуха читача – до його виснаження, до
запаморочення – біблійним піском»3. Ця позиція чітко узгоджується в автора,
у свою чергу перенасиченого німецьким філософським доробком, з його
пошуком єдиного уніфікованого принципу розвитку філософської концепції
як визначального чинника і ознаки будь-якої «дійсної» філософії – у спадку
Г. Сковороди. Безперечно, що вишукування та прийняття чогось за принцип
побудови вимагає і розгляду видозмін цього принципу у власних проявах
упродовж усієї філософії. Відшукавши «дуалізм» у Г.Сковороди, Г. Шпет
констатує: «Якщо цей «дуалізм» і має вигляд метафізичного принципу, то цим
і вичерпується власне філософія Сковороди. Бо як далі можна було б
розвивати цей принцип»4.
Але чи лише наявність одного принципу, виявленого в чіткій логічній
формі, є визначальним положенням розгортання певної форми викладу змісту
філософування? Найперший висновок, який варто зробити з нашого аналізу
літературної форми філософських творів Г. Сковороди, полягає в тому, що всі
вони написані надзвичайно структуровано, узгоджено у всіх частинах та
відтворюють основний зміст розмислу філософа. У симфонії «Асхань»
філософ надає філософський принцип не в логіко-лінгвістичній, а в
симфонічній формі. Саме це положення є органічним для стану
розмислювання представниками українського філософського терену, що, у
свою чергу, становить цілком самостійне дослідження, оскільки такий підхід
дає змогу включити до філософів українського терену виключно нові імена,
які неможливо відшукати в традиційних підручниках філософії та історії
філософії.
До додаткових синонімічних терміну «діалог» формах літературного
образу філософування можна долучити назву ще одного твору філософа.
Власне, саме цей твір найвиразніше представляє форму діалогу у вже
зазначеній нами елліністично-римській транскрипції. Г. Сковорода називає
такий розмисел «Бесьда», «Бесіда» – «Бесьда, нареченная двое, о том, что
блаженным быть легко»5. До означення терміну діалог філософ звертається
1

Там само. – С. 202.
Там само. – С. 202.
3
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Введенский А.И., Лосев А.Ф.,
Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. – Издательство
Уральського университета, 1991. – С. 294.
4
Там само. – С. 301.
5
Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 263.
2
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ще в одному творі: «Діалог, или разглагол о древнем мірь»1. Цей разглагол
також виявляється типовим за формотворчим літературним принципом. Він
має «Лист-присвяту» та «Основаніе діалога». Інший значний твір
Г. Сковорода називає «Разговор, называемый алфавит, или букварь мира» 2.
Ця літературна форма зацікавлює тим, що поєднує різнорідні образи
духовної діяльності людини в одній літературній формі. В ній ми знову
зустрічаємо «Пісню», «Лист-присвяту», «Основаніе», «Дружескій розговор»,
«Примьты нькіх сродностей», «Басня», «Хор природных благовьстников» та
ін.
Зазначимо, що цей аналітичний матеріал є лише приступком до більш
ґрунтовного дослідження літературної форми у творчості Г. Сковороди. За
цими формотворами знаходиться глибинний зміст інтегративного
світосприйняття. Автор матеріалу стверджує, що формою такої
інтегративності є симфонізм, філософський зміст якого необхідно дослідити
більш деталізовано. До ще одного твердження належить гіпотеза про те, що
симфонічна форма філософування утримує діалогізм як складову частину,
маючи принципово глибшу і складнішу структуру. Це ж, вочевидь, охоплює і
відбиває складнішу структуру буття. Тим чином, яким його намагався
розмислити Г. Сковорода.
Насамкінець наголосимо на певному традиційному чиннику для культури
українського терену, який також спроможний підтвердити положення у
викладеному матеріалі. Симфонічний світогляд ми зустрічаємо в образах
творчості видатного мислителя України П.Г. Тичини. Власне, декілька століть
поспіль історичного часу життя Г. Сковороди П.Г. Тичина викладає в образі
книги твір під назвою «Сковорода. Симфонія»3. І вже далі ми розглядаємо
літературну огранку симфонії духовного життя П. Тичини, яка постала у
вигляді книги.
Чи можемо ми беззаперечно визначити літературну поетичну основу
(певний принцип) цього твору? Вочевидь, що симфонічну. Наведемо лише
посилання на ті матеріали, цілком не-поетичного літературного характеру, які
П.Тичина використав для створення симфонії. Подібних записів у Тичини
можна знайти душе багато. Під час роботи над симфонією «Сковорода»
П.Г. Тичина вивчив буквально тисячі джерел, які стосувалися життя і
творчості великого українського мислителя й поета. Виписки з
найрізноманітніших джерел, аркуші із записом тих чи інших думок
П.Г. Тичини згруповані в таких теках: «Гомер у Сковороди», «Сковорода й
Платон», «Сковорода й Арістотель», «Скоровода й Епікур», «Сковорода й
Лукіян», «Сковорода й сміх. Сковорода й «Енеїда» Віргілія», «Чи міг знати
Шекспіра Сковорода?», «Еразм Роттердамський», «Сковорода й Ян Амос
Коменський», «Сковорода і Ісаак Ньютон», «Сковорода і Фенелон»,
«Сковорода і Лабрюйер», «Сковорода і Лесаж», «Сковорода і Лейбніц»,
«Сковорода і Прістлі», «Сковорода й Вольтер», «Сковорода і Юм»,
«Сковорода і Паскаль», «Сковорода і Боссюе», «Сковорода і Гольбах»,
«Сковорода і янсеністи (монастир Пор-Рояль)», «Сковорода і Кант»,
«Сковорода і Спіноза», «Сковорода і Жан-Жак Руссо», «Сковорода і
1

Там само. – С. 307.
Там само. – С. 411.
3
Тичина П. Сковорода. Симфонія. – К., 1971. – 403 с.
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Гельвецій», «Сковорода і Бюффон», «Сковорода і Гоббс», «Сковорода й
Дідро», «Сковорода й зах.-європ. філософи матеріалісти», «Сковорода й
Гурамішвілі», «Чи знав Сковорода твори Ів. Некрашевича?», «Сковорода і
Кантемір», «Сковорода й Ломоносов», «Сковорода й Тредіаковський»,
«Сковорода й Сумароков», «Сковорода і Новиков», «Сковорода й Радіщев»,
«Сковорода й Фонвізін», «Сковорода і Котляревський», «Чернишевський»,
«Карл Маркс, Енгельс, Ленін, Сталін про XVIII вік», «Сковорода і всесвітня
історія», «Сковорода проти Фрідріха II», «Сковорода і логіка», «Сковорода і
геометрія», «Телескоп чи мікроскоп у Сковороди», «Слово «мануфактура» у
Сковороди та слово «фабрика», «Історичні події у творах Сковороди», «Чи
глухий був Сковорода до політики?», «Сільське господарство у Сковороди»,
«Чи уникав Сковорода світу, суспільства, громади? Суперечливість у нього
щодо цього. Сковорода й народ», «Науки у Сковороди. Сковорода проти
шахрайства у науці», «Сковорода й педагогіка. Окремо виховання»,
«Сковорода як філолог, як перекладач, фольклорист», «Сковорода й народна
пісня», «Архітектура і малярство у Сковороди», «Слов'яни у Сковороди»,
«Сковорода і поляки», «Сковорода й угорська мова і взагалі Угорщина»,
«Латинська мова як мова міжнародна», «Сліди ознайомлення з деякими
іноземними мовами у Сковороди», «До вияснення філософського обличчя
Сковороди», «Пізнай себе самого» у Сковороди», «Матерія у Сковороди»,
«Сковорода й церква», «Ставлення до релігії у Сковороди», «Ставлення до
смерті у Сковороди. Мотиви старості (чи єсть же вони у Сковороди?).
Повернення молодості», «Ідея довголіття у Сковороди», «Сковорода про
смерть і про позбавлення гніту смерті», «Повернення молодості у
Сковороди», «Сковорода й царі», «Ханжа у Сковороди», «Що міг читати
Сковорода. Кого міг знати чи про кого міг чути», «Кого Сковорода цитує або
ж згадує в своїх трактатах», «Поезії Сковороди», «Сатира Сковороди»,
«Творчий темперамент Сковороди. Епітет у Сковороди. Порівняння. Окремі
вислови. Слова», «Убогий жайворонок», «Пророцька недремність
(бодрствование). Пророцький тон у Сковороди», «Листи Сковороди.
Листування», «Дати під творами Сковороди», «Який був Сковорода в житті»,
«В яких місцевостях був Сковорода або ж про які місцевості він згадує», «До
окремих років життя Сковороди», «Що треба прочитати», «Рецензії на праці
про Сковороду» та ін. Крім того, є ще дуже багато виписок та посилань у
теках, де зберігаються рукописи тих чи інших частин «Сковороди».
Ось тільки невеличка частка ідейно-мистецьких зацікавлень П.Г. Тичини в
період роботи над «Сковородою»1.
Таким чином, літературна форма філософських творів Г. Сковороди не
має чіткої діалогічної структури. Для аналізу його творчості потрібно
використати той тип літературної форми, який представляється як симфонія.
Відтак, до змістовного аналізу спадщини філософа ми маємо долучити
рівнозначний аналіз формалістичних ознак образів його духовного вияву

1

Коментар та примітки // Тичина П. Сковорода. Симфонія. – К., 1971. – С. 365-366.
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Янок С. В. (Київ)
ЕКЗИСТЕНЦІЙНЕ СВІТОВІДЧУТТЯ
У СМИСЛОЖИТТЄВИХ ВИМІРАХ В УКРАЇНСЬКІЙ
ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Стаття присвячена осмисленню екзистенційного світовідчуття у
смисложиттєвих вимірах в українській філософській традиції. Автор
переконаний, що існування будь-якої національної філософії реалізується,
насамперед, як прояв філософії духу, тому й українська філософія є
особливим, оригінальним явищем.
Актуалізація тем вітчизняного екзистенціалізму виглядає не як данина
моді, а саме як внутрішня детермінанта часу. Такі поняття, як творчість,
свобода, особистість і т. д. знаходяться в центрі уваги сучасної культури
філософського дискурсу, саме на цих проблемах і були зосереджені думки
представників вітчизняної екзистенціально-філософської школи. Домінантою
їх філософування є людина, її етичні, естетичні, культурні взаємовідносини з
дійсністю.
Одним з найцікавіших процесів в історії української культури є початок
ХХ ст. Відомий як "доба українського відродження", він представляє
неабиякий інтерес для багатьох галузей вітчизняної науки. В естетикокультурологічному контексті цей період позначений моральним катарсисом,
новою моральною перипетією, що обумовила трагедію особистості і трагедію
вчинку. Можливо через це загальна доба привернула до себе увагу
публіцистів, істориків, філософів, мистецтвознавців, які одностайно
визначили, що та особлива духовна атмосфера і надзвичайний інтерес до
людської особистості сформували на початку століття певне духовноморальнісне явище, яке помітно впливало і продовжує впливати на різні
сфери національного буття.
Як докласична доба, так і класична створили в Києві настільки стійку
україноментальну культурну атмосферу, що нею визначалися істотні риси
київської екзистенційно-філософської школи початку ХХ ст., до якої входили
М. Бердяєв, Л. Шестов, В. Зеньковський та ін. Л. Шестов та М. Бердяєв –
мислителі, які стояли біля джерел європейського екзистенціалізму.
Творчість Л. Шестова свідчить про те, що загальнолюдський,
загальнокультурний зміст його робіт розглядається не тільки як раритетний
предмет думки (як представника київської гуманістичної школи поряд з
М. Бердяєвим та В. Зеньковським) у контексті філософії, а й як рухливий та
живий погляд у колі найгостріших проблем сучасності.
Україноментальна “атмосфера” Києва – не просто абстрактна метафора.
Ця атмосфера, наприклад, була притаманна родині Бердяєва. Старший брат
відомого філософа Сергій Бердяєв був українським поетом. Філософська
позиція Бердяєва ґрунтується на переконаності в наявності глибокої кризи
сучасного людства, ознаки якої вбачаються в поширенні науковораціоналістичного розуміння світу, яке “розриває” цей світ на суб’єкт і об’єкт.
Подолання кризи, згідно з Бердяєвим, лежить у “поверненні” до буття та
живого досвіду, у подоланні всіх перешкод між суб’єктами і об’єктами. Має
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бути створено нову філософію тотожності, за духом близьку до Шеллінгової,
але збагачену всіма новітніми завоюваннями”1.
Ще одним цікавим і важливим варіантом виявлення первинної інтенції
саморефлексуючої думки є “миследія”, що розуміється не як утилітарнопрактична дія, а як дія, обернена на виявлення можливостей самої думки як
особливої сутності. Практичне застосування думки – це намагання її
самовизначитися щодо власних меж у власних діях; за давньою історикофілософською традицією це є ніщо інше, як етика або етична думка. Добре
відомо, що такого роду філософствування набуло розповсюдження у часи
пізньої античності. І все ж можна стверджувати, що ще більшою мірою воно
запанувало у ранній візантійській патристиці. Тут були закладені підвалини
особливого типу філософування, що отримав врешті назву “філософствування
у Христі”2.
Цей тип філософствування разом із прийняттям християнства був
сприйнятий і в Київській Русі. Численні дослідження стверджують, що тут
була поширена любов до книжкової премудрості, проте серед літературних
джерел давньоруської держави був надзвичайно малий відсоток оригінальних
текстів3. Безумовно, тут відіграла свою роль історична потреба у переважному
засвоєнні здобутого, ніж у творенні нового, але позначились також і
особливості сприйнятого типу філософствування.
“Філософствування у Христі” відзначається принаймні двома
взаємопов’язаними спрямуваннями: з одного боку, тут думка намагається
максимально влитися в життя та життєві вчинки; відповідно, це є переважно
думка духовно-етичного спрямування, зразком якої, безумовно, поставили
євангельські переповідання про Христа; а, з іншого боку, думка такого типу
філософствування все, що відбувалося у житті, миттєво зводила до моральних
оцінок, повчань та висновків.
Для такої філософії не існує ні космології, ні філософії історії, ні фізики,
відірваних від морально виправданого життєвлаштування, але так само не
існує життєвих подій, які б не несли допитливому розуму певну настанову,
життєве повчання. Такий тип філософствування був органічно поєднаний із
ідеалом святості Київської Русі; згадаймо, як “Повість врем’яних літ” описує
загибель Бориса й Гліба, – це є безумовний взірець того, як життя переходить
у моральний принцип, а моральні заповіді та настанови, переставши бути
предметом абстрактних розмірковувань, стають засадою життєвих дій.
Врахування особливих рис такого типу філософствування дає змогу нам
краще зрозуміти як реальні події нашого віддаленого минулого, так і численні
форми проявів духовних процесів подальшої історії України та східного
слов’янства. Зокрема, тут можна побачити корені такого явища православ’я,
як “старчество”, відсутність стійкого інтересу до абстрактних філософських
системотворень, дещо зовнішнє сприйняття досягнень схоластики та ін.
Значне місце у формуванні філософських ідей займає Біблія, перекладні
твори “священного писання”, твори “отців церкви”. Серед представників
1
Бердяев Н. А. Об онтологической гносеологии // Вопросы философии и
психологии. – М., 1908. – Кн. 93. – С. 420.
2
Зеньковский В. В. История русской философии. – Л.: Эго, 1991. – Т. 1. – Ч. 1. –
С. 34-35.
3
Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХI – начала ХII в. –
К.: Наук. думка, 1988. – С. 51.
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патристики на Русі авторитетом користувалися імена Василя Великого,
Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Афанасія Олександрійського та ін.
Саме християнська філософія першою підняла інтерес до філософської думки
на Русі.
Євангелізм київського християнства багато в чому зорієнтований на
традицію в ранньому християнстві, пов’язану з діяльністю апостола Павла.
Так званий паулінізм перетворив єдність і рівність у Христі всіх людей на
основний принцип, освячений самим Богом.
Характерною рисою філософської думки Київської Русі було “софійне”
розуміння філософського знання. “Софія” (мудрість) тлумачиться не як
абстрактно-монологічне, а як особистістно-плюралістичне знання. Апостол
Павло, таким чином, справедливо вважається першим християнським
богословом, з ім’ям якого пов’язується виникнення в київському християнстві
перших богословсько-філософських розробок, особливістю яких є софійний
характер способу богословствування і філософствування. На цю рису
руського православ’я у домонгольський період свого часу вказував відомий
православний богослов і священик Павло Флоренський.
У київському християнстві софійний підхід асоціювався з постійним
потягом до мудрості через вчення про Софію як “Премудрість Божу”, сприяв
формуванню таких засад бачення світу, що виник під впливом платонівської і
неоплатонівської
філософської
традиції,
обґрунтував
“плюралізм”,
“поліфонію”, творчий розмай думки, а не її єдність і одностайність.
Характеризуючи особливості християнства в Київській Русі, не можна
обминути проблеми його тривалого співіснування з язичеством. Вона
породила виникнення своєрідного феномена “двовір’я” в процесі
християнізації Київської Русі. Цей феномен витлумачується різними
дослідниками неоднаково. Так, М.Чубатий говорить про повну і
безконфліктну асиміляцію християнством язичників-полян, культурний
рівень яких був досить високим для сприйняття “світу євангельських правд”.
П. О. Рибаков, навпаки, вважає Київську Русь державою з язичницькою
системою, що довгий час протистояла проникненню християнства. За
М. Ю. Брайчевським, “християнство у Давньоруській державі змінило собою
первісне язичество”, і “тому цю подію необхідно оцінювати у порівнянні цих
двох ідеологічних систем”.
У Київській Русі філософська думка сприймалась перш за все як філософія
людини, суть якої полягала в тому, щоб навчити людину, як їй наблизитись до
ідеалу, який смисл її життя та покликання.
Слід зазначити, що в давньоруській філософській думці світоглядна
орієнтація зміщується в духовний світ людини. Людина мислилась не просто
часткою космосу, природи, вона усвідомлювала себе її господарем, її
“вінцем”. Складалась думка про людину, як про “малий світ”, “мікрокосм”, у
ній вбачалось відтворення богом моделі Всесвіту як цілого. У цьому погляді
видно вплив середньовічного світогляду. Іоанн Дамаскін пише: "Творив бог
людину, наче якийсь інший світ: малий у великому. Людина – це світ малий,
адже він наділений як душею, так і тілом і є серединою між розумом і
матерією, він пов’язує собою зриме і незриме, чуттєве і те, що тільки розумом
осяжне”1.
1

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 56.
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Проблема тіла і душі займає важливе місце в роздумах київських
книжників, які у її вирішенні спирались на “Шестиднев”, “Ізборник” 1073 р.
та інші пам’ятки писемності. Вважалось, що на відміну від тіла душа
безтілесна, безсмертна, є “сутністю живою”, але тільки в поєднанні з тілом
вона стає реальністю. Так проводилась спроба обґрунтувати дуалізм двох
субстанцій у людині. Як зазначає В. С. Горський, “домінуючу інтенцію
давньоруської думки складає так би мовити екзистенціально-антропологічна
редукція філософського знання”1.
Виходячи з такого погляду на людину, формувались і певні моральні
норми, вимоги, цінності, орієнтації та ідеали. Характерним є те, що саме ця
сторона людського життя вважалась настільки важливою, що це привело,
фактично, до етизації всієї філософської думки Київської Русі. Конфлікт між
добром і злом проходив через усю філософську проблематику.
Таким чином, можна стверджувати, що філософська культура Київської
Русі постає як результат попереднього духовного розвитку. На основі
сприйняття, творчого осмислення перекладних джерел світової культури на
початку ХІ ст. створювались оригінальні твори вітчизняної книжності.
Теоретики київського християнства, продовжуючи “святоотечеську”
традицію, зупиняються на софійному аспекті релігійності. Пропагуючи
діалогічний характер взаємовідносин людини з божеством, цей підхід розуміє
процес богопізнання як “обожнення” людини, як процес не тільки
гносеологічний, а й онтологічний, не лише ідеальний, а й реальний, що
починається з вольового акту віри і потребує догматичного авторитету. Звідси
виникає непересічна роль у київському християнстві релігійного досвіду або
так званого духовного шляху, який не можна замінити теоретичним
вивченням віри, тому що тільки літургічна діяльність і релігійні обряди
формують віру як “почуття серця”.
Філософська думка українського народу походить з глибини віків. Вже
тисячі літ тому наші далекі предки ставили й вирішували суто філософські
питання, котрі хвилюють людство і по сьогодні. Наукові факти свідчать про
те, що вже в часи праукраїнської трипільської культури (ІV-V ст. до н.е.)
утворилася самобутня міфологічна система світобачення, що здійснила
могутній вплив на індоарійський та ранньоантичний світ.
Ще з кінця ХVІІ ст. у Києво-Могилянській академії читалися курси
моральної філософії. Г. Кониський один з перших включив етику у свій
філософський курс, розглядаючи її як практичну науку. Етика, на його думку,
повинна навчити людину спрямовувати свої дії на добро, на досягнення щастя
як вищої мети людини. Самопізнання, цілеспрямована діяльність людини,
керована розумом, її воля, свобода можуть дати людині відчуття повного
щастя. Щодо моральних норм, оцінок тощо, то вони існують не апріорі, не
вічно і не даються богом. Кониський вважав, що вони встановлюються
історично в процесі розвитку людського існування.
І все ж не підлягає сумніву те, що першою людиною, яка справді зробила
“велике повернення” до первинної філософської інтенції руської філософії,
був Григорій Сковорода.

1
Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К., 1993.
– С. 48.
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З одного боку, ми знаходимо у його творах повне відродження домінації
практичного, тобто морально-етичного розуму понад усіма іншими
можливими та важливими проблемами буття. З іншого боку, для Сковороди
духовна натура постає єдиним справжнім чинником усіх подій та процесів
дійсності.
Аналіз філософської спадщини Г. Сковороди дає право висловити думку
про те, що його творчість є важливим вузловим пунктом у розвитку
філософської думки України. Називаючи Г. Сковороду засновником
української класичної філософії А. К. Бичко зазначає, що саме в його
філософії найбільш зріло, виразно, чітко виявилися такі специфічні, основні
риси української світоглядної ментальності, як антеїзм (“спорідненість”
Людині всього світу), екзистенціальність (орієнтованість на неповторне у
своїй окремішності людського існування, плюралістичність і водночас
діалогічна гармонійність реальності), кордоцентризм (“серце – всьому
голова”), які сформувались ще за часів Київської доби1.
Інтенція філософських думок Сковороди на миследію була підхоплена
П. Юркевичем, але справді взята на озброєння, розгорнута у власних
можливостях та обріях була в філософії таких мислителей, як В. Соловйов,
М. Бердяєв, С. Франк, Л. Шестов, П. Флоренський та ін.
У І половині ХІХ ст. набуває поширення вплив західно-європейських ідей,
зокрема німецької класичної філософії в Україні (Кант, Фіхте, Шеллінг,
Гегель та ін.). Це був, в основному, період наслідування, запозичення,
пересадження на український ґрунт чужих ідей. Але він не пройшов даремно.
На його ґрунті в ІІ половині ХІХ ст. зростають оригінальні філософські
концепції, з’являються яскраві імена українських філософів – П. Юркевича,
О. Корсова, В. Лесевича, Г. Челпанова, В. Зеньковського, П. Ліницького,
О. Гілярова та ін.
Існування будь-якої національної філософії реалізується як прояв
філософії духу, тому й українська філософія є особливим, оригінальним
явищем. Ця особливість визначається домінантою етико-морального її
спрямування. Українська гуманістична філософія відтворює ідею, у центрі
якої є людина з її внутрішнім світом, що перебуває в органічній єдності з
умовами її самореалізації. Це не просто людина, а передусім людина Землі,
яка критерієм істини має власну діяльність, розглядає своє буття через єдність
чуттєвого і раціонального.

1

Бичко А. К. Нариси з історії філософії в Україні. – К., 1994. – С. 86.
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Соломаха І. Г. (Чернігів)
ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В КОНТЕКСТІ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті досліджується проблема істини в контексті українознавства.
Автор відзначає, що українознавству притаманна орієнтація на істину або
правду, в яких вбачається смисл і суть мудрого життя людини.
Українознавство, розглянуте як система знань про Україну та український
народ, виконує в суспільстві комплекс ідеологічних, науково-педагогічних та
методико-практичних функцій. Разом з тим воно виконує і пізнавальносвітоглядну функцію, тому що досліджує світ у особливому аспекті, через
призму цілісної життєдіяльності українського народу на своїй Батьківщині та
його планетарного становища. Завдяки цьому українознавство набуває також
значущість філософської дисципліни, витоки якої пов’язані із історією і
теорією української культури та її взаємодії із іншими національними
культурами. Тому українознавству, як показали своїми дослідженнями
П.Кононенко, Г.Філіпчук та інші вчені, властива філософська тематика,
заснована насамперед на ґрунті української культури.
Аналіз українознавства, з огляду на властивий йому філософський зміст,
зрозуміло, включає в себе й теоретико-пізнавальну проблематику. Зокрема,
вчення про істину має кілька напрямків. Наприклад, що можна досліджувати,
як істина інтерпретується в новітньому українознавстві, але можна вивчати й
те, як істина розглядалася в різні періоди історії української філософії або
окремим мислителем у межах конкретно взятого історичного періоду.
Враховуючи останнє, особливої уваги заслуговує вчення про істину-правду
видатного представника культури доби українського бароко, ректора КиєвоМогилянської академії І.Галятовського, який тісно співпрацював з
Л.Барановичем – провідником Чернігівського літературно-філософського
неформального кола, що діяло в ІІ пол. ХVІІ ст.
Потрібно відзначити, що у загальнофілософському плані вітчизняному
українознавству здавна притаманна орієнтація на істину або правду, у яких
вбачався смисл і суть мудрого життя людини. Ця риса української філософії
відзначалася у ХІХ ст. П.Кулішем, М.Драгомановим, І.Франком і
підкреслюється сучасними вченими (І.Бичко, В.Горський, С.Грабовський та
ін.). Але закладалася ця риса філософською думкою Київської Русі, набувши
розвинених форм у культурі українського бароко. Це був час, коли як
практично, так і філософськи в Україні реалізувалася думка про “правдиве
життя”, яке могло бути засноване тільки на істині.
Поза сумнівом, поява філософського осмислення й аналізу того, що
називається істиною виходить в Україні за межі ХVІ – ХVІІІ ст., коли завдяки
діяльності братських шкіл, Острозького культурно-освітнього центру, КиєвоМогилянської академії, Чернігівського колегіуму почало набувати
самостійного розвитку філософське теоретичне знання, тобто почав
з’являтися доступний статус професійної філософії. З’являється ґрунт, на
якому починає досить плідно розвиватися пізнавальна істина, народжена
творцями українського філософського бароко, одним з яких був архімандрит
Єлецького монастиря, учень Лазаря Барановича, Іоаникій Галятовський.
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Постать Іоаникія Галятовського продовжує собою ряд українських
філософів, які намагалися поєднати етнознання, етномудрість з великою
мудрістю інших цивілізацій, що проникали в розум, життя українського
народу через літературу. Знання, що приходили ззовні, не могли прижитися
без асиміляції, яка ставала можливою лише через діалог та спілкування між
тогочасними українськими авторами.
Наше минуле виокремлюється для нас як неоднорідна картина, написана
різними авторами в різний час і різними прийомами. Все, що ми намагаємося
осягнути і зрозуміти, можна викласти у двох питання: “Як жити? Для чого
жити?” Процес народження відповіді на ці питання вічний і повсякчасний, але
хтось це вже колись робив, він шукав свої істини.
Іоаникій Галятовський один з небагатьох, хто спромігся осягнути, яким
шляхом розширити своє пізнання “істини”. Істина завжди була й залишається
однією з найвищих гуманістичних цінностей людини. Будь-яка спроба
відділити істину від суб’єктивно-практичного, гуманістичного контексту
людської життєдіяльності неминуче обертається не просто трагедіями й
катастрофами, а й знищенням самої істини. Одна з основних характеристик
будь-якої істини є її відносність, хоча людина завжди намагалася створити
фундаментальні – вічні істини. Іоаникій Галятовський у книгах “Ключ
розуміння”, “Ісус Христос – Мессія правдивий” та інших творах намагався
відділити фундаментальні істини від тимчасових. Зміст знання (істинного
насамперед) визначається не самою реальністю як такою, а “зміною її
людиною”, тобто практикою. У Галятовського “Двоякая есть мудрость –
несотворенная и сотворенная; несотворенная есть албо естественная албо
персональная; естественная мудрость, поясняє Галятовський, – ето естетство
Божескоє, персональная – ето сынь Божий, сотворенная мудрость есть албо
набитая презь працу албо вляная оть Бога”1.
“Естественная” мудрость – це вічні, фундаментальні істини, що не
потребують, з погляду Галятовського, будь-якого доказу і не піддаються
сумніву. Все, що він відносить до мудрості “сотворенной”, – є істинами
тимчасовими, змінними, зникаючими.
Людина давніх часів народжувалася, жила і вмирала, як правило, на одній
і тій же, переважно невеликій території, адже практика далеких мандрів не
була розвинута. Про тих же мандрівників, хто наважувався вирушити у
далеку подорож, складали легенди. Галятовський був тією людиною, яка
могла собі дозволити подорожувати і відчувати відносність певних
“сотворенных” істин. Кожну істину і мудрість він розглядав у рамках своєї
часової вартості. Але водночас ця мудрість щодо самого існування таких
рамок є відносною. Виходячи з цього, можна відчути, що в епоху української
барокової філософії розуміли, що немає абсолютної істини, але не може й
існувати абсолютної відносної істини – цe не дві різні істини, а одна й та ж,
розглянута під різними кутами зору. Зрозуміло, що порушення рамок
відносності істини веде до її перетворення у свою протилежність – оману.
Іоаникій Галятовський подібний підхід до “сотворенной “мудрості-істини”
перебрав ще з деяких творів києворуського періоду. У “Слові про Закон і
Благодать” йдеться про те, що дійсно потребує поваги, що необхідно
1
Огієнко И.И. Проповеди Іоанікия Галятовскаго, южно-русскаго проповідника
ХVІІ века. – Харьков, 1913. – С. 11.
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приймати і на що треба націлюватися – істину універсальну, всеохопну,
тотожну Благодаті, яка змінює однобічність Закону і подібна до Сонця –
“Благодать дарована всьому світу”1.
Синтезуючи в собі західну і східну традицію сприйняття істини (мудрості)
на ґрунті вітчизняної філософії Іоаникій Галятовський надавав
оригінальності, самобутності філософському баченню світу. Багато в чому він
завдячував своєму вчителю, ректору Києво-Могилянської академії Лазарю
Барановичу. “Аналіз філософських роздумів Л.Барановича показує, що
визначення світу будується ним із урахуванням міфологіки українського
народу, тенденцій філософської думки києворуської доби…”2
Таким чином, філософи визначають світ, не базуючись тільки на
отриманих зовнішніх знаннях, вони трактують світ з позиції материнського,
українського світобачення.
Істина існує для кожого там, де йому відведене місце в цьому світі.
Іоаникій Галятовський, базуючись на знаннях, шукав власну істину, подібну і,
разом з тим, не подібну на все те, що було адаптовано до нього. Він намагався
створити симбіоз знань для відкриття “спасительного пути” для свого народу
– це і є найважливіша його істина.
Людина для І.Галятовського не тільки природна, але більшою мірою
надприродна істота. У людині він поєднує природне та надприродне начало.
У процесі Божого творення вони дістали єдність та гармонію. Але Бог наділив
Людину свободою і волею, давши можливість вибирати пріоритет природних
інтересів чи божественних, слугувати переважно потребам свого тіла чи душі.
Мислитель вбачає вічну проблему-істину – пошук себе і своєї ролі в світітеатрі. Матеріальне багатство І.Галятовський називає золотою та срібною
сітками. Небезпечність становища багатих І.Галятовський вбачає в тому, що
вони “от Бога отдалятся, а служат мамоне, то есть багатцтвам своим”3,
спустошуючи свою душу, гублячи її. Тому чим більше Людина має
матеріальних цінностей, тим сильніше вона притягується до землі і
віддаляється від неба, втрачаючи можливість пізнавати, творити, а отже,
відчувати істину.
Шлях до пошуку істини існування І.Галятовський вбачав, як і
Л.Баранович, у моральному самовдосконаленні людей, які прагнуть
наслідувати вищий – істинний еталон буттєвості, а саме Ісуса Христа. Взірцем
для діяльності людини, перш за все, постають вчинки Христа, адже саме
“Христос предуставденіи подобный сут в житіи и в терпеніи Христови як
образові...”4 Як людина звикла дивитися в дзеркало, щоб бачити свої тілесні
недоліки, так вона має весь час порівнювати свої вчинки з життям та діями
Христа.
Христос, якого І.Галятовський величає “Мессия праведный”, був учителем
нової віри, порадником, помічником, цілителем, носієм добра, мав велику
мужність страждати й прийняти смерть за віру. Він створив свою вищу істину
і був готовий загинути за неї.

1
Слово про Закон і Благодать / Переклад С.В.Бондаря // Філософська думка. –
1998. – № 4. – С. 67.
2
Шевченко В.І. Філософська зоря Лазаря Барановича. – К., 2001. – С. 110.
3
Галятовський І. Ключ розуміння. – К., 1985. – С. 88.
4
Галятовський І. Мессия праведный. – К., 1669. – Арк. 196.
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Особливо І.Галятовський виділяє як гріх зраду Вітчизні. У його творах
зустрічаємо образ героїчної особи, яка бореться за свободу Батьківщини,
рідної землі. Захищати землю предків є священним обов’язком, бо земля і Бог
злиті воєдино: Бог, створивши природу, розчинився в ній, підсилює свою
думку про істинний патріотизм І.Галятовський.
Істинність православної віри І.Галятовський доводить у багатьох своїх
творах, зокрема в “Алфавите”, “Лебедь”, “Коран”, “Скарбнице протребной” та
інших.
Ролі православної церкви в суспільстві І.Галятовський приділяє особливу
увагу. Він підкреслює, що без церкви людина не може вести праведне життя,
знайти істину. У “Ключі розуміння” І.Галятовський розрізняє фізичну
(“латеральну”) церкву, тобто храмову будівлю, “учинену з каменю або
дерева”, та невидиму, духовну церкву. Останню він називає “садомвиноградом”, у якому передаються найкращі духовні плоди людяності.
Духовна церква в кожній людині живе, вважає І.Галятовський, та створює
істини, що дає змогу проектувати людині своє буття. “Ключ розуміння”
створений у час непокою та життя, що надає особливого змісту тим тезам, які
виголошені автором, щодо бажання жити вільно під захистом церкви.
І.Галятовський, попри схоластичність його мислення, постає перед нами
як учитель народу, в основі творів якого лежить гуманне начало, заклик до
миру, злагоди, любові – істин вічності. Він постає як патріот України,
боронячи її в полемічних творах, особливо в чернігівський період свого
життя. Він виражав дух свого народу, намагався осягнути вічні істини
існування. Прагнув просвітити й спрямувати людей у русло національної
самовизначеності.
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УКРАЇНА – НАЦІЯ

Гринів О. І. (Львів)
ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВА НАЦІЇ
В ПРОЦЕСІ СУВЕРЕНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
У статті розглядаються права людини і права нації в процесі
суверенізації України. Автор наголошує, що на тринадцятому році після
проголошення незалежності Україна сприймається в цивілізованому світі як
держава, в якій незахищені права людини, а українська нація опинилася перед
загрозою денаціоналізації.
Форсуючи формування радянського народу як “нової історичної
спільноти”, компартійне керівництво СРСР докладало зусиль для того, щоб у
союзних республіках постійно зменшувалася кількість представників
титульної нації. Такі цілеспрямовані процеси, які не мали під собою жодних
об’єктивних підстав, призвели до того, що в неросійських республіках
постійно збільшувалася частка росіян. Як правова меншина на чужих
територіях, вони не хотіли погоджуватися з таким статусом, адже розуміли
своє панівне становище в багатонаціональному СРСР.
Україна не була винятком. Після усунення від керма Петра Шелеста
русифікація України набула звироднілих форм. Цим зумовлюється поведінка
російської меншини на наших землях. М.Прокоп писав, що “росіяни на
Україні – це, на ділі, не меншість, але репрезентанти панівного народу, і
велика більшість з них так себе веде”1.
Суверенізація союзних республік на межі 80–90-х років, звісно,
започатковувала зміну такого становища росіян. Відчувши небезпеку для
свого панівного становища, вони разом з іншим денаціоналізованим
населенням стали основою різних інтерфронтів, що виникли на противагу
народним фронтам чи рухам, які ставили завдання: домагатися
конституційних прав своєї нації. Інтерфронти прагнули зберегти СРСР,
1
Прокоп М. Напередодні незалежної України. Спостереження і висновки. – НьюЙорк; Сидней; Торонто; Львів, 1993. – С. 443.
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протиставивши правам титульної нації права людини. На практиці це
означало консервацію міжнаціональних взаємин при панівному становищі
росіян. У боротьбі проти національних прав місцевої людності ідеологи
інтерфронтів заявляли, що ставлять перед собою завдання захищати так зване
“російськомовне населення”, тобто продукт компартійного лінгвоциду, який,
треба наголосити, як політика осуджується міжнародним правом
цивілізованого світу.
Для обману світової громадськості такі потуги подавалися як захист прав
людини. Прагнення місцевого населення до справедливого розв’язання
міжнаціональних взаємин не могло не передбачати позбавлення тих
незаконних привілеїв приїжджого російського населення, якими воно
користувалося в неросійських республіках, грубо порушуючи права
автохтонної людності. Як відомо, російська мова проголошувалася мовою
міжнаціонального спілкування, тобто фактично державною мовою СРСР.
Закони про державний статус мов титульних націй у союзних республіках,
безумовно, змінювали її функціонування в різних сферах суспільного життя.
Такі дії органів державної влади за утвердження державних мов трактувалися
“російськомовним населенням” як порушення прав людини.
Поневолені народи, які боролися за свої національні права, аж ніяк не
заперечували прав людини. Ще Антибільшовицький блок народів, який
виражав інтереси різних національних спільнот, поневолених більшовицькою
Москвою, діяв під гаслом “Свобода народам – свобода людині”. Таке гасло
виходило з того, що “кожна особа є складовою частиною таких спільнот, як
нація і сім’я, і тільки у них може бути реальне щастя і добробут”1. На таких
засадах слід підходити до взаємин людини й держави. І.М.Настасин писав:
“Держава не сміє бути деспотичним ідолом-божком, перед яким тремтять і
якому служать позбавлені всіх людських прав раби, але держава – це форма
організованої національної спільноти, яка служить нації та її вільним
громадянам, щоб створити їм найбільш пригожі умови для всебічного
розгорнення й вияву їх творчих сил”2.
Досліджуючи взаємозв’язок прав людини і прав нації, доконечно
наголосити, що українці мають багату теоретичну спадщину, на якій можна
найоптимальніше розв’язати це питання. Водночас наш народ має певний
практичний досвід, що не втратив свого значення до наших днів, хоч, звісно,
вимагає певних коректив.
Насамперед треба звернутися до конституційного “Проекту засад статуту
українського товариства “Вольный Союз” – “Вільна Спілка” Михайла
Драгоманова
(1884
р.).
Цей
проект
закінчується
визначенням
загальногромадських і специфічних національних цілей. До них належать:
“а) права людини і громадянина – як доконечна умова особистої гідності і
розвитку; б) самоврядування як основа для руху до соціальної
справедливості”, а
специфічна національна мета передається в такій

1
Стецько Я. Українська визвольна концепція. Твори. – Мюнхен, 1987. – Т. 1. –
С. 148, 200.
2
Настасин І.М. В умовах нової дійсності (Підсумки і перспективи) // Українська
Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріали. Книга перша,
1944-1945. – Львів: Літопис, 1992. – С. 115.
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формулі: “Політична свобода – як засіб для повернення української нації в
сім’ю націй культурних”1.
На розв’язання питань прав людини і прав нації впливає те, що регіони
України мають неоднакові набутки і традиції. Перед проголошенням
української державності в 1918 році українці упродовж століть перебували в
складі різних держав – європейської Австрії (з 1867 року – Австро-Угорщини)
і азіатської царської Росії. Звісно, галичани й буковинці мали певні
конституційні гарантії для національного розвитку, хоч насправді ці права
треба було виборювати, а закарпатські українці зазнавали гніту мадярів. Саме
тому Іван Франко називав австрійську конституцію “свинською”. Досить
дивне становище українців було в Російській імперії. Як писав
М.Грушевський, “великороси (кацапи)” звинувачували українців у тому, що
наші предки “розбивають єдність руського народу (единство русского
народа)”2. У практичній площині царська влада відносила українців до
“інородців”, але водночас позбавляла їх права навчатися рідною мовою, яке
мали інші “інородці” на наших землях (приміром, євреї). Великий історик
писав: “Жиди, наприклад, до котрих нас тут прирівняли, мають свої школи,
шпиталі, свою виборну старшину, а нам так і товариства не можна заснувати
для “культурно-просвітнього розвитку” нашого українського народу”3. На
думку вченого, треба встановити модус вівенді для різних національностей у
державі так, як він встановлений у конфесійній сфері. Однак у Росії
дореволюційного часу нав’язувалася ідея “державної народності” при
ігноруванні інтересів усіх пригнічених народів імперії. М.Грушевський
застерігав, що свобода національного самовизначення становить складову
частину прав особи, але водночас можливості національного розвитку аж ніяк
не можуть забезпечитися гарантіями прав особи. Навіть більше того:
“конституційний лад, радикальний республіканізм і соціальний радикалізм
можуть з’єднуватися на практиці невизнанням або ігноруванням можливості
вільного національного розвитку для певних народностей, які входять у склад
держави”4.
Вже на початку ХХ століття М.Грушевський так характеризував
становище українців: “Українсько-руська народність ряд століть живе без
національної держави, під впливом різних державних організацій – ці впливи
на її національне життя повинні бути визначені, але політичний фактор
сходить в її історії в сих бездержавних століттях на підрядну ролю попри
факторах економічних, культурних, національних”5.
У період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. провідні діячі
Центральної ради та інші національні проводирі не могли не зважати на те,
що в Україні поряд з автохтонним народом проживають частини інших
народів, рідна земля яких поза межами нашої Батьківщини. “Мала Рада”
переорганізувала Генеральний Секретаріат “по принципу діловому,
1
Драгоманов М.П. Проэкт оснований украинского общества «Вольный Союз» –
«Вільна Спілка» // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. –
К., 1993. – С. 80.
2
Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К., 1991. – С. 43.
3
Там само. – С. 45.
4
Грушевський М. Единство или распадение России? – СПб., 1907. – С. 73.
5
Грушевський М. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу
історії східного слов'янства // Вивід прав України. – Львів: Слово, 1991. – С. 11.
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незалежно від всяких процентів і національних розрахунків”, але для охорони
прав
неукраїнських
народностей
при
генеральному
секретарі
міжнаціональних справ його “товаришами”, тобто заступниками, були
представники “трьох найбільших національностей – по одному від
великоросів, жидів і поляків”1. Як керівник Центральної ради М.Грушевський
виступав проти обмеження “рівноправности і свободи нашим неукраїнським
співгорожанам в хибно зрозумілих інтересах українства”2. Треба наголосити,
що йдеться про “хибно зрозумілі інтереси”, а не про задоволення інтересів
національних меншин за рахунок інтересів української нації, що увійшло в
практику нинішньої влади. Подібне ставлення спрямоване на те, щоб
протидіяти заходам, які могли б політично порізнити українців зі
співгромадянами інших національностей. Голова Центральної ради зазначав,
що “Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на Україні, а
живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його
людності, служити їй, а не обирати, не експлуатувати для себе”3. Знову треба
підкреслити, що гасло М.Грушевського “Україна не тільки для українців”
цілком протилежне домаганням певних політичних сил, які прагнуть
перетворити нашу державу в своє “государство Украина” з гаслом “Україна –
не для українців”, домагаючись фактичного державного статусу російської
мови під завуальованим терміном “офіційної мови”. На практиці такий статус
російської мови в Україні означає узаконення винародовлення українців під
нашим національним прапором.
Яскравим прикладом поєднання прав людини і прав нації в умовах
Української Народної Республіки стала така своєрідна форма як національноперсональна автономія, яка мала розв’язатися на конституційному рівні. За
конституцією, “кожна з населяючих Україну націй має право в межах УНР на
національно-персональну автономію, цебто право на самостійне устроєння
свого національного життя, що здійснюється через органи Національного
Союзу, влада якого шириться на всіх його членів, незалежно від місця і
поселення в УНР. Це і є невіднімане право націй і ні одна з них не може бути
позбавлена цього права або обмежена в ньому”4. Трьом національним
меншинам (“націям”), цебто російській, єврейській і польській, право
національно-персональної автономії надавалося без жодних застережень; інші
національні меншини (“нації”), – білоруська, чеська, молдавська, німецька,
татарська, грецька, болгарська, - могли скористатися ним при умові, що
зберуть не менше 10 тисячів підписів від осіб своєї національності. “Членам
кожного Національного Союзу ведуться іменні списки, які в сукупності
складають національний кадастр, який по складанню публікується до
загальної відомості, кожен громадянин має право вимагати свого включення в
даний національний кадастр, так і виключення з нього, з огляду на заяву про
неналежність його до даної нації”5. Вищим представницьким органом такого
1
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Т-во «Знання», 1991. –
С. 34.
2
Там само. – С. 104.
3
Там само. – С. 106.
4
Конституція Української Народної Рреспубліки (Статут про державний устрій,
права і вільності УНР) // Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.:
Хрестоматія за ред. О.І.Семківа. – Львів: Світ, 1996. – С. 785.
5
Там само. – С. 785-786.
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Союзу встановлювалися Національні Збори, які обирали як свій виконавчий
орган Національну Раду.
З цих конституційних норм випливає, що членство в Національному Союзі
визначалося суб’єктивно, хоч, напевне, такий підхід був єдино можливим.
Окрім того, передбачена структура державних органів могла спричинитися до
загострення міжнаціональних взаємин. Однак правом національноперсональної автономії скористалася тільки єврейська національна меншина.
Проти національно-персональної автономії були більшовики, а також
гетьманський уряд.
Звісно в надзвичайно складних умовах проект національно-персональної
автономії не міг бути реалізований. Проте за словами В.Маркуся, “він був
першою й унікальною у своєму роді спробою розв’язання міжнаціональних
стосунків та меншостевої політики”1.
Національна політика в УРСР у двадцятих роках проявлялася в різних
формах (творенні відповідних партійних і державних органів, організації
національного шкільництва, видання преси), але особливо треба наголосити
на національному чиннику при територіально-адміністративному поділі
республіки. У 1926-27 рр. у складі УРСР було 22 національні райони (9
російських, 7 німецьких, 4 болгарських, 1 єврейський і 1 польський), а ще
поза їх межами 937 національних сільрад (335 російських, 237 німецьких, 131
польська, 86 єврейських, 58 молдавських, 42 болгарські, 29 грецьких, 12
чеських і 7 інших2. Права національних меншин підтвердила конституція
УРСР 1929 року, але вже в 30-х роках національні територіальноадміністративні райони і сільради були ліквідовані. Розпочався новий виток
русифікації як українців, так і національних меншин, а росіяни перестали
офіційно вважатися національною меншиною в УРСР.
Повоєнний період засвідчив, що політика тридцятих років навіть після
смерті Сталіна щодо українців і національних меншин не зазнала істотних
змін. Щоправда, Москва неоднаково ставилася до тих національних меншин,
які проживали у прикордонних районах, у сусідстві зі своїм національним
материком, і до національних меншин, які були розпорошені по території
республіки або становили віддалені національні острови. Найліпші умови для
розвитку мали румунська й угорська національні меншини, а також частково
поляки. Іншим національним меншинам відмовлено в створенні подібних
умов: вони не мали ні свого шкільництва, ні своєї преси.
Панівне становище росіян в Україні проявлялося в усіх сферах
суспільного життя. Вони, як зазначалося, мали привілеї не лише порівняно з
іншими національними меншинами, а й з представниками титульної нації.
Хоч вивчення російської мови формально вважалося добровільним, насправді
вона була обов’язковим навчальним предметом у школах, а від вивчення
української мови можна було відмовитися за заявою батьків. Як наслідок
політики зросійщення в Україні постійно зменшувалася кількість
українськомовних шкіл. Партійні органи користувалися лише російською
мовою. Українська мова опинилася в катастрофічному становищі. Лише в
період посилення національно-державного відродження, коли Народний рух
1
Маркусь В. Національно-персональна автономія // Енциклопедія українознавства.
– Львів, 1996. Т.5. – С. 174.
2
Там само. – С. 174.
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України почав утверджуватися як сила, опозиційна КПУ, Верховна Рада
Української РСР схвалила закон про мови, у якому українській мові надано
державний статус. Проте російська мова набувала таких прав, що практично
могла й надалі витісняти українську мову з ужитку. Отож, права титульної
нації не були гарантовані.
Попри
зусилля
партократичного
чиновництва
спровокувати
міжнаціональні конфлікти в Україні республіка залишилася політично
стабільною. Цьому сприяла насамперед виважена політика Народного руху
України в національному питанні, що протидіяла потугам протиставити НРУ
якусь структуру на кшталт інтерфронту. У Великій Раді Народного руху
України була створена Колегія національностей, яку очолювали позачергово
представники національних меншин. В ухвалах Установчого з’їзду НРУ
приділялася значна увага захисту прав національних меншин, які упродовж
цілих десятиліть зазнавали політики тотального зросійщення. На різних
рівнях
українські
національні
громадсько-політичні
організації
співпрацювали з національно-культурними товариствами, які створили
росіяни, євреї, поляки, вірмени та інші національні меншини. Правильність
такої національної політики підтвердив всенародний референдум 1991 року,
на якому українські громадяни різних національностей підтримали Акт
проголошення незалежності України.
Аналізуючи питання про взаємозв’язок прав людини і прав нації, треба
виходити з того, що “націю створила людина, нація – це продукт людських
переконань, пристрастей та схильностей”, а “не щось таке, що визначається та
нав’язується ззовні вченими чи державою”1. Як зазначається в науковій
літературі, національне відродження є своєрідною формою охорони і
самозахисту людської гідності, а етнос чи етнічна індивідуальність втілює
“інтегративну соціальну функцію для певної категорії людей у глобальній
політико-економічній системі”2.
У громадянському, демократичному суспільстві органічно поєднуються
свобода самовизначення нації, етнічних груп і особи. Цим зумовлюється
етнонаціональна політика в Україні після проголошення незалежності: її
головну мету становить “гуманізація етнонаціональних відносин, тобто їх
побудова в орієнтації на людину, з одного боку; подолання відчуженості як на
рівні національних спільнот, так і на особистому рівні, подолання
національної соромливості і національної пихатості – з іншого”3. Проте
доконечно зазначити, що після проголошення незалежності в нашій державі
проявляється як і наприкінці існування СРСР протиставлення прав людини
правам нації. Йдеться про намагання підмінити національну державність
державністю, у якій титульна нація поступається своїми конституційними
правами на користь народу України, що грунтується на російськомовній і
російськокультурній основі. Якщо зняти маску з офіційного словоблудства, то
маємо всі підстави твердити, що Українська держава поступово під
1
Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова
література / Ю.І.Римаренко, І.Ф.Курас, Ю.С.Шемчушенко та ін.; За ред.
Ю.І.Римаренка. – К.: Довіра: Генеза, 199. – С. 307.
2
Там само. – С. 307-308.
3
Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова
література / Ю.І.Римаренко, І.Ф.Курас, Ю.С.Шемчушенко та ін.; За ред. Ю.І.Рименка. –
К.: Довіра: Генеза, 1991. – С. 308.
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цілеспрямованим тиском державного апарату, рекрутованого з колишніх
компартійних і комсомольських функціонерів, перетворюється в “государство
Украина” як придаток до імперії під назвою Російська Федерація з її так
званим “ліберальним імперіалізмом”.
Причина в тому, що українці не подолали комплексу меншовартості
(“національної соромливості”) і пасують перед “національною пихатістю”
представників російської меншини з її потугами спрямувати наше
державотворення в напрямі до утвердження на українських етнічних землях
Малоросії. Погоджуючись з думкою М.Думітрани, що “рисою кожної країни
посткомуністичного періоду є пошук свого національного коріння і нового
визначення власної індивідуальності як специфічного психологічного
підгрунтя”1, мусимо зазначити протилежну спрямованість процесів у нашій
державі, у якій чітко простежується розмивання національної
індивідуальності українців. Пошук української самості дедалі більше
затуманюється, що засвідчує офіційна термінологія, яка повертається до
лукавства тоталітарного періоду. Цій самості не може сприяти вилучення з
документів громадян України їх національності, внаслідок чого українські
виборці не знають національного складу парламенту, уряду, інших державних
органів, хоч висування на керівні посади осіб з неукраїнськими прізвищами
стало доконаним фактом. Формально цей процес завуальовується: в Україні
наголошується на громадянському вихованні шкільної молоді, на розвитку
культури України, на правах народу України, щоб приховати те, що
громадянське виховання має витіснити українське патріотичне виховання,
ерзац російської “культури України” – українську культуру, а “народ
України”, тобто російськомовне малоросійське за своєю суттю населення, –
український народ як державотворчий народ на його етнічних землях.
Проаналізувавши становище української нації в Україні після
проголошення незалежності, доходимо висновку, що найбільше вимагає
захисту від денаціоналізаційної навали українська людина. Наша реальність
не залишає сумніву, що державний статус української мови зведений до
ритуальних функцій, бо насправді в кабінетах чиновництва панує й надалі
мова російська. Відчуження чиновництва від українського народу, з одного
боку, і невикорінений успадкований від тоталітаризму страх української
людності перед бюрократичною сваволею, з другого боку, мають наслідком
незахищеність людини взагалі. Адже відсутність почуття патріотизму в
ешелонах влади спричинила протиправну розгнузданість вишколених у
радянських умовах функціонерів. Вони не зацікавлені в тому, щоб українське
суспільство трансформувалося в громадянське, демократичне суспільство. На
тринадцятому році після проголошення незалежності Україна сприймається в
цивілізованому світі як держава, в якій незахищені права людини, українська
нація опинилася перед загрозою денаціоналізації і навіть фізичного
винародовлення, реальне суспільне становище маскується словесною
риторикою, а закони підмінюються бюрократичною доцільністю. Подолання
цих хиб доконечне для забезпечення прав людини, утвердження прав
української нації і національних меншин, забезпечення суверенітету держави.
1
Думітрана М. Етнічна ідентичність: румунська перспектива // Громадянське
суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєропейський досвід. – Львів:
ЛНУ, 1999. – С. 161.
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Мельник І. А. (Львів)
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НА ЗАСАДАХ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
У статті висвітлюється проблема української політичної нації, а саме
особливості формування на засадах національної державності. Автор
переконаний, що українська політична нація має ґрунтуватися на засадах
українського
національного
державотворення
при
забезпеченні
конституційних прав національних меншин.
Концепція української політичної нації перебуває в центрі гострих
політичних, ідеологічних і теоретичних дискусій. Суть різних поглядів
проаналізована в науковій літературі1. Як наголошують Б.Пирахонський і
Ю.Римаренко, впровадження в науковий обіг концепції української
політичної нації “надто політизує сферу етнонаціональних відносин,
завершуючи процес політизації чи переполітизації етносів, бо ж навіть
держави”, а завдання “полягає в демократизації, деполітизації та
деідеологізації цієї сфери”2. Нерідко цю проблему намагаються розв’язати на
буденному рівні не лише публіцисти, а й фахівці, далекі від націології як
науки про націю. Як наслідок – ускладнення і часто затуманення, замість
прояснення, адже наука не може підпорядкуватися хибному трактуванню
патріотизму політичних сил при ігноруванні реалій. В останньому випадку
противники концепції української політичної нації вбачають аналогію
тенденційним теоретизуванням часів тоталітаризму про “єдиний радянський
народ”, що на практиці означав творення “нової інтернаціональної спільності”
на грунті російської нації. Звісно, противники української політичної нації як
концепції побоюються, що в неї може вкладатися неукраїнський зміст, тобто
український етнос розмиватиметься в політичній спільноті. Нема сумніву, що
такі побоювання небезпідставні. Досить поглянути, приміром, список
народних депутатів України – і переконаємося, що в них не фіксується
національності парламентаріїв. Крім того, засоби масової інформації
називають спортсменів з нашої держави українцями, незалежно від їхньої
національності. Таких прикладів можна привести чимало. Тут біда в тому, що
нерідко такі особи демонструють свою російськість і не хочуть навіть вивчати
державної мови.
Отож, треба визнати слушність твердження Ю.Римаренка про концепцію
української політичної нації. Він пише: “Вся справа в тому, який зміст
вкладати в це поняття: якщо чисто етнічне, то таке трактування не є
виправданим та логічним. Але правомірним є й інший його зміст – державноправовий, що випливає із суверенності України, яка включає в себе
національний, державний і передовсім народний суверенітет”3. Інакше
1
Пирахонський Б., Римаренко Ю. Українська політична нація // Мала енциклопедія
етнодерожавознавства / Редкол. Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза,
1996. – С. 630.
2
Там само.
3
Римаренко Ю. Українська політична нація (концепція) // Там само. – С. 631.
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кажучи, йдеться про розрізнення нації-етносу від нації-держави, або етнічної
спільноти від політичної спільноти4.
Ідея української політичної нації не нова в нашій політологічній думці.
Ще М.Грушевський наголошував, що “Україна – не тільки для українців”,
В.Липинський обгрунтував концепцію “територіального патріотизму”, її
підтримували також Іван Багряний і Микола Шлемкевич. Саме на
методологічних засадах, розроблених і обгрунтованих цими теоретиками,
грунтується стаття, присвячена формуванню української політичної нації
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
У процесі суверенізації України набуло особливої актуальності питання
про конституційні засади держави. По-перше, наш народ не мав прецедентів,
бо конституційні проекти часів національно-визвольних змагань не
відповідають умовам кінця ХХ ст. – і цим Україна відрізнялася від республік
Прибалтики, які жили за власними конституціями аж до 1940 р. По-друге,
національна політика кремлівського компартійного керівництва призвела до
того, що населення республіки урізноманітнилося за національною ознакою.
По-третє, репресивні заходи спричинилися до різкого пониження загального
рівня національної свідомості українців, а також до насаджування так званої
“радянської свідомості”, що насправді була більшовицьким варіантом
великодержавної російської свідомості. По-четверте, ставлення до
національної державності накладалося на міжрегіональні суперечності. Поп’яте, залишалося дискусійним питання про політичний устрій України як
держави, у якій поряд з титульною нацією проживають десятки інших
народів. Нарешті, по-шосте роздмухувалися ззовні так звані проблеми Криму
і навіть “русинська проблема” на Закарпатті.
Внесені до Конституції УРСР нові “перебудовні” зміни й доповнення не
могли врахувати нових принципових положень Декларації про державний
суверенітет України, адже чинний Основний Закон республіки грунтувався на
інших засадничих положеннях і не відповідав новим реаліям.
Ю.С.Шемчушенко зазначав: “Методологічною основою для розробки нової
Конституції республіки має бути Декларація про державний суверенітет
України, загальновизнані принципи функціонування громадянського
суспільства і норми міжнародного права. Червоною ниткою через
Конституцію має проходити ідея забезпечення інтересів особи, українського
та інших народів, що проживають на території республіки, захисту прав і
свобод людини і громадянина”1. Уповільнення конституційного процесу
гальмувало розвиток законодавства про міжнаціональні взаємини в Україні.
Компартійне керівництво республіки наголошувало на внутрішніх і
зовнішних наслідках виходу Української РСР із Союзу РСР. Вимоги реалізації
права на самовизначення української нації на національній території воно
таврувало як “гасла сепаратистського гатунку”2. Національний склад
республіки використовувався як козирна карта проти таких вимог НРУ, УРП
та інших партій і угруповань. Ю.Єльченко зазначав, що різні політичні сили
ставлять народ України перед вибором: “бути нам суверенною республікою в
4

Геллнер Е. Нація-етнос // Там само. – С. 123-124.
Якою бути Конституції України? // Радянська Україна. – 1991. – 22 січня.
2
Про поточний момент. Доповідь члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря
ЦК Компартії України С.І.Гуренка на Пленумі ЦК Компартії України 15 лютого 1991
року // Радянська Україна. – 1991. – 16 лютого.
1
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Союзі, у федеративній державі, чи вступати на шлях дальшого розвитку
самостійно”1. За його твердженням, відтворення Кримської РСР “полягає в
тому, щоб поєднати інтереси різних національностей, що проживають у
Криму”2. Водночас він наголошує, що Кримський півострів – це складова
частина України, а РРФСР не претендує на неї. Проте як показали наступні
події, в російському керівництві ставлення до приналежності Криму Україні
неоднозначне, зокрема щодо міста Севастополя, яке мало в СРСР особливий
правовий статус.
Компартійне керівництво республіки привертало увагу до внутрішніх і
зовнішних наслідків виходу республіки із Союзу: “Вихід України із Союзу
РСР створить реальну загрозу її територіальної цілісності. Адже вже зараз
деякі кола в сусідніх республіках і країнах висувають до неї територіальні
претензії”3. Такі претензії справді тоді висувалися, але при підході до них
треба спиратися на міжнародне право, зокрема на положення, за яким
європейські держави визнали непорушність кордонів, що виникли після
Другої світової війни. Коли йдеться про зазіхання на українські землі з боку
сусідніх республік, – а такими для України є РРФСР, Білорусія і Молдавія, –
то треба наголосити, що саме Україна мала найбільше підстав пред’явити їм
свої вимоги, бо чимало українських етнічних земель опинилося в їх складі.
У традиційному для радянського керівництва дусі компартійне
керівництво посилалося на те, що в Україні проживає більше 14 млн не
українців; більше половини населення України працює або навчається у
багатонаціональних колективах, більше чверті перебуває у змішаних шлюбах;
а в інших республіках СРСР проживає майже 7 млн українців4. Звісно, такі
аргументи аж ніяк не служать достатнім доказом проти суверенізації України,
а також її виходу з СРСР.
З погляду міжнародного права суверенізація української нації не може
викликати якихось сумнівів. А.Зленко зазначив: “Самовизначення і
возз’єднання української нації в єдиній державі не відбулося за чийсь
рахунок, не зачепило інтересів інших народів”5. Принципи територіальної
цілісності й непорушності кордонів держав закріплені в Статуті Організації
Об’єднаних Націй, одним з 50 фундаторів якої була Україна.
Як підтверджують події перед розпадом СРСР, компартія України чинила
перешкоди суверенізації української нації. С.Гуренко виступив проти того,
щоб у майбутній Конституції України наголосити на правах українців як
корінної нації на її етнічній території. Окрім того, він пропонував не
використовувати в конституції терміна “національні меншини” на тій
підставі, що “в нашій країні (СРСР – І.М.) цей термін ще в роки сталінщини

1

Вірю в мудрість народу. Народний депутат УРСР Ю.Н.Єльченко дає інтерв'ю
кореспонденту «Радянської України» // Радянська Україна. – 1991. – 21 лютого.
2
Там само.
3
За суверенну соціалістичну Україну в оновленому Союзі. Заява Центрального
Комітету Компартії України // Радянська Україна. – 1991. – 5 лютого.
4
Там само.
5
Історія не знає зворотного шляху. На запитання «Радянської України» відповідає
міністр закордонних справ Української РСР А.М.Зленко // Радянська Україна. – 1991. –
4 квітня.
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скомпрометував себе як такий, що принижує гідність людини”1. Звісно, така
пропозиція виходить зі специфічних умов періоду культу особи, вважаючи,
що вживання чи невживання якогось терміна матиме вплив на міжнаціональні
взаємини. Однак треба зважити, що в свою чергу відмова від цього терміна
суперечить Декларації про державний суверенітет України, яка передбачає
творення національної держави: він, як науковий термін без якогось
ідеологічного й морального забарвлення, вживається в різних науках
(політичних, правових, соціологічних та ін.). Отже, справа не у відмові від
терміна, а в його коректному вживанні.
Аналізуючи процеси формування української політичної нації, треба
звернутися до результатів референдуму 17 березня 1991 р. За збереження
СРСР висловилося 62,1% жителів України з тих, які мали право голосу, і
70,5% тих, які взяли участь у голосуванні; відповідно 66,9% і 80,2%
висловилося за такий Союз суверенних держав, до якого Україна має увійти
на засадах Декларації про державний суверенітет2. Певна частина голосувала
проти збереження СРСР. І.Дмитренко пояснює негативні відповіді такими
причинами: 1) “були переконані противники ідеї єдності народів-братів”;
2) частина населення “не визначила свого ставлення до Союзу”; 3) “ті, хто не
зміг розібратися в суті запитань, поставлених у бюлетенях”3.
Результати референдуму можна оцінювати з різних позицій. Якщо
зважити, що 62,1% української людності висловився за збереження СРСР, то
можна твердити, що компартійна влада отримала всенародну підтримку. Та
можна підійти і з протилежного погляду: майже 40% нашого населення не
виступило на підтримку “оновленої федерації”, хоч демократизація СРСР
охопила дуже малий період часу. Водночас треба зважити й на певну хитрість
формулювання в бюлетенях запитання, яке виносилося на референдум:
“Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских
Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться
права и свободы человека любой национальности?”4. Отож, акцентується на
правах і свободах громадян і оновленій федерації, що мало б запобігти
міжнаціональним суперечностям, що проявилися вже тоді в різних
республіках Союзу. Фактично в цьому питанні аж три питання: 1) збереження
СРСР; 2) оновлення СРСР; 3) гарантії прав і свобод людей незалежно від
їхньої національності. Перше й друге питання взаємозаперечувалися, бо ж не
може бути мови про оновлення при збереженні.
Незадовго до гекачепістського перевороту в Москві компартійна більшість
у Верховній Раді УРСР оприлюднила свій проект конституції республіки.
Основною правовою категорією визнається “народ України”, що охоплює

1

Гарантувати справжнє народовладдя. Виступ першого секратаря ЦК Компартії
України С.І.Гуренка не республіканській науково-практичній конференції «Концепції і
принципи нової Конституції України» // Радянська Україна. – 1991. – 24 квітня.
2
Результати вільного вибору. З виступу голови Центральної республіканської
комісії референдуму СРСР В.Бойка на сесії Верховної Ради УРСР // Радянська Україна.
– 1991. – 20 березня.
3
Дмитренко І. Референдум: Перемогла ідея єдності // Радянська Україна. – 1991. –
20 березня.
4
Радянська Україна. – 1991. – 13 березня.
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“громадян Республіки всіх національностей”1. Поряд з українською як
державною мовою республіки законопроект пропонує затвердити мови
міжнаціонального спілкування, якими можуть бути за вибором громадян,
окрім української, російська та інші мови. Як бачимо, тут простежується
намагання затвердити в правовому порядку питання етики, бо ж мова
спілкування громадян не може регулюватися законодавчим актом, якщо
стосується побутової сфери.
На основі Акта проголошення незалежності України Президія Верховної
Ради України схвалила звернення “До громадян України всіх
національностей”. Звернення де-факто визнає політичну українську націю
під назвою “народ України”, який разом з українцями складають
представники більше як 110 національностей (росіяни, євреї, білоруси,
молдавани, поляки, болгари, угорці, кримські татари, румуни, греки, гагаузи
та інші). Осудивши попередню політику духовного гноблення націй, їхніх мов
і культур, звернення проголосило “нову добу в розвитку міжнаціональних
відносин в Україні”2.
Форум інтелігенції України вже в умовах проголошеної незалежності
запропонував Закон про національні меншини в Україні3. За підтримку
незалежності України висловився оргкомітет “Движение “Русские за
независимость Украины”4, а також кримські татари, які запротестували проти
спроб “повернути” Крим Росії5. Перед всенародним референдумом, який 1
грудня 1991 р. підтвердив Акт проголошення незалежності України, в Одесі
відбувся Перший Всеукраїнський міжнаціональний конгрес, учасники якого
осудили роздмухування міжнаціональної ворожнечі, заявивши, що незалежна
демократична Україна забезпечить розв’язання проблем російськомовного
населення, створить умови для беззастережного дотримання засад Загальної
декларації прав людини, Декларації прав національностей України, яку вони
визнають своєю батьківщиною6.
Звісно, національний чинник впливає на ставлення до незалежності
України, що підтверджує регіональний розріз результатів рефедендуму, хоч,
як відомо, Акт проголошення незалежності України підтримало 90,32%
виборців, тобто разом з українцями і громадяни інших національностей7.
У незалежній Україні статус національних меншин утверджений
законодавчим органом держави. У Декларації прав національностей України
зазначається, що всі етнічні групи на її території становлять народ України,
мають рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права, а
1

Конституція (Основний Закон) України. Проект // Радянська Україна. – 1991. – 8
серпня.
2
До громадян України всіх національностей // Радянська Україна. – 1991. – 31
серпня.
3
Резолюція форуму інтелігенції // Літературна Україна. – 1991. – 19 вересня.
4
Обращение оргкомитета «Движения «Русские за независимость Украины» //
Літературна Україна. – 1991. – 24 жовтня.
5
Джемілев М. Кримські татари вітають незалежність України // Літературна
Україна. – 1991. – 19 вересня.
6
Звернення до всіх націй і національно-етнічних груп України // Літературна
Україна. – 1991. – 18 листопада.
7
Так проголосувала Україна. Повідомлення виборчої комісії по виборах
Президента України та з Всенародного референдуму про результати голосування на
референдумі 1 грудня 1991 року // Літературна Україна. – 1991. – 12 грудня.
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дискримінація за національною ознакою забороняється. “Українська держава,
– вказується в Декларації, – гарантує всім національностям права на
збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національноадміністративних одиниць, бере на себе обов’язок створити належні умови
для розвитку всіх національних мов і культур”1. Значна увага приділена
гарантіям вільного користування рідними мовами всім народам і
національним групам, створюючи для цього національні культурні центри і
товариства. Вони мають право сповідувати свою релігію, використовувати
свою національну символіку, вшановувати свої національні свята, брати
участь у народних традиційних обрядах. Українська держава бере під захист
їх пам’ятки історії і культури.
В умовах нашої держави особливого значення набуло питання
оптимального взаємозв’язку національних меншин з титульною нацією, яка
упродовж тривалого часу зазнавала згубного впливу політики
денаціоналізації, чого не слід зводити лише до русифікації, адже частини
української людності страждали від полонізації, мадяризації, румунізації,
словакізації. Після такого етноциду українці не мають наміру проводити
аналогічну політику щодо меншин на своїй етнічній території. Для практики
національного державотворення доконечне визначення самого поняття
національної меншини. В.Євтух пише: “До національних меншин належать
групи громадян неукраїнської національності, які проживають на її території,
є меншими за чисельністю від української нації, виявляють почуття
національного самоусвідомлення та спільності між собою і зацікавлені
добровільно зберігати й розвивати свою етнокультурну самобутність”2.
Зрозуміло, що такий розвиток аж ніяк не може суперечити чинному
законодавству, порушувати права української нації на її етнічній території.
Однак як підтверджує практика, українська нація після проголошення
незалежності ще не утвердилася як нація державотворча. Саме тому серед
публіцистів і навіть науковців, далеких від націології, побутує упереджене
ставлення до самої ідеї української політичної нації. Не розуміючи концепції
такої нації, її противники вважають, що вона означає міжнаціональні
взаємини в Україні на російських національних засадах. Гносеологічно тут
впливає нинішня реальність. Та треба зважити, що така міжнаціональна
констеляція залежить насамперед від української національної еліти, її
принциповості в захисті прав української нації після проголошення
незалежності. Такий приклад дало Товариство української мови імені Тараса
Шевченка. Завдяки його цілеспрямованій діяльності компартійна влада
змушена була погодитись з державним статусом української мови в
Українській РСР. Нині існують ширші можливості, але вони не
використовуються повною мірою. Спираючись на чинне законодавство,
насамперед Конституцію України, є підстави твердити, що українська
політична нація має грунтуватися на засадах українського національного
державотворення при забезпеченні конституційних прав національних
меншин.
Звичайно, формування української політичної нації не безпроблемне.
Йдеться насамперед про консолідацію титульної нації, подолання процесів
1
2

Декларація прав національностей України // Голос України. – 1991. – 2 листопада.
Євтух В. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції… – К., 2000. – С. 66.
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відчуження між її частинами, яке нав’язувалося упродовж віків різними
поневолювачами. Особливого значення набуває мовне питання. Адже чимала
частина українців, навіть тих, які визнають рідною українську мову, у побуті
користується російською, що неодмінно засвідчує низький рівень
національного самоусвідомлення. Як відомо, між українським і деякими
іншими народами, частини яких проживають на етнічній українській
території, у минулому існували загострені взаємини, що виливалися в різні
конфлікти, а тепер вони інтегруються в єдину політичну спільноту. Нарешті,
на міжнаціональні взаємини в Україні впливають її взаємини із сусідніми
державами, особливо з Росією, керівні кола якої не позбулися мрії про
відновлення колишньої імперії принаймні на меншій території, але з
неодмінною участю в ній України.
Попри такі перешкоди на шляху до політичної інтеграції людності нашої
держави Україна, на противагу іншим колишнім союзним республікам, зуміла
уникнути міжнаціональних конфліктів. Запорука цього – зважена політика в
міжнаціональній сфері, яка має коригуватися в правовому полі.
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УКРАЇНА – ВІЙСЬКО

Баранівський В. Ф. (Київ)
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК
У РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті досліджується етнонаціональний чинник у розвитку Збройних
Сил України. Автор наголошує, що оптимізація етнонаціональних відносин у
Збройних Силах України є однією з складових гуманітарної політики
Української держави.
Під етнонаціональним чинником ми розуміємо, перш за все, стан
етнонаціональних відносин у суспільстві та Збройних Силах, культуру
етнонаціонального спілкування у військових колективах; по-друге, – рівень
розуміння та сприйняття воїнами Збройних Сил державних національних
інтересів, а саме: інтересів Української держави, українського народу (як
конституційно-визначеного поняття) та їх готовність із ризиком для свого
життя захищати ці інтереси. Останній показник стану етнонаціонального
чинника, на наш погляд, є головним. В узагальненому вигляді його можна
визначити через стан національно-державного патріотизму війська, його
морально-бойового духу, готовності в найскладніших умовах захищати
Україну.
Слід зазначити, що проблема етнонаціональних відносин є традиційно
дуже тонкою, актуальною та недостатньо дослідженою. За радянських часів
це питання майже не досліджувалося і саме етнонаціональні суперечності
стали однією з головних причин розпаду імперії. Як справедливо зазначив
уже в останній рік існування СРСР один із військових дослідників:
«Проблема суперечностей національних відносин до недавнього часу була
закритою зоною для дослідників»1. Причини, як і наслідки такого відношення
до цієї проблеми в ті часи зараз добре відомі.
Чи зникла проблема етнонаціональних відносин для України та її
Збройних Сил у час незалежності? Не зникла. Тільки змінилися акценти в
1
Суставов В.П. Совершенствование национальных отношений и укрепление основ
оборонноспособности страны. – М.: ВПА, 1990. – С. 14.
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актуальності певних її сторін, вектори та форми прояву. В Україні нині
проживає понад 100 різних національностей та етнічних груп, українців серед
них понад 73,3 %, решта – росіяни, білоруси, євреї, поляки, румуни, угорці,
молдавани, татари та інші.
Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року,
заклала надійні правові основи демократичних, цивілізованих національних
відносин в країні. У ст 24 Конституції України зазначено: “Громадяни мають
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками”1.
Звичайно, що високий рівень етнонаціональних відносин, розуміння свого
національно-патріотичного
обов’язку
перед
Вітчизною,
військовослужбовцями можливе за умови виконання вищевикладених конституційних
положень.
Але для реалізації вимог Основного закону держави необхідні конкретні
політико-правові й педагогічні механізми та заходи, а також урахування тих
специфічних завдань, що виконуються зокрема Збройними Силами України.
Детальніше розглянемо зміст поняття етнонаціональний чинник, а саме:
його складової – стану та культури міжнаціональних відносин у військових
колективах. Усвідомлення змісту даного поняття надасть можливість
грунтовного, повного розуміння предмета аналізу та його врахування у
практичній діяльності військових кадрів стосовно формування здорового
морально-психологічного клімату у військовому середовищі.
Знання конституційних вимог, положень статутів Збройних Сил, науковий
аналіз та практичний досвід свідчать про те, що стан та культура
етнонаціональних відносин у Збройних Силах України включають у себе такі
характерні якості військовослужбовців: знання конституційних та уставних
вимог, що регулюють взаємовідносини військовослужбовців та є
обов’язковими для виконання всіма українськими воїнами, незалежно від їх
національно-етнічного походження. Ці вимоги визначають і установлюють
порядок та правила дій військовослужбовців у різних ситуаціях; знання та
повага до культури та традицій корінної української нації, а також повага до
культури та традицій національних меншин, які проживають в Україні;
соціально зорієнтовану на основі принципів гуманності та справедливості
поведінкову характеристику особистості воїна в умовах міжособистісного
спілкування і відповідні цим вимогам характер, стиль та рівень поведінки;
знання української мови як державної та міжнаціонального спілкування та
використання
її
в
процесі
службової
діяльності;
здатність
військовослужбовців протистояти антиподам української державності та
культури, вести боротьбу проти національної упередженості та зневаги,
національного недовір’я й відчуженості, національного егоїзму, пихатості й
нігілізму.
Найбільш проблемним у сучасних умовах розбудови Української держави
та її Збройних Сил є питання щодо мови спілкування. Правда, на
законодавчому рівні воно чітко та однозначно вирішено: державною мовою є
1
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року. – К.: Преса України, 1997. – С. 10.
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українська – мова корінної та найбільшої нації України. Крім того, у
Конституції України, ст. 10 закріплено: “Держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя
на всій території України”1. Відповідно до цієї вимоги прямий обов’язок усіх
громадян Української держави свято виконувати це конституційне рішення.
Тому вимога знати українську мову та спілкуватися нею є також важливою
прикметою рівня культури міжнаціонального спілкування як в Українській
державі вцілому, так і в Збройних Силах зокрема.
Законність та моральність такої вимоги стає ще більш переконливою,
якщо порівняти її з вимогами до культури міжнаціонального спілкування, що
були в Радянському Союзі, де знання російської мови як мови
міжнаціонального спілкування, і прагнення користуватися нею вважалося
однією із вимог культури міжнаціонального спілкування2. А в Україні, мова
корінної нації, яка складає абсолютну більшість населення країни, тим більше
заслуговує на історичне та моральне право бути і державною, і мовою
міжнаціонального спілкування. Тому є неадекватною поведінка тих громадян
України, зокрема військовослужбовців, які не розуміють цього, не знають та
не спілкуються державною мовою, а отже не підтримують конституційні
вимоги держави, громадянами якої вони є.
Усі українські воїни мають розуміти, що їх єднає спільна Батьківщина –
Україна, її корінний український етнос, Українська держава, спільні
національні інтереси, а тому вони мають шанувати Україну, її історію,
культуру, славний та багатостраждальний український народ. Українські
воїни мають бути сповненими почуття національної гідності, моральнопсихологічної готовності до захисту інтересів Української держави. Саме у
цих рисах воїнів полягає основна суть другої групи складових
етнонаціонального чинника.
Зазначимо, що в кожного конкретного військовослужбовця, у його
свідомості немає розподілу на етнонаціональні складові, ці якості
поєднуються і разом визначають спосіб мислення та дії кожної людини.
Вияснивши сутність та основний зміст етнонаціонального чинника в
українському війську, перейдемо до викладу його становлення в світовій
історії та показу значення в розбудові та формуванні сучасних армій (на
прикладах певних країн, перш за все: США, Англії, Франції, Німеччини та
Росії).
Етнонаціональний чинник прямо пов’язаний зі станом морального духу
військ. У Західній Європі ще Наполеон, напевне, краще інших видатних
полководців зрозумів значення морального стану військ. Він говорив, що
один солдат, який має високий бойовий дух, вартий трьох тих, які не мають
такої зброї. Як зазначає у своїй книжці “Психологія і солдат” відомий
англійський психолог Норман Коупленд: “Високий моральний стан військ –
це засіб, здатність перетворити поразку у перемогу. Армія не розгромлена,

1

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року. – К.: Преса України, 1997. – С. 6.
2
Самойленко В.Ф., Шевцов В.М. Культура межнационального общения в советском
воинском коллективе. – М.: ВПА, 1989. – С. 16.
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поки вона не прониклась усвідомленням поразки, оскільки поразка – це
висновок розуму, а не фізичний стан”1.
Традиційно велику увагу формуванню високого морального духу в армії
придають американці. Так, ще у 1917 році, у період Першої світової війни
американським новобранцям вручали картки з написом: ”Тепер ти солдат
Сполучених Штатів, солдат, вибраний своєю країною для боротьби за свободу
у всьому світі. Крокуй, як солдат! Дій, як солдат! Буть солдатом! Спочатку це
буде нелегко. Ти, можливо, зіткнешся з речами, котрих не розумієш. Не біда.
Всі гарні солдати оволодівали тим, що ти починаєш вивчати. Пам’ятай, що ти
йдеш під прапором, котрий ніколи не покривав несправедливої війни.
Пам’ятай, що американська армія ніколи не мала поразок. Виконуй свій
обов'язок і цього ніколи не трапиться. Тримай голову високо піднятою, очі
відкритими і посміхайся”2. Як підтвердив тогочасний досвід, такі звернення
до воїнів піднімали їхній патріотичний дух, вели армію до перемоги.
Саме низький рівень національного духу на початку Другої світової війни
став головною причиною поразки Франції від Німеччини. У своїй виразній
книжці “Чому впала Франція” Андре Маруа пише: “Тепер можна
стверджувати, що війна була програна Францією у той самий момент, коли
вона розпочалася”3. Одна тільки абсолютизація лінії Мажино, яка проявилася
у передачі всієї ініціативи противнику, була вже справді згубною, але ще
більше небезпеки таїли в собі інші фактори. Матеріальний стан армії був
надто низький через відсутність сучасної зброї і спорядження. Керівництво
було в розгубленому стані: роками воно задовольнялося вивченням
громадської думки, замість того, щоб впливати на неї. Підприємці та
робітники бачили одним в одному давніх ворогів, що виключало можливість
створити єдиний фронт супроти підступного ворога. Таким чином,
життєздатність нації підривалася, а не зміцнювалася. Перераховані вище
фактори стосуються переважно морально-психологічних, і саме вони в той
час призвели до розгрому першокласної держави – Франції.
Чи не нагадує де в чому цей опис сучасний стан морально-психологічної
ситуації в Україні, особливо стосовно відношення суспільства до Збройних
Сил та стану соціального захисту військовослужбовців, рівня їхньої
національно патріотичної налаштованості! При цьому слід враховувати, що
Франція була і залишається достатньо національно монолітною державою,
вона завжди була життєздатною, не мала будь-яких ідеологічно гострих та
міжетнічних проблем.
Високий рівень національного духу, єдність, організованість Німеччини у
Другій світовій війні довгий час надавали їй перевагу над своїми
супротивниками. Але все ж несправедливі цілі загарбницьких війн,
принизливе та жорстоке ставлення до інших націй призвели її до поразки.
Поразка німців свідчить, що дух нації може бути довготривалим і
переможним за умов ведення справедливої війни та в ім’я досягнення
справедливої мети.

1

Норман Коупленд. Психология и солдат // Перевод с английского А.Т.Сапронова и
В.М.Катеринича. – М., 1958. – С. 22.
2
Там само. – С. 18.
3
Там само – С. 23.
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Безумовно, до етнонаціональних чинників, що впливають на стан
боєготовності військ, на характер їхньої бойової діяльності впливають і
специфічні ментальні якості, характерні для представників кожної нації,
певної етнічної групи. Етнічні якості (особливості психіки, менталітету,
традицій) враховуються в арміях світу як безпосередньо у Збройних Силах,
так і з боку противника. Наприклад, і сьогодні у кадровій політиці США
здійснюється багатофакторний підхід. Одним із факторів є національнопсихологічний, під яким розуміють національно-психологічні особливості
американського народу, вони впливають на формування обличчя особового
складу Збройних Сил1.
Ще той же Н. Коупленд на досвіді бойових дій дає детальну та
реалістичну картину особливостей національної психіки та поведінки за
однакових бойових обставин, зокрема, американців, англійців, французів,
німців та деяких інших націй.
Зокрема, він зі знанням справи охарактеризував англосаксів, як
психологічно непідготовлених до війни за тієї простої причини, що вони
нездатні до того, щоб мати до кого-небуть довготривалу та глибоку
ненависть. Кельти ж та романські народи, на його думку, особисту ненависть
передають своїм нащадкам. Англосаксу почуття люті невідомі і це ставить
його в глухий кут.
Характерна особливість англійця полягає в тому, що єдина форма
боротьби, яку він розуміє, полягає у випробовуванні сили та виносливості у
відкритому бою. Він не здатний до такого виду бойових дій, коли вимагають
заритися в землю і вести вогонь по невидимому далекому противнику. Він
надає перевагу рукопашній схватці, коли бій стає для нього особистою
справою. Англосакс – упевнений у собі солдат з високою особистою
ініціативою.
Німець, навпаки, з давніх часів головну ставку робить на вогонь і тільки
на вогонь. До багнета він ставиться як до зброї оборони, а не наступу. Багнет,
спрямований на німця, жахає та деморалізує його2. Таку оцінку національноетнічним, морально-психологічним якостям вояків названих вище націй дає
англійський військовий психолог Н.Коупленд.
Природно, що є й певні специфічні морально-психологічні
характеристики, притаманні й воїнам слов’янської групи народів – зокрема
українців та росіян. Як свідчить історія, загальновизнаним у світі є високий
рівень морально-бойових, психологічних якостей воїнів-українців та росіян.
Правда, в силу відомих історичних обставин військова слава, бойові подвиги,
звершені разом українцями та росіянами, часто приписувалися саме росіянам,
хоча в світі добре відомі також мужність, відвага, інші шляхетні якості саме
української армії (вояків козацького війська гетьмана Б.Хмельницького,
вояків УПА та ін.), а також багатьох воїнів-українців у російській та
радянській арміях.
Специфічними ж якостями, зокрема українців, як вояків, відзначають такі:
сміливість, витривалість, кмітливість, ініціативність, толерантність до інших
1
Кружилин В.Ф. Кадровая политика военного руководства США по
формированию офицерского корпуса вооружённых сил // Военная мысль. – 2001. –
№ 3. – С. 58.
2
Норман Коупленд. Психология и солдат // Перевод с английского А.Т.Сапронова и
В.М.Катеринича. – М., 1958. – С. 59.
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націй, а також м’якість характеру, певна довірливість, більша схильність до
індивідуального споглядання.
Наведемо порівняльну характеристику щодо українців та росіян за
матеріалами сучасного російського дослідника, ветерана органів держбезпеки
Радянського Союзу, який брав активну участь у знищенні вояків УПА в
Західній Україні Георгія Санникова. У своїй монографії він пише: “Багато
істориків стверджують і автор з ними згоден, що українці більш наполегливі
ніж росіяни, їм притаманне чітко виявлене прагнення до командних посад.
Менш ледачі ніж ми, росіяни, і більш винахідливі у діловій справі. Не
випадково великий відсоток як в армії, так і на флоті в Росії, а потім і в
Червоній і Радянській армії посад молодших командирів, старшин, сержантів,
мічманів, боцманів, будь-якого роду каптенармусів та постачальників по тилу
належав українцям. Всі вони були відмінними служаками й добре знали свою
справу. Росіяни більш байдужі і терплячі у порівнянні з українцями по
відношенню до своїх покровителів, керівників, начальників і до всього більш
сильного в даний час”1. Можна не погоджуватися з деякими аспектами оцінки
цього, звісно не прихильного до переоцінки українців автора, але, на нашу
думку, в цілому вона відповідає реальному стану морально-психологічних
особливостей воїнів-українців та росіян.
Особливості
сучасного
стану
деяких
морально-психологічних
характеристик українців і росіян, представників різних регіонів в
українському війську певною мірою схарактеризовані у дослідженні,
проведеному групою військових вчених НДЦ (гуманітарних проблем)
Збройних Сил України в 1997 році2. Зокрема, були проведені дослідження та
визначення експертних характеристик призовників, які поступають до
Збройних Сил з різних регіонів України (було опитано понад 700 офіцерів з
досвідом роботи та практичної служби від 3 до 10 років). Такі дослідження
були проведені відносно призовників із Донбасу, Придніпров’я,
Слобожанщини, Центрального району, Поділля, Волині, Галичини,
Закарпаття, Буковини та Півдня України. Так наприклад, виявилося, що серед
призовників з Донбасу, Придніпров’я, Слобожанщини молоде поповнення
характеризується значною кількістю росіян (особливо Донбас – 40–60%,
залежно від міста призову, роду військ та інших чинників). Спільним для
призовників з цих регіонів є такі характеристики, як: низький рівень знання та
вживання української мови, відчуття у значної частини більшої спільності з
росіянами, ніж з представниками Західної України, індиферентність до
питання про незалежність України, крім того, жорсткість у манері
спілкування, агресивність, схильність до нахабства тощо.
З іншого боку у таких регіонах як Галичина, Закарпаття, Буковина у
більшості призовників відзначається високий рівень знання української мови,
почуття національної гідності, більш патріотичне ставлення до виконання
свого військового обов’язку, більша толерантність по відношенню до воїнів
інших національностей, повага до батьків та старших.

1

Санников Г.З. Большая охота. Разгром вооружённого подполья в Западной
Украине. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – С. 498.
2
Національна ментальність і духовно-політичні проблеми формування Збройних
Сил України. – К.: КВГІ, 1997. –150 с.
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Значні відмінності є в допризовників із областей Півдня та Криму. Для
них характерна значна зрусифікованість, російська мова спілкування,
негативне сприйняття критики, певна самовпевненість, пасивність до бойової
підготовки і таке інше.
Щодо кримських татар, то більшість із них з апатією відносяться як до
росіян, так і до українців, хоча у стратегічному відношенні орієнтуються на
Україну. Вони розмовляють татарсько-узбецькою мовою, розуміють
російську і не бажають вивчати українську. Поведінка кримського татарина
значною мірою визначається нормами мусульманської віри. Переважна
більшість кримсько-татарської молоді не бажає служити у Збройних Силах
України і мріє про створення національної армії.
Врахування особливостей та специфіки військовослужбовців різних
національностей, різних регіонів є необхідною умовою позитивних зрушень у
забезпеченні високого рівня морально-психологічного стану у військових
частинах та підрозділах Збройних Сил України.
Детальний розгляд цього аспекту національно-етнічного чинника не
входить у завдання даної публікації. Але очевидно, що певні прояви
національних особливостей поведінки ми бачимо і в період сучасних війн та
військових конфліктів. Наприклад, нещодавня війна США та їх союзників
проти тероризму в Афганістані, а також російських федеральних військ і
чеченських повстанців та інші.
Як висновок стосовно бойового духу армії, що створюється нацією,
наведемо ще один вислів Н.Коупленда: “В наш час, час масових народних
армій, навряд чи можливо, щоб війська були одержимі вогненним бойовим
духом, якщо цей дух не притаманний всій нації. Пішли в минуле дні, коли
була можливість відокремити моральний дух армії від морального духу нації.
Якщо моральний стан нації підірвано, падає і рівень бойового духу армії. І
навпаки, навіть у XX столітті, з його далекобійною зброєю масового
враження, армія може воювати з таким запалом, що її неможливо перемогти.
Найбільш могутня зброя армії – її ідеали, але цей вид зброї, як і всі інші,
повинен бути викований нацією1”. Вбачається, що ця думка в основному є
актуальною і сьогодні для українського суспільства. Питання полягає в тому,
наскільки здатна генерувати високий моральний та бойовий дух свого війська
сьогодні українська нація, чи стала українська національна ідея ідеалом для
більшості українських військовослужбовців? Можливо хтось думає, що
професійна армія, яка буде існувати на контрактній основі, перебуваючи на
“голодному пайку” та відчуваючи соціально-політичний та духовний розбрат
у суспільстві автоматично стане високодуховною, патріотичною та
беззастережно готовою до захисту суспільства, котре само себе не береже ? Є
впевненість, що автоматизму у цьому випадку не буває.
Торкнемося детальніше аспекту регуляції національних відносин у
сучасних арміях світу. Повну картину цієї проблеми дати просто неможливо.
Залишимо поза увагою країни з монолітним національним складом армій
(Китай, Японія, мусульманські країни тощо), більший інтерес для України
мають США, Англія, Франція, Німеччина, Росія та інші, де окрім основних

1
Норман Коупленд. Психология и солдат // Перевод с английского А.Т.Сапронова и
В.М.Катеринича. – М., 1958. – С. 78-79.
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(титульних) націй є й інші. Саме ці країни є більш показовими у вирішенні
проблеми етнонаціональних відносин у збройних силах.
Як відомо, у названих вище державах стосовно комплектування та
відносин у збройних силах проголошено принцип рівного права та рівних
можливостей для всіх громадян країни незалежно від їх національного чи
етнічного походження.
З іншого боку, представники національних меншин у збройних силах цих
країн традиційно та без проблем сприймають та спілкуються мовою корінної
(титульної) нації, шанують культуру нації, яка створює основу населення, а
часто і відносять себе до цієї нації і, як правило всі з почуттям патріотизму та
самоповаги відносять себе до спільного народу, який населяє країну і називає
себе іменем своєї держави (наприклад, американці) та, відповідно, корінної
(титульної) нації (наприклад, росіян). Всі громадяни США вважають себе
американцями, Франції – французами, Росії – росіянами тощо.
Історія націєтворення та державотворення у цих країнах порівняно з
Україною була стабільною, саме тому вони мають сьогодні більш усталені та
стабільні етнонаціональні відносини як у суспільстві в цілому, так і в
збройних силах зокрема.
Слід зазначити, що кожна із вищеназваних країн пройшла певний шлях у
вирішенні проблем етнонаціональних відносин у військовому середовищі.
Так, наприклад, у США довгий час у збройних силах мали місце прояви
расової дискримінації, зокрема, військовослужбовців негроїдної раси. Не
випадково 25 грудня 1967 року на з’їзді представників 14 військових баз
США, які створили Американський союз військовослужбовців, однією із
вимог рішення, ухваленоно на з’їзді була вимога покінчити з расизмом у
збройних силах1. Надалі американський уряд урахував ці вимоги і поступово
проблема була вирішена.
Важливі позитивні зміни в етнонаціональних відносинах відбулися в
Англії, Франції, Німеччині. Формування усталених демократичних відносин,
більш повна реалізація юридично затверджених на міжнародному та
європейському рівнях норм, що надають рівні права всім громадян країн
незалежно від національності, раси, релігійного сповідання тощо відбилися і у
відносинах військового середовища в цих країнах.
Щодо піднічно-східного сусіда України – Росії та стану етнонаціональних
відносин в її збройних силах, то вона має бути об'єктом нашої особливої
уваги. До цього спонукає вирішальною мірою і наше спільне перебування в
царській та радянській імперіях, значна українська діаспора, що є в Росії та
російська, що є в Україні, значні культурні та релігійні впливи, схожі
завдання по створенню та реформуванню збройних сил тощо.
Як відомо, Росія, використавши військовий потенціал Радянського Союзу,
створила достатньо могутні як кількісно, так і якісно збройні сили. Російська
держава послідовно створює правову основу функціонування збройних сил та
соціального захисту військовослужбовців. У російських збройних силах немає
мовної проблеми, усі військовослужбовці Росії, незалежно від їх національноетнічного походження вільно володіють російською мовою, не піддають

1
Харрис Г. Захист прав американських солдат (Союзи військовослужбовців у
Збройних Силах США) // Народна армія. – 1999. –22 квітня. – С.4.
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сумніву її статус як державної та міжнаціонального спілкування, визнають,
що саме росіяни є титульною нацією Росії.
Уся система культурного та ідеологічного виховання військовослужбовців
Російської федерації в основному побудована на цінностях російської
культури та ідеології єднання всіх націй навколо Росії та росіян. Як зазначає
сучасний російський військовий дослідник Зелєнков М.Ю. “…сьогодні, як
ніколи раніше, великому багатонаціональному народу Росії і особливо її
Збройним Силам потрібна своя, прогресивна, забезпечуюча високу соціальну
і громадську активність ідеологія” і далі “…в її основі мають лежати
цінності…, перевірені тисячолітньою історією розвитку Держави Російської і
її суспільства”1.
Як відомо, історія Росії – це історія двох імперій: царської та радянської, у
яких вона займала провідну роль. Але й відомий кінець цих імперій. Вони
просто розвалилися під тиском внутрішніх, перш за все, етнонаціональних
суперечностей. Хочеться вірити, що сучасні російські вчені запропонують
своєму суспільству кращі із традицій минулої історії Російської держави,
врахують при цьому і гіркий досвід своєї історії, а також нові гуманістичні
тенденції сучасного світового розвитку. На жаль, є певні прикмети, які
піддають сумніву перспективність сучасної ідеології та політики в Росії щодо
формування міжнаціональних відносин та високого морального духу як
суспільства в цілому, так і в збройних силах зокрема. Чи подобається,
наприклад, представникам значної української діаспори та інших у Росії, коли
там ігноруються їх мова, культура, церква? Залишаючись без цих чинників
людина іншої національності зрусифіковується, часто втрачає свої
національні ознаки. Дуже часто така людина, втративши зв’язок зі своєю
етнічною Батьківщиною, відчуває себе непевною, не знаходить адекватного
своїм можливостям місця у чужому для себе національному середовищі,
особливо за умов, коли не враховуються її національно-етнічні потреби. Уже
не йдеться мова про такі “потреби”, коли сотні, тисячі українських хлопців у
рядах радянської а потім російської армії загинули у війні проти Афганістану,
у війні проти чеченських повстанців.
Наведемо ще один приклад із сучасного російського життя. Незалежний
російський дослідник А.Щелоков у своїй статті “Бойова нагорода чи знак
соціальної нерівності?” детально аналізує історію, моральність та можливі
наслідки нещодавнього відновлення в Росії царської нагороди – ордена
Святого Георгія та знаку відзнаки – Георгієвського хреста. Автор публікації
звертає увагу на три дискримінаційні наслідки цих нагород.
По-перше, як пише автор: “на наших очах в країні світській,
багатонаціональній, значна частина населення якої атеїстично налаштована, а
віруючі – багатоконфесіонали, суспільству вперто нав’язуються ідеали
самодержавності та православ’я. З одного боку, влада вперто твердить про
необхідність консолідації, з іншого, загострює суперечості”2.

1
Зеленков М.Ю. Об идеологических основах морально-психологического
обеспечения Вооружённых Сил // Военная мысль. – 2001. – № 4. – С. 47.
2
Щелоков А. Боевая награда признак социального неравенства? Новый орден
Святого Георгия может расколоть российское общество и Вооружённые Силы //
Независимое военное обозрение. – 2000. – 6-12 октября. – С. 8.
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По-друге, орден мають право отримати тільки військові із числа старших
та вищих офіцерів, – ігноруються інші категорії військових, а також цивільні,
громадяни інших держав.
По-третє, введення та нагорода християнським православним орденом
підриває національні, морально-етичні та релігійні основи єдності армії,
вносить розлад у свідомість людини, принижує гідність тих людей, які не
мають до російського православ’я відношення чи просто не сприймають його.
Наприклад, які будуть почуття мусульманина, яких у Росії значна кількість,
якщо отримає в нагороду таку відзнаку? Висновок із наведеного прикладу
очевидний. Як зазначає А.Щелоков: “До сих пір російські діячі кремлівської
адміністрації не відмежувалися від синдрому великодержавства та старшого
брата”1. Немає підстав не погодитися з цим.
Підсумовуючи аналіз досвіду формування етнонаціональних відносин в
інших країнах світу, слід визнати, що неможливо в короткому дослідженні
викласти всі аспекти цієї дуже широкої та складної проблеми. Ми звернули
увагу на головні та найбільш актуальні її чинники. Головний із висновків, що
витікає із попереднього аналізу, полягає в тому, що етнонаціональні чинники
відіграють у суспільстві, у консолідації духовного, бойового потенціалу
війська дуже важливу роль. Перевагу має та армія, зусилля якої поєднані
спільною ідеєю нації, яка стає ідеалом для всього суспільства та кожного із
його громадян. Як пише відомий американський професор Дж. Лодж: “Нація
тільки тоді досягає успіху, коли її ідеологія внутрішнє узгоджена, володіє
якостями адаптації, а дистанція між пануючою ідеологією та дійсною
практикою інститутів країни мінімальна”2.
Досвід становлення етнонаціональних відносин в іноземних державах та їх
арміях безумовно є корисним і для сучасної української армії. Незаперечним
буде висновок, що держава, армія зацікавлені у міцній державній нації, дух
якої генерує надійний духовний потенціал війська.
Як відомо, історія становлення української нації була дуже важкою та
складною. Українці, стародавніми предками яких були славні русичі доби
Київської Руси, надалі на своєму історичному шляху, через різні геополітичні
обставини перенесли насильницькі негативні впливи з боку інших народів,
головним чином, своїх найближчих сусідів, що часом ставило під загрозу
саме існування їх як нації. В українців-русичів різними шляхами та засобами
прагнули відібрати рідну землю, культуру, мову, релігію, історію, навіть і
саму назву народу. Здавалося б, Радянський Союз зробив остаточну спробу
знівелювати українців як націю. Знищення української інтелігенції,
голодомори, війни, зросійщення під прапором створення «новой
исторической общности – советского народа», жорстокі переслідування
всього українського – усе це негативно вплинуло на становлення української
нації. Звідси – сьогодні маємо усі труднощі у цьому процесі. Правда,
відродженню українців як нації знову ж заважають вчорашні «братки», а їм
допомагає московська церква, а також деякі українські політики, державні та
громадські діячі.

1

Там само. – С. 9.
Ideology and National Competitiveness Analysis of Nine Countries / Ed. By Ledge
C. Vegel. E. / Цит по: Зеленков М.Ю. Зазнач. праця. – С. 47.
2
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Усе ж українська нація набирає силу, що йде від її давніх глибоких
коренів, від української землі-матері, від усвідомлення українцями свого
місця в світі та особистої гідності. Чим швидше українська нація відродиться,
зміцніє в усіх своїх гранях, стане врівень передових націй світу, тим
міцнішим буде духовний та бойовий потенціал українського війська.
Досвід інших країн світу свідчить, що сила нації зростає з поєднанням не
тільки території, економічного життя, а перш за все, духовним єднанням:
спільною мовою, культурою, церквою тощо. І коли вороги українців,
намагалися поневолити, послабити, знищити їх як націю, то вони, перш за все,
прагнули відібрати чи підмінити саме ці духовні чинники національної
могутності та єдності.
Історію України, українців мають знати та шанувати не тільки українці, а
й інші нації та народності, які проживають у державі. Справедливості ради,
всі вони мають підтримути прагнення української нації до відродження та
розвитку хоча б тому, що раніше вона століттями була пригнічена іншими на
своїй рідній землі. Українці ж є людьми толерантними і завжди поважають
людей інших нації та народностей, які є в Україні.
Військо України, перебуваючи під визначальним впливом процесу
націєтворення в Україні, є дуже важливим позитивним чинником у цьому
процесі. Під час служби в Збройних Силах воїни краще вивчають історію
рідної землі, історію українського війська, пізнають особливості культури та
традиції різних регіонів та областей Української держави.
Але визнати задовільним стан етнонаціонального чинника в українському
війську на сьогодні є дуже проблематичним. У військових підрозділах та
частинах є значна кількість військовослужбовців з низьким рівнем
патріотичних почуттів, відчутна проблема міжетнічної та міжрегіональної
єдності, посилилася зрусифікованість воїнів (особливо в східних та південних
областях України), часом не доходять до порозуміння представники різних
регіонів; не завжди під час спілкування вживається державна мова; не всі
релігійні заходи, що відбуваються в українському війську, слугують єднанню
українців як нації, її духу та єдності; ще мало проводиться культурно-освітніх
заходів для військовослужбовців з метою посилення в них духу національної
гідності, бажання якомога краще служити в ім’я піднесення слави України та
українського народу.
Посилення етнонаціонального чинника у війську не вимагає збільшення
фінансових чи матеріальних витрат. Потрібні лише більші зусилля та воля з
боку вищих політичних, державних і військових структур, посилення процесу
консолідації української нації, підтримка усього українського народу.
Оптимізація етнонаціональних відносин в Збройних Силах України є
однією із складових гуманітарної політики Української держави, яка нині
здійснюється відповідно до Концепції гуманітарного та соціального розвитку
в Збройних Силах України, затвердженої Указом Президента України від 12
січня 2004 року.
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Губський С. І. (Київ)
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ ХІХ ст.,
ЇХ РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ
ТРАДИЦІЇ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ
У статті розглядається історія українських збройних формувань у
арміях різних держав ХІХ ст. після ліквідації Запорозької Січі. Головна увага
звертається на неперервність національної військової традиції нашого
народу після втрати державності. Широко представлена історіографія
наукових праць учених ХІХ-ХХ ст., присвячена даній проблематиці.
У кінці ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. Україна втратила свою державність і була
розділена між Австрійською і Російською імперіями.
Проте з втратою державності не зникла українська військова сила. Цьому
передувала вся попередня історія нашого народу. Протягом століть він був
змушений вести фактично безперервну боротьбу з різними загарбниками –
монголо-татарами, Литвою, Польщею, Кримським ханством, Туреччиною,
Росією, які намагались його поневолити. Виникнення козацтва після загибелі
князівської Русі (останньою князівською державою було Волинсько-Галицьке
князівство) наочний тому приклад. Козацтво – запорозьке і гетьманськослобідське (лівобережне) було значною військовою силою в ІІ пол. ХVІІІ ст.
Знищення царизмом Запорозької Січі (1775 р.) і перетворення лівобережних
(колишніх гетьманських) і слобідських козацьких полків в уланські і гусарські
полки російської армії не перервало української військової традиції у вигляді
військових формувань, які були українськими і за переважанням чисельного
складу і за духом. Хоча були змушені воювати за інтереси чужих імперій –
Російської, Турецької, Австрійської, і що найтрагічніше – іноді одні проти
одного в складі чужоземних армій (наприклад, задунайці проти чорноморців).
Козацькими військовими формаціями ХХ ст., які виникли та існували
після ліквідації Запорозької Січі були: Задунайська Січ (1775-1828 рр.),
започатковане у 1783 р. “Полком вірних козаків” Чорноморське козацьке
військо (1787-1792 рр.) на території сучасної України і з 1792 р. на Кубані, яке
в 1861р. після приєднання до чорноморців частини Лінійного російського
козацького війська було перейменоване на Кубанське козацьке військо.
Проте чорноморці все ж становили найбільшу частину Кубанського
козацького війська, а територія колишнього Чорноморського війська
продовжувала залишатися українською. До речі, це єдина козацька військова
формація, яка проіснувала до краху самодержавства в 1917 р.
Бузьке козацьке військо (1785-1817 рр.), започатковане ще в 1769 р.
Нововербованим козацьким полком;
Усть-Дунайське Буджацьке козацьке військо (1806-1807 рр.);
Азовське козацьке військо (1828-1865 рр.), сформоване з частини
задунайців, які у 1928 р. на чолі з кошовим отаманом Й. Гладким перейшли на
бік Росії;
Дунайське, з 1856 р. Новоросійське козацьке військо (1828-1869 рр.) – ця
козацька формація найдовше існувала на території сучасної України.
Варто зазначити, що козацтво як стан продовжувало існувати в
Полтавській і Чернігівській губерніях України до кінця існування Російської

432

Україна – військо

імперії, а 16 жовтня 1918 р. козацтво як військовий стан було відновлено в
Україні універсалом гетьмана П. Скоропадського.
Війна Наполеона проти Росії, яка розпочалася влітку 1812 р. відкривала
деякі перспективи для українського національного руху. Саме тоді створилася
велика кількість військових формувань для участі в бойових діях. Загальна
кількість цього війська становила понад 100 тис. старшин і козаків, не
враховуючи українських полків у російській армії, що існували раніше.
Українські формування становили третину 320-тисячної армії Кутузова.
Вони брали участь у воєнних діях 1812 і 1813 – 1814 рр. Після війни
велика їх частина була реформована, козаків знову зрівняли з селянамикріпаками, багато з них переселилося на Кубань. Кінна козацька дивізія
1817 р. була злита з Бузькою, перетворена на Українську уланську дивізію і
переведена в 1825 р. до Чугуєва. З часом на її базі створили 8-й
Вознесенський і 9-й Бузький уланські полки, які проіснували до 1917 р.
Під час Кримської війни в 1854-1855 рр. російський уряд сформував 6
кінно-козацьких полків. Окрім гострої потреби у війську, Росія переслідувала
ще одну мету – не дати це зробити своєму супротивникові Туреччині, що
активно сприяла творенню козацьких загонів під орудою Садика-паші
(М.Чайковського). Козацькі сотні М.Чайковського були практично останньою
спробою залучення українського фактора до реалізації польських планів щодо
незалежної держави. Побоюючись, що у власних визвольних змаганнях
поляки зможуть перетягнути на свій бік українську людність під час
польського повстання 1863 р. у Полтавській і Чернігівській губерніях
сформовано знову козацькі полки чисельністю 3219 шабель. Заграючи з
українцями російський уряд далекоглядно дбав про свої інтереси.
Під час “весни народів” – революційних подій у Європі 1848 р. – у
Галичині, що перебувала в складі Австрійської імперії, створюються
національні військові об’єднання, але на іншій основі: загони національної
гвардії, народна самооборона та батальйон руських стрільців. На заклик
Головної Руської Ради загони української гвардії сформували в кількох
містах: Стрию, Тернополі, Яворові, Бережанах, Жовкві.
Цікавим джерелом для вивчення української військової термінології є
створений у 1848 р. перший довідник – “Руководство до вправи для стражі
народової”, де зроблено спробу устійнити військові команди. Але майже
всюди формування української національної гвардії зустріло супротив з боку
місцевої влади і ширшого розвитку не набуло: поляки ж зуміли за цей
короткий час залучити до своїх відділів близько 20 тис. осіб.
Наприкінці 1848 р. австрійський уряд, наляканий можливістю переходу
через Карпати мадярських повстанців, організував селянську оборону на
Галицькому Підкарпатті. Галицька інтелігенція намагалася надати офіційним
формуванням національного характеру.
У 1849 р. з ініціативи Головної Руської Ради сформували батальйон
руських гірських стрільців, до складу якого увійшли 1400 добровольців
(всього зголосилося близько 3,5 тис.). Цей батальйон вислали до Угорщини,
одначе участі у боях він не брав. Одяг стрільців мав елементи національних
кольорів українського народу.
Історія козацтва, як військової сили, завжди цікавила дослідників. Після
втрати Україною державності, у ХІХ ст. почався процес українського
національного відродження. У цьому зв’язку українське військо почало
заслуговувати особливої уваги.
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Праці, у яких містилися дані про українські військові формування ХІХ ст.,
які з’явилися і в той час, і пізніше, були написані різними авторами,
відображали різні точки зору – від прихильників українського національного
відродження до завзятих його противників.
Проте всі ці праці тією чи іншою мірою становлять джерельну базу
українознавчих досліджень ХІХ ст.
До числа дослідників ХІХ ст., які писали про Чорноморське (Кубанське)
козацьке військо перш за все слід віднести Івана Попка (1819-1893), Прокопія
Короленка (1834-1913) та Федора Щербину (1819-1936).
І.Попко за 52 роки постійних війн з рядового козака дослужився до
генерал-майора, отримавши сім орденів і шість медалей. Це був
високоосвічений козак, знав дев’ять мов, мав бібліотеку з декількох тисяч
томів. І завжди мріяв написати історію своїх козаків-чорноморців. Частково
це він здійснив, і після довгої копіткої роботи в архівах Катеринодара,
Ставропілля та Астрахані вийшла його книжка “Чорноморские козаки в их
гражданском и военном быту» (Петербург, 1858 р.). Кожного, хто читає цю
книжку, вражає живий і яскравий стиль, гумор, досконалий аналіз кубанської
природи, дотепність спостережень, любов до дорогих йому козаків.
П.Короленко – єдиний кубанський історик, який не отримав систематичної
освіти. Але потяг молодого козака до знань був постійний.
У пошуку витоків Кубанського козацтва Короленко об’їздив усю Україну,
вивчаючи історію Запорозького козацтва в архівах Харкова, Києва, Одеси,
Полтави. У Харкові Короленко був обраний почесним членом історичного
товариства. На Кубані він став одним із засновників “Общества любителей
изучения Кубанской области”. За своє життя П.Короленко написав більше 30
праць з історії та етнографії Кубані. У 1874 р. у Києві вийшла його книга
“Чорноморці”, це був й нарис історії чорноморців, починаючи із руйнування
Запорозької Січі, а в Катеринодарі праця "Предки кубанских козаков на
Днестре. Сост. по документам, хранящимся в Кубанском войсковом Архиве"
(1901. – 203 с.).
Але найбільш видатним ученим Кубані був обдарований енциклопедист і
політичний діяч Ф.Щербина. Виконуючи доручення кубанського отамана
Я.Малами написати історію кубанського козацтва, Ф.Щербина детально
вивчив усю попередню літературу з історії Кубані, сотні тисяч архівних
матеріалів. У 1910 р. вийшов перший том “Історії Кубанського козацького
війська” обсягом 700 ст., а в 1913 р. другий – обсягом 848 ст., у якому описано
історію Кубані аж до середини ХІХ ст. В одній з етнографічних експедицій з
ним працював невідомий тоді ще член Української революційної партії
С.Петлюра, який брав активну участь у роботі над “Історією Кубанського
козацького війська”. С.Петлюра опублікував також у Записках НТШ у Львові
(1905. – Т. 65) статтю “Причинок до історії переселення “турецьких
запорожців” на Кубань”, у якій змістовно і цікаво описав ці події.
У 1904 р. Ф.Щербину обрали членом-кореспондентом Імператорської
Академії наук по розряду історико-політичних наук. А в 1906 р. він очолив
відновлену військову Раду.
Написати історію Кубанського козацтва Ф.Щербині завадили події 1917 р.
і громадянська війна. У 1919 р. Кубанська Рада виділила на продовження цієї
великої праці близько 30 тис. крб., але закінчити її Ф.Щербині так і не
вдалося. У Празі (в еміграції) завдяки наполегливій праці Федора
Олександровича був заснований Український університет, у якому він став
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ректором. У Подєбрадах для підтримки кубанців і українців-емігрантів він
організував Українську господарську академію. У Чехії Ф.Щербина став
одним з найвідоміших діячів просвітницького руху українців, котрі
опинилися за кордоном, написав поеми “Богдан Хмельницький” і
“Чорноморці”, а також спогади “Пережите, передумане, здійснене”, у яких
яскраво змалював побут станичного життя, де минуло його дитинство, свою
велику і славну родину.
Значний інтерес викликає праця Я.І.Кухаренка і А.М.Туренка
“Исторические записки о войске Чорноморском”, опублікована в ряді номерів
журналу “Киевская старина” за 1887 рік. Яків Григорович Кухаренко –
відомий письменник, розумний і хоробрий воїн, останній наказний отаман
Чорноморського козацького війська, особистий друг Т.Г.Шевченка. У 1862 р.
він з двома козаками потрапив у засідку до черкесів, був поранений, взятий у
полон, де через декілька днів помер.
Велике значення мають праці Аполона Скальковського (1808-1898),
першого історика Новоросійського краю (Південної України). Джерельною
базою низки його творів про чорноморське, задунайське, азовське, дунайське
козацтво були документи з архіву Нової Запорозької Січі і фонду
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернаторства, що зараз
зберігаються у Державному архіві Одеської області. У своїй праці “История
Новой Сечі или последнего Коша Запорожского” (Одеса, 1886, У 3-х т.) автор
свідчив, що після зруйнування Запорозької Січі в 1775 р. частина козаків, які
втекли в межі Оттаманської імперії оселилась поблизу майбутньої Одеси, на
Пересилу. У подальшому, після здобуття козаками Хаджибейської фортеці,
вони на Пересипу заснували слобідку – майбутнє передмістя.
Величезний інтерес саме в царині українознавчих досліджень українського
козацтва ХІХ ст. мають праці Ф.К.Вовка (1847-1918), видатного українського
етнографа, антрополога, фольклориста. У 80-х роках ХІХ ст. він побував у
пониззі Дунаю серед українського населення і за спогадами колишніх козаків
написав унікальну за своїм значенням роботу “Задунайская Сеч по местным
воспоминаниям и рассказам” (Журнал “Киевская старина”, 1883, т. V, № 1, 2,
4), яка, також, у цьому році вийшла окремою книгою (обсягом 116,1 с.).
Основним інформатором Ф.Вовка з історії Задунайської Січі був колишній
запорожець Ананій Коломієць. Під час перебування Ф.Вовка в пониззі Дунаю
йому йшов 120 рік. Федір Вовк писав: «Розповіді цього останнього
«січовика», що на щастя зберіг дивну пам’ять для його років, записані з його
слів з величезною старанністю і є головним матеріалом цієї статті, оскільки
спогади старого запорожця охоплюють майже весь час існування
Задунайської Січі і повне уявлення про соціальне життя цієї козацької
громади». Ф. Вовк публікував свої праці під псевдонімами Ф.Кондратович,
Лупулеску, Хв. Вовк1.
У 1857 р. у Парижі вийшов польською мовою альманах «Козаччина в
Туреччині» (видавець Л.Зверховський, але як підкреслює І.ЛисякРудницький, автором книжки, напевне, був М.Чайковський (Мехмед Садикпаша) (1804-1886)), польський письменник, військовий і політичний діяч,
організатор створення в Туреччині під час Кримської війни 1853-1856 рр.
1
Кондратович Ф. (Вовк Ф.К.) Задунайская Сеч: по местным воспоминаниям и
рассказам // Киевская старина. – 1883. – Т. V. – № 1, 2, 4.
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козацького формування, яке брало участь на балканському театрі воєнних дій.
Альманах містив оповідання, список старшин козацького полку, кілька поезій
українською мовою, надрукованих латинським шрифтом, кілька цікавих
статей, де роз’яснено головну ідею М.Чайковського – відновлення
Гетьманщини під турецьким протекторатом. Але ця, зрештою, непогана
думка була через його консервативне бачення утопією, як і те, що сам її автор
бачив себе козацьким гетьманом. М.Чайковський написав кілька книжокспоминів – про своє життя (російський переклад надруковано в 1904 р. в
журналі «Русская старина»). «Записки» М.Чайковського також були
надруковані в «Киевской старине» (1891, № 7.). У Польщі спомини
М.Чайковського видані польською мовою 1962 року під назвою “Мої спогади
про війну 1854 р.”.
В.Б.Антонович (1834-1908), видатний український історик, автор багатьох
досліджень з історії козацтва в 1882 р. в “Киевской Старине” опублікував
статтю “Поселення запорожців в Банаті”, де розповів про перебування
запорожців у Австрійській імперії. До речі, є різні відомості про час
перебування запорожців в цісарській державі. Одні дослідники вважають, що
запорожці повернулися до Туреччини вже в 1787 р., інші наводять дані, що
тільки в 1812 р. На нашу думку, якась частина запорожців незабаром
повернулася, а частина залишилась.
Темі перебування запорожців в Австрійській імперії присвятив свою
працю “Записки Гендльовика про банатських запорожців” (Записки НТШ,
1911, т. 101) М.С.Грушевський (1866-1934), визначний український історик і
політичний діяч. У творі розповідається про перебування в Банаті від 2-х до 8ми тисяч задунайців, які перейшли туди з Туреччини.
В.О.Біднов, псевдонім Степовий (1874-1935), видатний український
історик церкви й освіти в публікації “До історії Задунайської Січі” (“Україна”,
1914, № 3) використав документи першої Новоросійської губернії кінця 70 –
початку 80-х років ХVІІІ ст.
П.Т.Коломойцев (?-1919), історик-краєзнавець нижнього Дунаю, який
працював у галузі освіти в Ізмаїлі, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. написав
кілька праць з історії Задунайської Січі і Дунайського козацького війська.
Одна з цих праць, що має назву “Переселение остатков Запорожской Сечи из
турецких владений в Россию” зберігається в НБУ ім. В.І.Вернадського,
Інституті рукопису (ф.V, спр. 1588, арк. 2).
У кінці ХІV – на початку ХХ ст. історією Задунайської Січі цікавився
одеський історик-архівіст О.О.Рябінін-Скляревський (1878-1937). Він був
автором кількох наукових праць, присвячених задунайському козацтву. Їх
джерельну основу складали матеріали фонду Новоросійського і
Бессарабського генерал-губернаторства. Під час української національнодемократичної революції 1917-1920 рр. вчений перебував у складі Армії УНР
і за значні особисті заслуги отримав військове звання генерал-хорунжого.
Після поразки українських визвольних змагань О.О.Рябінін-Скляревський не
виїхав в еміграцію, а знову зайнявся улюбленою науковою роботою1. В період

1
Рябінін-Скляревський О. Запорозькі бунти дунайців 1771-1774 рр. і початок
Задунайського Коша // Науковий збірник УАН: Історична секція. – К., 1927. – Т. 26. –
С. 55-83.
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масових сталінських репресій 1937 р. він був заарештований органами НКВС
і його подальша доля невідома.
На початку ХХ ст. надзвичайно популярним був український письменник
А.Ф.Кащенко (1858-1921), автор повістей та оповідань на теми запорозького
та задунайського козацтва, його життя й подвигів, побуту і звичаїв. Не
претендуючи на глибокі історичні розвідки, грунтуючись на конкретних
фактах і подіях, його твори приваблюють щирістю, ліризмом, болем,
сприяють пробудженню почуття національної гідності («З Дніпра на Дунай»,
Катеринослав, 1919; «Зруйновоне гніздо». – Катеринослав; Лейпціг, 1922
(ІІІ-е вид.). Твори письменника перевидані і користуються великою
популярністю і в наш час1.
Про створення українських військових формувань у Галичині 1848-1849,
що перебувала у складі Австрійської імперії, можна дізнатись з праць
І.Кревецького2. Австрійський уряд покладав великі надії на русинів-українців
у боротьбі з угорськими повстанцями. І хоча їм не довелося брати активної
участі у бойових діях, сам факт створення української збройної сили свідчив
про намагання австрійських властей у критичні періоди звертатися по
допомогу до українців, зокрема козаків, які неодноразово допомагали Австрії
у боротьбі проти турецької агресії. У працях І.Кревецького можна побачити
малюнки прапорів та військових одностроїв, що мали багато елементів
західноукраїнського національного одягу і детально ознайомитися з цією
маловідомою сторінкою української воєнної історії.
Українським військовим формуванням ХІХ ст. присвятили ряд своїх
наукових праць і українські вчені та науковці діаспори. Сюди можна віднести
роботу відомого українського історика Н.Полонської-Василенко3, цікаві
матеріали містить праця О.Рибліна4, історію кубанського козацтва
досліджував О.Болотенко5. Професор Н.Король, бувший старшина-кіннотник
російської царської армії й армії УНР у своїй роботі на основі
документальних даних доводить про українське козацьке походження
багатьох кінних частин російської армії, подано список частин, світлини
військових одностроїв6.
Історію запорозького і чорноморського козацтва досліджував і відомий
український історик В.О.Голобуцький (1903-1993). Його публікації засновані

1

Кащенко А. Зруйноване гніздо: Історичні повісті та оповідання. – К.: Дніпро, 1991.
– 644 с.
2
Кревецький І. Батальйон руських гірських стрільців: 1848-1850 // ЗНТШ. – 1912. –
Т. 107. – С. 52-72; Його ж. Проба організування руських національних гвардій в
Галичині: 1848-1849 // ЗНТШ. – 1913. – Т. 113. – С. 77-146; Його ж. Руська
самооборона на галицько-угорськім пограниччу: 1848-1849. – Львів, 1912. – 84 с.
3
Полонська-Василенко Н. Запоріжжя ХVІІІ ст. та його спадщина. – Мюнхен: УВАН
в Німеччині; Дніпрова хвиля, 1967. – 247 с.
4
Рибчин О. Динаміка українського козацтва. – Мюнхен: Український технічногосподарський ін-т, 1970. – 112 с.
5
Болотенко О. Козацтво і Україна. – Торонто: Друкарня “Народного
Видавництва”, 1950. – 94 с.
6
Король Н. Українське козацтво – родоначальник кінного війська Московії-Росії. –
Нью-Йорк: Накладом НТШ, 1963. – 96 с.; дод., фот.
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на матеріалах фонду Чорноморського козацького війська, що зберігається в
Краснодарському крайовому державному архіві1.
Одеський дослідник М.А.Хіоні у своїй науковій дисертації на основі
нових архівних матеріалів, введених у науковий обіг, висвітлив історію
виникнення Бузького козацького війська та боротьбу козаків проти посилення
феодально-кріпосницького гніту з боку царського уряду2. Сучасний дослідник
історії українського військово-морського флоту В.Кравцевич у своїй книзі3
акцентує увагу на тому, що після ліквідації Запорозької Січі морська справа у
козацтва не занепала. І чорноморці і задунайці мали вправних і сміливих
вояків, які хоробро билися з ворогом на своїх кораблях. Проте вони
перебували у складі двох ворогуючих армій: російської і турецької, і якщо це
було можливо намагались не вступати у збройні сутички одні з одними.
В. Бардадим у своїй публікації “Первые черноморцы” у московському
журналі “Прометей”4, використовує спогади сучасників, архівні матеріали,
подає фрагмент фотографії замовленого кубанськими козаками скульптору
Микешину пам’ятника імператриці Катерині ІІ з фігурами перших
чорноморських отаманів Білого, Головатого, Чепіги, а також сліпого
бандуриста. Встановлений пам’ятник 1920 р. був зруйнований, а у 1950 р.
зник і гранітний постамент.
Український історик Р.О.Шувалов у своїй книжці “Про що розповів
некрополь: Куяльницьке козацьке кладовище міста Одеси” (К., 1992, 88 с.)
незаперечно доводить, що Одеса з самого початку була заснована
українськими козаками і саме вони були першими мешканцями цього в
майбутньому великого портового міста.
Нові археологічні знахідки побуту чорноморських козаків ще під час
перебування їх в Україні наводить археолог В.Красенко в своїй статті
“Військо Запорозьке Низове після зруйнування Нової Запорозької Січі.
Військо чорноморських козаків”5.
Відомий одеський історик українського козацтва А.Д.Бачинський у своїй
праці “Січ Задунайська”: 1775-1828: Історико-документальний нарис” (Одеса:
МП. “Гермес”, 1994, 123 с.) розповів про виникнення та бурхливу історію
Задунайської Січі, її внутрішній лад, культуру і традиції. Поряд з
використанням багатьох архівних джерел, подані і такі унікальні й
маловідомі, як біографії задунайських запорожців. В іншій книжці
А.Д.Бачинського та О.А.Бачинської “Козацтво на півдні України (1775-1869)”
(Одеса: Маяк, 1996, 56 с.), подана історія козацьких формацій на півдні
України після ліквідації Запорозької Січі. У ній вміщено спогади та архівні
матеріали. Особливо значний науковий інтерес викликає інформація про

1
Голобуцький В.А. О социальных отношениях в Задунайской Сечи // Исторические
записки. – М., 1949. – Т. 30; Його ж. Черноморское козачество. – К., 1956. – 415 с.;
Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. – К., 1961.
2
Хиони М.А. Бугские казаки и их борьба против феодально-крепостнического гнета
(последняя четверть ХVІІІ-первая четверть ХІХ вв.): Дисс. ... канд. ист. наук. – Одесса,
1974.
3
Кравцевич О. Украинский державний флот: Очерки. – К.: Край, 1992. – 176 с.: іл.
4
Бардадим В. Первые черноморцы // Прометей. – 1983. – № 13. – С. 36-43.
5
Археологічні дослідження пам’яток українського козацтва: Зб. наук. статей”. – К.,
1993. – Вип. 2. – С. 96-104.
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останнє козацьке військо на території сучасної України – Дунайське (потім
Новоросійське) (1828-1869 рр.).
Нащадок стародавнього козацького роду, збирач кубанського фольклору,
бандурист, старшина Кальміуської паланки сучасного Запорозького
козацького війська Д.Д.Білий історії українців Кубані присвятив книжку
“Малиновий Клин: Нариси з історії українців Кубані” (К.: Україна, 1994,
117 с.). У ній розповідається про історію українців, які заселяли Кубань і
зробили цей край багатим, про їхній національно-визвольний рух, пов’язаний
з Україною, про створення у 1918 р. самостійної Кубанської Народної
Республіки, національно-культурне відродження, жорстокий терор з боку
московської влади.
Багато місця приділяється культурі та побуту кубанських козаків –
нащадків запорожців, а також визначним діячам української культури на
Кубані, отаманам і політичним лідерам.
Надзвичайно відрадним є той факт, що історією українського козацтва
продовжує цікавитися багато молодих дослідників і науковців. Маючи
можливість об’єктивно висвітлювати історичні події і факти, вводити в
науковий обіг нові архівні матеріали, багато з яких раніше були недоступні
історикам, нове покоління вчених продовжує патріотичні традиції своїх
попередників уже в умовах незалежної України. Тільки в 1997 р. захистили
кандидатські дисертації, присвячені історії українського козацтва, зокрема
козацьким військовим формуванням ХІХ ст.. молоді вчені Л.Ф.Циганенко1,
О.А.Бачинська2, Є.Д.Петренко3. І це добрий приклад для подальшої роботи в
цьому напрямі.
Після здобуття Україною незалежності в новій якості знову відродилося
козацтво. Воно відіграє важливу роль у політичному і культурному житті,
разом з усім народом будує Українську суверенну державу. Задунайський
запорожець Ананій Коломієць, закінчуючи розповідати Федору Вовку про
Задунайську Січ, висловив невмирущі, сповнені глибокої віри в козацтво і
його спадкоємців слова: “А за нас ... то наше не пропаде ... Досі не пропало, то
вже й не пропаде!.. Нашого насіння ніхто не скоренить!”4

1
Циганенко Л.Ф. Українське козацтво у Північно-Західному Причорномор’ї (ХVІ –
60-ті роки ХІХ ст.): Дис. ... канд.. іст. наук. – К., 1997.
2
Бачинська О.А. Дунайське (Новоросійське) козацьке військо (1828-1869 рр.): Дис.
... канд. іст. наук. – Одеса, 1997.
3
Петренко Є.Д. Переселення козаків і селян України на Кубань (1792-1917 рр.):
Дис. ... канд. іст. наук. – К., 1997.
4
Кондратович Ф. (Вовк Ф.К.). Вказ. пр.
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УКРАЇНА –
МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДОЛЯ,
ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Железняк Н. М. (Біла Церква)
НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ –
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕТНІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
У статті розглядається національна ментальність як визначальний
етнічний чинник формування громадянина України. Автор переконаний, що
сьогодні, після століть рабського поневолення, з’явилася можливість
всебічного дослідження української етнопсихології.
Консолідація українського народу на основі національної ідеї передбачає
насамперед самоідентифікацію носіїв цієї ідеї, визначення того, яким бачать
вони світ і себе в ньому. Пошуки відповіді на питання “Що ми за народ
такий?”, “Куди йдемо?” тісно пов'язані з філософією національної ідеї,
відродженням пам'яті історії, пізнанням самих себе, формуванням нового
типу мислення. Питання про спільні психічні особливості людей, що разом
творять народ, постало в рамках студій про національний характер. Термін
“національний характер” трактується у сучасній літературі як узагальнення
найбільш поширеного соціально-психологічного типу, що існує в Україні.
Спроби пізнати та схарактеризувати українську душу, прикметні саме
нашому часові, мають дуже давню історію. Вже у Нестора знаходимо
характеристики окремих племен, з яких творився український народ.
Мандрівники, купці, географи та історики, почавши ще від Геродота і до
нашого часу, описували характерні особливості народу та його духовності.
Однією з перших наукових праць про особливості етнопсихології
українців була розвідка М.Костомарова “Две русские народности” (1861).
Пізніше до вивчення згаданої проблеми зверталися І.Нечуй-Левицький
(“Світогляд українського народу”, 1876), Т.Рильський (“К изучению
украинского народного мировоззрения”, 1888, 1890, 1905) та Г.Булашев
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(“Космогонические воззрения украинского народа”, 1908). Наукові та
публіцистичні розвідки мали велике значення для пізнання української душі,
завдяки їм з’явилися спеціальні дослідження, присвячені вивченню
української етнопсихології (праці Я. Яреми, Д.Чижевського, І.Мірчука,
В.Липинського, Ю. Липи, В. Петрова, Є. Онацького, М.Шлемкевича, В.Яніва
та ін.). Ґрунтовним дослідженням, що містить систематизований виклад
наукових концепцій вивчення проблеми психології народної душі є праця
В.Яніва “Нариси до історії української етнопсихології” (Мюнхен, 1993), у
якій висвітлено погляди на психічні особливості народу найвідоміших
етнопсихологів, етнографів, соціологів, педагогів, істориків (Г.Ващенко,
Д.Донцов, М.Костомаров, О.Кульчицький, Ю.Липа, В.Липинський, І.Мірчук,
Б.Цимбалістий, М.Шлемкевич, В.Щербаківський, Я.Ярема).
Дослідники української етнопсихології стверджують, що для українців як
представників певного етнотипу, властивий інтровертний тип поведінки
(Я.Ярема),
емоційно-почуттєвий
характер
або
кордоцентричність
(О.Кульчицький), матріархальний стиль родинного життя (Б.Цимбалістий),
релігійність (Г.Ващенко), пісенність (М.Шлемкевич). Названі своєрідності
етнопсихіки українців знайшли відтворення в науковому, публіцистичному та
художньому дискурсі сучасності.
Структура національної свідомості передбачає характерологічні
особливості спільноти людей, об'єднаних геополітичними, етнічними,
культурними, релігійними, мовними чинниками. Хоча, як зазначає
І.Грабовська, опис і виділення конкретних характеристичних рис українців не
означає, що саме ці риси притаманні кожному українцеві. У певному
розумінні це “ідеальний тип українця”1.
У зв'язку з націєтворчими процесами, усвідомленою потребою
національної самоідентифікації привертають увагу наукові розвідки, газетнопубліцистичні матеріали та твори художньої літератури, що містять
інформацію про ментальність українського народу.
Прагнення пізнати український характер прочитується в наукових студіях
з етнопсихології, але не менш пізнавальними та інформаційними є
публіцистичні та художні тексти, що висвітлюють ознаки українського
менталітету. Ці тексти перехрещуються за змістом, доповнюють один одного,
що підтверджує думку про єдність наукового і художнього пізнання, яке в
ракурсі осягнення національної ідеї дає вичерпне уявлення про особливості
української етнопсихології.
Психологічний
портрет
нації,
зафіксований
у
науковому,
публіцистичному, художньому дискурсі відображає як позитивні, так і
негативні риси української ментальності: працелюбність, волелюбність,
естетизм, антеїзм (любов до землі), релігійність, емоційність, щиросердність,
пісенність, малоросійство, меншовартість, покірність та ін.
Серед рис української вдачі дослідники-етнопсихологи визначають
емоційність, кордоцентризм як найусталеніші ознаки української
ментальності. У науково-публіцистичному дискурсі поняття "емоційність"
існує в кількох лексичних варіантах, а саме почуттєвість, чуттєвість, і
розглядається в різних аспектах.
1
Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та характеру
// Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 61.
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Емоційність, як основну рису української вдачі, визначає переважна
більшість дослідників. Дмитро Чижевський, розглядаючи чинники, пов’язані з
виникненням філософії серця в Україні, виокремлює емоційність як
світоглядну рису української вдачі, що виявляється у “високій оцінці життя
почуття” та характеризується такими особливостями, як своєрідне бачення
природи (образ степу – образ величності, “буяння” природи); гумор (у якому
відбивається артистизм української вдачі); естетизм народного життя та
обрядовості. На цьому тлі почуття та емоції оцінюються “як шлях пізнання”, а
серце стає центром мікрокосмосу (людини), бо в сердечній глибині криється
все, що є в цілому світі1.
О. Кульчицький характеризує українську психічну структуру як таку, що
“визначається своїм емоційно-почуттєвим характером"2. В.Янів також
підкреслює “з природи дуже сильну українську почуттєвість"3.
Емоційність, як глибинну психологічну характеристику українців,
визначають і сучасні дослідники української етнопсихології. Так,
П.Кононенко у книжці "Свою Україну любіть..." підкреслює “глибину
емоцій”4, М. Слюсаревський звертає увагу на "глибинну емоційність"
українців5. І. Старовойт зазначає, що "емоціоналізм української душі
виявляється в усіх формах життєдіяльності етносу". Схожу думку
висловлює В. Базилевський у статті "Холодний душ історії": "Емоція –
головна риса характеру українця"6.
Парадигма емоції – задоволення формується у публіцистичному дискурсі.
Петро Кононенко зауважує, що особливості природи формують витривалість,
суворість, мужність з одного боку, а з іншого – “задоволення в сфері емоцій”7.
Емоційність української душі найбільш рельєфно й концентровано
втілюється в українській філософії, найвидатніші представники якої
обґрунтували "філософію серця". Кордоцентризм як світоглядна риса
українського етносу має давні традиції в Україні. Серце як образ емоційного
життя простежується вже в українців Княжої доби, виявляється в піснях,
прислів’ях, казках. Так, у “Слові о полку Ігоревім” знаходимо слова, де
присутній емоційний образ серця, напр.: Ігор “стягнув ум своєю силою й
погострив мужністю свого серця”, Святослав у Золотому слові каже: “Ваші
хоробрі серця сковані в жорстокій криці, а загартовані у відвазі”.
У часи християнства серце розглядається як орган, яким ми сприймаємо
Бога, як центр морального життя і духовності, виступає як
загальнохристиянський символ (“Києво-Печерський патерик”, “Моління
Даниїла Заточника”, творчість Івана Вишенського, Петра Могили, Григорія
Кониського, Герасима Смотрицького, Дмитра Туптала). Філософія серця, що
єднає віру і розум, яскраво репрезентована у вченні Сковороди, який писав:
"Істиною людини є серце в людині. Глибоке ж серце – одному лиш богу
досяжне, як думок наших безодня, просто сказати душа, тобто суттєва істота".
1

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 19-20.
Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія
українознавства. У 2-х т. – Мюнхен; Нью-Йорк. – Т. 2. – С. 717.
3
Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка. – Париж, 1962. – С. 29.
4
Кононенко П. “Свою Україну Любіть...” – К., 1996. – С. 205.
5
Слюсаревський М. Ілюзії і колізії. – К., 1998. – С. 209.
6
Базилевський В. Холодний душ історії // Дніпро. – 1996. – № 1-2. – С. 76.
7
Кононенко П. “Свою Україну Любіть...” – К., 1996. – С 207.
2
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На думку Г. С. Сковороди, серце є осереддям людського у людині, воно є
органом самопізнання і тією силою, що проводить людину шляхом
самовдосконалення1. Сковорода був народним мислителем, його філософія
безпосередньо пов'язана з українською ментальністю і витікає з неї, а, отже,
його вчення свідчить про домінування в українців емоційно-почуттєвих рис.
За визначенням В. Яніва, "Сковорода є справжнім виразником українського
менталітету та духовності, тобто української душі як такої”2.
Академічний філософ ХІХ ст. Памфил Юркевич у праці "Серце та його
значення у духовному житті людини, згідно з ученням Слова Божого"
теоретично обґрунтовує філософію серця. На його думку, серце – "хранитель і
носій усіх тілесних сил людини", "осердя душевного і духовного життя
людини", "серце є містище всіх пізнавальних дій душі", "є осердя
багатоманітних душевних почувань, хвилювань і пристрастей", "серце є
осереддя моральнісного життя людини"3. Філософ розглядає серце як центр
морального життя людини, що втілює не тільки індивідуальну неповторність,
а й її моральну гідність. Серце, за Юркевичем, виражає стани душі недоступні
абстрактному розуму, і хоча розум є вершиною духовного життя людини,
проте її центром залишається серце.
Українська філософська ідея серця, кордоцентризму знаходить своє
продовження в етнопсихологічних студіях і втілюється в парадигмі серце –
почуття, що існує в ряді текстів та структурується типізованими сполуками:
зосередженість на серці, рухи серця, поклик серця, кордоцентричний
світогляд, кордоцентризм духу. Наприклад, В.Янів, розвиваючи ідею
українського кордоцентризму, писав, що українська духовність сформувалася
"із зосередженням на серце"4. О.Кульчицький також зазначає, що український
характер "зосереджений довкола серця і відзначається своєю
кордоцентричністю"5.
Сучасні наукові розвідки розширюють змістове наповнення поняття
"кордоцентризм". За визначенням П. Кононенка, кордоцентризм українців
формується на синтезі релігії, філософії, мистецтва як світовідчутті і
світорозумінні пращурів. Це зумовлює “сприйняття Землі, інших людей,
Неба, (отже, й Богів), явищ життя на рівні серця”. У статті І.Грабовської
“Проблема засад дослідження українського менталітету” звертається увага на
"глибинні основи сформованого віками кордоцентричного світогляду
народу"6. Галина Сагач визначає "високий кордоцентризм духу"7 українського
народу як одну з найголовніших рис ментальності.
Серце як центр життєдіяльності характеризують метафоричні
словосполуки поклик серця, рухи серця. Наприклад, у статті В. Бичка
1

Сковорода Г. Твори. У 2 т. – К., 1994.
Янів В. Проблеми народного світогляду українців і спадщина Григорія Сковороди
// Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – С. 114.
3
Юркевич П. Вибране. – К., 1993. – С. 73-77.
4
Янів В. Українська етнопсихологія і наш національний виховний ідеал // Народна
творчість та етнографія. – 1998. – № 5-6. – С. 77.
5
Кульчицький О. Світогляд українця // Українська душа. – К., 1992. – С. 48.
6
Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та характеру
// Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 61.
7
Сагач Г. Екологія духу і екологія живого слова // Вісник православної педагогіки.
– 1999. – № 1. – С. 103.
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"Українська ментальність і проблеми гуманітаризації національної вищої
школи" зазначається, що специфічною ознакою української ментальності "є
спрямованість на внутрішній емоційно-почуттєвий світ людини, в якому
панує не холодний раціональний розсудок голови, але жагучий поклик серця - у
зв'язку з цим говорять про кордоцентризм української ментальності"1.
С. Грабовський, визначаючи основні соціокультурні типи мислення та
діяльності в Україні, вважає, що розв'язання всіх проблем українців
"приводить до рухів серця"2.
Проблема кордоцентризму як суто філософська, в науковому та
публіцистичному дискурсі, присвяченому дослідженню української
ментальності, переростає в антропологічну проблему – проблему
світоглядних особливостей української людини. Домінування почуття у
світосприйманні українця підтверджує цитата із "Книги спостережень"
Євгена Маланюка: "Знаємо - серцем, цебто органом у нас найчуйнішим і
найголовнішим”3.
Метафоричний образ розхристаного серця, вжитий у поемі В.Сосюри
"Серце", підкреслює емоційність української душі, перевагу почуття у
світосприйманні: "Я тримаю своє серце, українське розхристане серце".
Ознаки українського менталітету не є одновимірними, їх не можна
сприймати лише позитивно. В.Янів вважає, що виховання підростаючого
покоління має тісний зв'язок з ментальністю народу. У праці "Українська
етнопсихологія і наш національний виховний ідеал" він пише: "Ідеться про
такий виховний ідеал, який, рахуючись із вдачею народу та дбаючи про те,
щоб утримати в загальних рисах вдачу народу (необхідну для збереження
національної самобутності), вказував би одночасно, як виховну мету,
скріплення національних прикмет з одночасним послаблюванням
національних хиб"4.
Емоційність, чуттєвість, як риса національного характеру, у ряді текстів
оцінюється у негативному змістовому ракурсі. Автори дотримуються думки,
що домінування почуття не дає змоги об’єктивно оцінювати історичну
дійсність. Негативна оцінка української почуттєвості прочитується
насамперед в етнопсихологічних студіях. В. Янів зазначає, що наслідком
нашої почуттєвої вдачі є "захоплення настроєм хвилини: тому один успіх
важливіший, ніж твір цілого життя"5. Семантичне протиставлення легка
запальність – скоре охолодження, вжите В. Липинським, є виражальним
засобом негативної оцінки української емоційності: "Надмірною чутливістю
пояснюється наша легка запальність і скоре охолодження".
Науково-публіцистичний дискурс сучасності також пропонує оцінку
української емоційності, кордоцентризму із знаком мінус. Оцінний пафос
осмислення народного характеру в плані таврування негативних рис
простежується на прикладі парадигми кордоцентризм, чуттєвість –
1
Бичко В. Українська ментальність і проблеми гуманітаризації вищої школи //
Розбудова держави. – 1993. – № 3.
2
Грабовський С. Українська мрія: тріумфи і трагедії // Сучасність. – 1995. – № 3. –
С. 140.
3
Маланюк Є. Книга спостережень. – К., 1995. – С. 203.
4
Янів В. Українська етнопсихологія і наш національний виховний ідеал // Народна
творчість та етнографія. – 1998. – № 5-6. – С. 72.
5
Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка. – Париж, 1962. – С. 20.
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емоційна лихоманка. І. Грабовська вводить поняття української емоційності у
семантичне поле хвороби. Метафоричне ототожнення кордоцентризму з
емоційною лихоманкою – це оцінка неспроможності українця реально
оцінювати історичну дійсність: "Кордоцентризм, чуттєвість української
вдачі обертаються сьогодні на відсутність тверезого прорахунку, емоційної
лихоманки там, де потрібна логіка і воля до практичної дії"1.
Динаміка внутрішнього світу людини втілюється в словах-образах, що
містять схему руху. Асоціювання почуття із стихією водного простору, що
виходить з берегів – це неспроможність реальної оцінки історичної дійсності.
Парадигма почуття – водний простір розгортається у публіцистичних
текстах. Наприклад: "Правдивим у проявах українського духовного життя є
почуття, що переливається і виступає з берегів форми і тим часто нищить
її естетичну рівновагу"2. Наведений вислів перегукується з метафоричним
образом Є. Сверстюка, який також вдається до порівняння емоційної душі
українця з водною стихією, що "не маючи твердого берега, бурхливо і мілко
розвивається"3.
Парадигма почуття – полум'я розгортається у художньому тексті
С. Пушика. Ця парадигма реалізується у порівняльній конструкції українці –
купа соломи та в метафоричному ототожненні українців з полум'ям, що
швидко згасає. Антонімічне протиставлення спалахнути – згаснути
підкреслює емоційність української вдачі: "Українці – то купа соломи.
Спалахнуть, вдарить високо полум'я, але скоро згасне. І полум'я нема, і тепла
нема, лишень купка попелу" (Повісті).
Отже, проведений аналіз свідчить про наявність глибоких
інтертекстуальних зв’язків між різножанровими текстами авторів, які творили
на різних синхронних зрізах історичного буття української нації. Розглядаючи
різні види текстів (науковий, публіцистичний, художній), ми спостерігаємо як
ідея, започаткована в науковому дискурсі, знаходить своє продовження в
публіцистиці та художній літературі. У мові, як дійсності нашого духу,
виражаються найбільш специфічні риси національної ментальності.
Відображаючи культуру нації, мова бере участь у формуванні менталітету
народу – носія мови, відбиває етнокультурні стереотипи, породжені
національною специфікою людського світосприйняття. Саме мова в
самоідентифікації особистості і народу відіграє визначальну роль, оскільки
відноситься до основних ознак національної свідомості. У мові формується і
структурується національна картина світу. Концептосфера мови, її лексикон
об'єднують не просто слова, а концепти культури кожного народу, його
світогляд. Так, В. фон Гумбольдт ще на початку ХІХ ст. сформулював ідею,
згідно з якою у мові фіксується певний світогляд, що відображає духовні
якості народу – її носія: "Мова є зовнішній прояв духу народу, і дух народу є
його мова – складно уявити щось більш тотожне"4. На думку О. Потебні, у
мові кодуються глибинні пласти національної самосвідомості, культурної
самобутності народу. У зв'язку з цим вчений розвиває ідеї про єдність
духовних особливостей народу та його мови: "характер народу й особливості
1
Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та характеру
// Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 67.
2
Вассиян Ю. Бо вже чекає четверта домовина // Слово і час. – 1994. – № 2. – С. 57.
3
Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993. – С. 15.
4
Гумбольдт фон В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С. 68.
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його мови разом та у взаємній згоді випливають із безконечної глибини
духу”1.
Як уже зазначалося, у сучасній літературі досить плідно розробляються
риси української ментальності. Сьогодні, після століть рабського
поневолення, з’явилася можливість всебічного дослідження української
етнопсихології, адже будівництво незалежної держави вимагає глибокого
аналізу характеру людей, які прагнуть створити нову державу.
Українознавство як система наукових інтегративних знань про Україну і
світове українство покликане всебічно сприяти вирішенню цих непростих
завдань.

Моісєєва Н. І. (Харків)
МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ НА СЛОБОЖАНЩИНІ
У статті досліджується ментальність та історичні особливості
формування місцевого самоврядування на Слобожанщині. Автор
переконаний, що ментальність українців у тому чи іншому вигляді
проявляється в різноманітних напрямах самоврядування.
Наукова література, що присвячена вивченню історії Слобожанщини, є
різноманітним збором публікацій, що базуються на різних теоретичних
концепціях і з превеликими труднощами поєднуються між собою2. Що
стосується новітніх досліджень початкової історії краю та розвитку цієї історії
в складних умовах українського життя, то подібна література фактично
відсутня.
Наше дослідження ментальності жителів Слобожанщини та її
взаємозв'язку з самоврядуванням можна вважати одним з перших. У зв'язку з
цим аналіз історичних подій на Слобожанщині ми розглядаємо тільки з точки
зору виявлення фактів, у яких можна буде знайти свiдчення про те, що
ментальність українців у тому чи іншому вигляді проявляється в
різноманітних напрямах самоврядування.
Якщо розглядати розвиток свободи і солідарності в масштабах цілого
регіону України в історичному плані, то проаналізувати декілька параметрів.
Наприклад, перший – формування влади і соціальної структури та
економічних чинників, другий – розвиток культури та просвітньої діяльності.
Заселення Слобожанщини є фактом, на якому можна прослідкувати
становлення ментальності населення та розвиток типів самоврядування. На
початку 50-х років XVII століття Дике поле інтенсивно заселялося. Окремі
факти свідчать, що заселення відбувалося з вільного українського люду, і
1

Потебня А. Мысль и язык. – К.,1993. – С. 31.
Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х.: Основа, 1994. – 256 с.;
Головінов В.П., Гомон П.Л. Духовні джерела Слобожанщини: Навч. посібник для
проф.-техн. уч. закладів. – Х.:Прапор, 1998. – 207 с.; Лаврів П.І. Історія ПівденноСхідної України. – Львів: МП “Слово”, 1992. – 151 с.
2
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складалося з двох груп. Перша група - українські селяни, до яких входили
хлібороби, пасічники, степові здобичники. До другої входили українські
козаки, тобто озброєні люди, які приходили на службу до московського царя,
а також військові формування, які посилала Московська держава для охорони
своїх південних та західних районів. Масова еміграція на територію Дикого
поля протягом другої половини XVII ст. пояснюється істориками перебігом
подій Визвольної війни в Україні, яку вів Богдан – Хмельницький. Звичайно,
що поселенці з двох великих соціальних груп – землеробів і воїнів привнесли
на Слобожанщину свій тип ментальності. Головними рисами ментальності
цих людей були, по-перше, свобода і, по-друге, солідарність у відстоюванні
своїх інтересів як у боротьбі з іноземними нападниками, так і від посягань
влади московського царя, яка уособлювала в собі те, що сьогодні називається
центральною владою.
Ряд істориків, досліджуючи ці часи, відзначають, що взаємодія між
різними групами населення в галузі економічних, культурних та
управлінських відносин носила доброзичливий характер, а національні
взаємовідносини українцiв і росіян носили дружнiй характер. Але саме в ці
відносини втручалася московська адміністрація, вносячи постійну напругу.
Перевага рис свободи та солідарності в ментальності поселенців Дикого поля
підтверджується відсутністю кріпацтва. Причину цього історики вбачають у
тому, що поселенці реалізували ідеал безкласовості, який би вів до уникнення
кріпацтва. За даними перепису 1732 р. "подданные владельческие крестьяне"
пользовались тут правом вольного перехода от одного владельца к другому".
Показово також, що в джерелах XVIII ст. підкреслювалось те, що місцева
еліта, до якої належали вихідці з козацької старшини, кріпаків у власності не
мала. Наприклад, у кошового судді Р.Г. Квітки чотири кріпаки з'явились як
подарунок на весілля дружині, що була з Росії і, до речі, ці кріпаки
залишалися записаними за місцем свого походження. Відсутність кріпацтва
аргументується й тим, що не можна ототожнювати козацьку старшину з
російським дворянством, бо сам термін "дворянство" вживався як назва
місцевої еліти щодо старшини і не мав соціального змісту, характерного для
Московської держави. Цей факт ще раз підтверджує, що на Слобідській
Україні ментальність та самоврядування формувалися на засадах свободи та
солідарності. Матеріали про заселення Слобожанщини як зустрічі двох
культур, української землеробської та російської воєнної, дають змогу
зробити такий висновок. Отже, починаючи з 1570 по 1783 рік на території
Слобожанщини зустрічається і формується особливий сплав двох
ментальностей: хліборобської і воєнної. Українці стихійно або під тиском
різних обставин шукають на території Дикого поля місце для нового життя та
державності; російська державна влада стратегічно вирішує тримати південні
землі під контролем і цілком природно будує охорону своїх кордонів через
розбудову воєнних поселень, які одночасно захищають українцівпереселенців і пропонують готові державні форми управління в цьому регіоні.
Сприяння розвиткові землеробства задовольняють українців і вони
приймають головні державні інституції за свої. Слобожанщина як територія
та етнічна спільнота з двох народів знаходить у вільнолюбстві та творчості
багато спільного, що відповідає їх корінним інтересам. У ментальності
населення закріплюються риси, у яких переважає свобода, а солідарність стає
типом компромісу між центральною владою та місцевим населенням.
Воєнізована державна влада, починаючи з Петра І, почала домінувати в

447

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

процесах освоєння Слобожанщини і це дало змогу до кінця XVIII ст.
російським поміщикам одержати слобожанські землі, на яких переважало
українське населення. Закріпачення його відбулося тоді, коли майже повністю
була створена економічна та державна інфраструктура під повним контролем
Російської імперії. В історії Слобожанщини та в історії України указ
Катерини II про закріпачення мав неабияке значення. Указ був спрямований
проти солідарності людей, що проживали на території Слобожанщини, а
прийняття козацькою старшиною "жалованого" дворянства лишало населення
права на свободу. Ці історичні події не могли не відбитися на ментальності
народу. Наступ на свободу можна проілюструвати на прикладі
Г.С. Сковороди. Біографія Г.С. Сковороди відображає процеси, що
відбувалися в ментальності жителів Слобожанщини. Саме за життя
Г.С.Сковороди відбувався процес закріпачення української землі. Виходець з
родини козацької старшини, Сковорода в дитинстві виявляє неабиякі
здібності і таланти, що дало змогу одержати добру освіту і стати врівень з
відомими мислителями світу. Але сталося так, що ця талановита й обдарована
людина залишається на самоті. Офіційна, на той час уже майже русифікована,
вища школа відкидає його від себе і філософ обирає долю мандрівника. Саме
в цьому статусі він міг відчувати себе людиною, що має свободу,
незалежність і може самоутверджувати цю свободу. Для свободи
"мандрівника" потрібно було переступити через приниженість і злидарство,
щоб зберегти висоту поетичного та філософського бачення і сприйняття світу.
Він бачить свою високу місію свободи у просвітництві простої людини і цим
він несе віру в те, що просвітництво дає свободу духу та солідарність.
Г.С.Сковорода своїм життям подає зразок самоствердження особистості.
Але він тікає від дійсності, у якій відбувається невмолимий розпад ідеалу
козацької свободи. Г.С. Сковорода забрав із собою той старий добрий світ
козацької вольниці, де все було щасливим та вільним. Новий світ ловив саме
його високий філософський дух, незамутненість розуму, доброзичливе
ставлення до людей, його свободу та бажання бути самим собою.
Г.С. Сковорода вмирає через одинадцять років після закріпачення
Слобожанщини, але не вмирає в ментальності слобожанина ідеал свободи та
солідарності і головне в ньому – особиста свобода та презирство до будь-якої
насильницької влади і байдужість до її проявів. З 1783 р. на Слобожанщині
починається бурхливий розвиток економічних та культурних факторів.
Централізована влада все більше проводить політику вирівнювання
чисельності селянства і військових. Уже наприкінці XVIII ст. Слобожанщина
була напівкозацькою і напівселянською територією. Воєнізовані поселення
жили за рахунок селянської праці і були в привілейованому становищі
відносно селянства. У містах виділився контингент міщанства і ремісників.
Зміни соціальної структури і виробничої інфраструктури не могли не
відбитися на ментальності населення. У ментальності населення
Слобожанщини з'явилися риси, коли суспільне становище почало значити
більше, ніж особистість людини. Державний "Табель о рангах", дворянські та
геральдичні грамоти, жалувані старшинам, козакам призвели до того, що
особиста свобода людини оцінювалася за тим щаблем, яку вона займала в
державній ієрархії Російської імперії. Найважливіші складові демократизму,
який почав було формуватися при заселенні Слобожанщини – ідеали свободи
та солідарності, були знівельовані державною системою ієрархії. У
ментальності населення з'явилися риси характеру імперського жителя, у якого
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його особистість була витіснена уявою про всесилля і велич жителя могутньої
держави.
Напіввійськова
і
напівселянська
сукупність
населення
Слобожанщини починала жити за чітко ієрархованою системою
взаємовідносин, що склалися в Російській імперії. Кожен ступінь ієрархії
давав своє тлумачення свободи та солідарності і відповідно до цього
з'являлися свої зразки поведінки та деякі риси характеру кожної з верств
населення. Першопочатковий тип вільної людини зі своїми потребами й
інтересами, що в'їжджав для заселення на Слобожанщину, залишився лише у
мріях, як згадка про золотий вік. Нові риси ментальності жителів
Слобожанщини, формування яких відбувається у XIX ст., подаються в
"Салдацкому патреті" Г. Квітки-Основ'яненка. Письменник з гумором описав
взаємовідносини влади і населення на Слобожанщині і показав, що влада
живе окремо від населення, бо влада, то не наша, а москальська, а все останнє,
що відбувається – наше. Влада – це портрет-опудало, вона виступає у вигляді
судді, який ніколи не може судити справедливо, бо у нього є свій інтерес. Ота
байдужість і презирство до влади, яку виказав ненав'язливо Г.Сковорода,
розкрита в оповіданні Г. Квітки-Основ'яненка. Влада на Слобожанщині аж до
1917 р. була чітко ієрархізована. Оскільки на Слобожанщині військова влада
мала перевагу, то вона і в ментальності жителів була головною. Інакше важко
було уявити, чому саме Харків став столицею України і чому саме тут
більшовики зуміли так закріпити свій вплив. Саме імперська ментальність,
звична до того, що військова сила є найголовнішою, страх і повага до
військових стали основою для легкої перемоги більшовизму на
Слобожанщині. Саме через військових основна маса слобожан сподівалася
повернути обіцяні більшовиками ідеали свободи, солідарності і незалежності.
Слобожанщина стала одним з найбільш пролетарських регіонів України і
СРСР в цілому. І найголовніше, збереглася та імперська ментальність, яка
вибудовувалася на Слобожанщині більше століття, за винятком того, що
імперську ієрархію було замінено радянською партійною. Особливістю
ментальності слобожан на більшовицькому етапі існування є жах. Саме жах
на всіх рівнях владної ієрархії породив безвідповідальність і руйнування
соціалістичних ідеалів, через які свобода та солідарність декларувалися.
Сьогодні, аналізуючи ситуацію в нашій країні і регіоні, можна припустити,
що в ментальності жителів Слобожанщини починається формування нової
риси, у якій можливе поєднання особистої свободи людини з істинними
правами та свободами, які задекларувала незалежна і суверенна Україна1.
Отже, ментальність як феномен свідомого і несвідомого пройшла на
Слобожанщині через три особливості. Перша – ментальність особистісна, що
воліє до свободи (індивідуальної) та солідарності (колективної). Друга
особливість проявилася як ментальність, ієрархована державними законами,
що регламентували поведінку людей. Третя особливість характеризується
поєднанням особистої свободи та солідарності з державними законами, які цю
свободу і солідарність охороняють.

1

Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та
національного характеру // Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 58-70; Різниченко О.
Слобожанська ментальність і націоналізм // Визвольний шлях. – 1992. – № 11. –
С. 1300-1306.
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Федоренко О. А. (Київ)
ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ДОКТРИНИ
ВЧЕНИХ-УКРАЇНОЗНАВЦІВ
У статті досліджуються геополітичні концепції та доктрини вченихукраїнознавців. Автор стверджує, що українознавство – основоположна
наукова система знань про Україну як геополітичну реальність.
Інтегруючою особливістю поглядів українознавчих дослідників є
концептуальне бачення історичного розвитку українства у власній природній
території та в системі взаємовідносин у світі. Методологія здійснюваних ними
геополітичних досліджень базується на наступних пізнавальних рівнях –
теоретичному, методологічному, прикладному. Теоретичний рівень
концентрує дослідження проблем змісту геополітики та геостратегії як
складової частини українознавства. Методологічний – конкретизує розробку
українознавчих геополітичних ідей, гіпотез, концепцій, теорій, понятійнокатегоріальних систем, принципів. Прикладний – відображає втілення
наукових і навчально-методичних матеріалів у діяльності органів державної
влади та освітньому процесі навчальних закладів.
Концепції і теорії П.Кононенка, П.Масляка, В.Сніжка та попередніх
українських геополітичних дослідників є відмінними від поглядів
європейських вчених у визначенні проблем дослідження.
Обмеженість територіального простору європейських країн обумовила
розвиток геополітичних ідей просторового росту держав, боротьби країн за
контроль над узбережжям морів та природно-ресурсними регіонами.
Концептуальна схема геополітичних досліджень українських вчених та
громадських діячів ґрунтується на визначенні сталості і незмінності території
генези і розвитку українського етносу.
Зміна суспільно-політичної ситуації в Україні і світі була і є визначальною
для ідейної спрямованості в науковій і дослідній роботі вченихукраїнознавців.
У першій половині ХХ ст. змістовність геополітичних досліджень
полягала у визначенні самодостатності українців відновити національну
державу та утверджувати її геополітичні інтереси у протистоянні з
колоніальними імперіями – Росією, Польщею, СРСР, Німеччиною.
Наприкінці ХХ ст. найголовнішим завданням українознавчих геополітичних
досліджень було осмислення державотворчих і культурних традицій
українського етносу. У ХХІ ст. в контексті швидких економічних і політичних
змін у світі, у системі геополітики та геостратегії як складової частини
українознавства постало завдання обгрунтувати українознавчу геополітичну
концепцію становлення національної Української держави та реалізації її
геостратегічних інтересів у міжнародних відносинах.
Україна зі стародавніх часів була центром геополітичних конфліктів
іноземних імперських утворень в масштабі Європи і світу. На початку ХХІ
століття в існуючій Українській державі українці мають визначитися чи є
необхідним відновлення Української самостійної соборної держави, в якій
домінувала б українська нація, чи держава Україна залишатиметься
сировинно-ресурсною колонією Російської Федерації, Сполучених Штатів
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Америки, Європейського союзу чи інших геостратегічних центрів.
Визначеність в цьому проблемному аспекті є принциповою для відтворення
тисячолітніх традицій українського державотворення та утвердження
величності і впливовості світового українства.
Теоретичні і геостратегічні дослідження вчених-українознавців є ідейною
та фактологічною основою для розробки фундаментальної українознавчої
геополітичної концепції.
Системна діяльність на основі українознавчого геополітичного
осмислення дійсності можлива на концентруванні поняття “Україна”, яке
охоплює територію, яку заселяє український етнос споконвічно та має
глибинну основу в мові як універсальному феномені буття і свідомості нації
та культурі як формі ідентичності українського суспільства. Основним
цільовим моментом цієї системи поглядів і дій має бути вивчення України і
українства як історичних феноменів.
Україна потребує осмислення з категорійних параметрів територіального
масштабу, географічного положення, людського і ресурсного потенціалу. Цим
стратегічним завданням і визначається мета української геополітичної
концепції – формування просторової організаційної єдності українців у межах
України та системи взаємодії світового українства. Механізм реалізації
єдності та ідейної згуртованості українців розкритий у праці українських
мислителів П.Кононенка і Т.Кононенка "Український етнос: генеза і
перспективи".
Базова ідеологема поглядів вчених висловлена в критично-аналітичному
викладі геополітичних факторів зародження і розвитку українського етносу,
проблем і перспектив України як держави у ХХІ ст. Основною ознакою
здійснюваного наукового аналізу історичних фактів і подій, поглядів
українських вчених та громадських діячів, є методологічна, ідейна та
політична послідовність в утвердженні ідеалів української державності та
національного суспільства.
Розкриття змістовності цих ідеалів є можливим в процесі розробки
геополітичної концепції розвитку ідейних цінностей українського етносу,
базованій на українознавчому осмисленні України та світу.
Концепція етнотворчого розвитку українства, розроблена П.Кононенком і
Т.Кононенком, розкриває роль природи як фізичної субстанції і як "феномена
духу"1. П.Кононенко і Т.Кононенко розкривають процес розвитку
українського етносу від початкових людських спільнот часів палеоліту та
неоліту як природно-біологічного і культурно-духовного феномену у системі
поєднання впливів кліматичних, геологічних, соціокультурних явищ. Процес
еволюції українського етносу в націю вчені розглядають у контексті впливу
природних умов, культури як синтезуючої цілісності, господарського життя і
світобачення.
П.Кононенко і Т.Кононенко, ґрунтуючись на методиці синтезу,
досліджують феноменальність української нації на основі здобутків історії,
філософії, соціології, природознавства, релігієзнавства, лінгвістики,
етнопсихології. Дослідницька методика, запропонована вченими, є
необхідною передумовою для того щоб через аналізування соціальних і
1
Кононенко П., Кононенко Т. Український етнос: генеза і перспективи. – Обухів:
ГНИП, 2003. – С. 15.
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культурних здобутків та осмислення і теоретичне узагальнення історичних
подій, фактів і явищ визначити сутність і традиції національної державності.
Необхідність розробки теорії і методики геополітичних історичних
досліджень визначає актуальність концептуальних завдань: розкриття
теоретичних та методологічних аспектів геополітики та геостратегії, як
складової частини українознавства; обґрунтування етапів та ідейнотеоретичних напрямів української геополітичної думки ХХ – початку ХХІ
століть; визначення актуальності поєднання геополітичних ідей та поглядів
українських мислителів першої половини ХХ століття з сучасними
українознавчими геополітичними теоріями та концепціями.
Концептуалізуючи в науковому синтезі весь масив геополітичних
феноменів, вчені-українознавці акцентують увагу на споконвічному прагненні
українців до освоєння та оборони внутрішнього земельного простору на
противагу агресивно-експансивним наступальним діям іноземних державних
утворень. Волевиявлення українців 1 грудня 1991 року з точки зору вченихукраїнознавців засвідчило, що за дві тисячі років автохтонний етнос, який
зародився в трипільській культурі, витримав безперервний психологічний
тиск інших племен, держав і політичних об’єднань і переміг, усвідомлюючи
свою велику історичну місію. Світова велич українців визначається
насамперед унікальним біогеографічним і кліматичним комплексом
української території.
Природними межами України, згідно з концепцією доктора географічних
наук П.Масляка, є гідрокліматичні кордони, які перетинають Європу від Неви
на півночі до Дону на півдні. Тому Петро Масляк вважає, що геостратегія
української нації має базуватися на усвідомленні і використанні українцями
власних духовних і просторових схильностей. Українці дали світові пісню,
хліб і крила. Цей поетичний вираз вченого має глибинний геополітичний
зміст, тому що акцентує увагу на духовних, прагматичних і інтелектуальних
здобутках нації.
У статті "Українська геостратегія у ХХ ст (Доктрина Фенікс" П.Масляк
систематизує досліджувані ним природні, просторово-територіальні та
історичні передумови української державності. Він вважає, що на початку
ХХІ століття територія України є в стані просторової трансформації1.
Характерними особливостями цього процесу насамперед є нездатність
України здійснювати експансію за власними кордонами та постання у світі
потужних регіональних центрів впливу (Китай, Ісламський світ,
Європейський союз), які здійснюють геополітичний тиск на Росію.
Український геополітик переконаний, що державна територія України, яка
позбавлена безперервного геополітичного впливу здійснюваного протягом
тисячоліть, здатна бути внаслідок своїх грунтів та природних ресурсів базою
для реалізації національних інтересів українців та поширення нашого впливу
через діаспорні компактні поселення на інші частини світу. У запропонованій
ним геостратегічній доктрині "Фенікс" розкривається проблема фізичного і
мовно-духовного відродження української нації в умовах перерозподілу
провідними країнами світового геополітичного простору. Головним завдання
України у боротьбі за поділ сфер впливу, П.Масляк вважає її неминучу участь
1
Масляк П.О. Українська геостратегія у ХХІ ст. (Доктрина "Фенікс") //
Українознавство. – 2003. – Число 2-3 (7-8). – С. 81.
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в "геостратегічно неминучому розподілі Росії" та приєднання території Дону,
Кубані і Центрально-Чорноземних областей Російської Федерації, які заселені
генетичними українцями1.
Отже, концептуальна думка вченого полягає в тому, що відновлення
української держави наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть є закономірною
"вимогою геополітичних часу і простору". Це є наслідком незаперечних
інтелектуально-духовних досягнень українців у становленні людської
цивілізації, які з точки зору П.Масляка є "народ, який дав світові пісню, хліб і
крила", але ще не сказав свого вирішального слова у геостратегічній експансії
та завоюванні нового життєвого простору.
У контексті аналітичного вивчення цих проблемних аспектів є доцільним
розглянути концепцію "осмислення терену", яка базується на визначенні
сутності генези етносу. В.Сніжко як розробник цієї концепції трактує
етногенез як природну систему свідомо здійснюваних більшістю
представників етносу дій відносно створення нової соціоприродної дійсності2.
Вчений вважає основною умовою еволюції людства поєднання природних
особливостей людей та створюваних ними культурних традицій – прагнення
гармонії співіснування. Тобто сформована у певної спільноти людей на
конкретній території провідна пізнавальна стратегія в просторі і часі формує
модель світорозуміння з орієнтацією на певні культурні символи.
У процесі генези наявні в етносу пріоритети стають геопсихічними
настановами, які при будь-яких етнотворчих змінах утверджують певну
геопсихічну структуру мислення, яка є основою психоетнічної ідеології
терену. В.Сніжко вважає мистецтво найвиразнішим висвітленням ідеології
суспільства як відображення його стану: утвердження, відродження чи
занепаду. Через твори мистецтва, з точки зору вченого, відбувається
становлення у свідомості етносу національної ідеї, реальне втілення якої
формує відповідну геопсихологічну державницьку формацію.
Генетична "пам’ять про ландшафт", за визначенням В.Сніжка, є основною
умовою збереження людської спільноти, її психоетнічної стабільності.
"Пам’ять про ландшафт", конвергенція у розвитку людських спільнот та
геопсихічний вплив терену є основоположними аспектами у науковотеоретичній роботі В.Сніжка. Це теоретичні постулати концептуально
розкриті ним у праці "Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в
Україні". Ґрунтуючись на аксіоматичній думці про те, що генеза людства
невід’ємна від загальної генези природи у світі, В.Сніжко визначає розвиток
людських спільнот в залежності від психоетнічних особливостей, які
відображають адаптаційні процеси на конкретному природному терені у
безпосередньому зв’язку з комплексом довкілля3.
В.Сніжко порівнює історично-соціальні моделі Трипільської культури.
Північноамериканської культури Пуебло, Харапської культури в Північній
Індії, культури Яншао в Китаї. Дослідник визначає конвергентні аналогії
Трипілля і Яншао у схожості розписів керамічного посуду, Трипілля і Пуебло
у подібності орнаментальних малюнків та вшанування Сонця і Землі як
1

Там само.
Сніжко В.В. Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в Україні //
Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 47.
3
Там само. – С. 50-51.
2

453

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

головних святинь, а також возвеличення культу Корови та Бика в Харапській
та Трипільській культурах1.
За його визначенням активне домінування в давніх людей правої півкулі
мозку сприяло створенню "спільної" мозкової діяльності суспільства, як
називає його В.Сніжко "етнічний мозок". У процесі ж розвитку етнічних
спільнот важливу роль, за оцінкою вченого, відіграє або "переконлива
більшість", або "психо-енергетична меншість" людей, в залежності від
періодів загальної генези.
Тому він концентрує свою увагу на осмисленні землеробських основ
Трипільської цивілізації, а також психоетнічного зближення варязьких
завойовників і автохтонного етносу у процесі становлення Київської держави.
Відтворююче землеробство, за визначенням В.Сніжка, – це надзвичайне
досягнення творчої діяльності прогресуючого мозку давньої людини. Предки
трипільців, асимілювавши місцеві племена, змогли, внаслідок наявності
землеробських знань, запозичених через нащадків попередньої культури
Кукрек (кримська), освоїти величезні природні простори і таким чином ввійти
в них "узгодивши" свої психоетнічні засади в підсвідомості з умовами терену.
Отже, доцільно визначити, що землеробство – це унікальна система для
глибинного психічного процесу освоєння етнічною спільнотою певного
терену та зміни "ідеології терену" у відповідності з попереднім досвідом та
новими екологічними та геопсихологічними особливостями.
В.Сніжко вважає, що психоетнічні пріоритети (геопсихічні настанови) є
домінантними ознаками у розвитку етносу. Орієнтуючись на вивчення
особливостей розвитку українського етносу він визначає, що після нового
етапу стабілізації етнічної формації, завжди утверджується якісно нова
геопсихічна структура на основі психоетнічної ідеології суспільства, згодом
еволюція цієї структури може завершитися становленням певної геопсихічної
формації.
Геополітичні та геостратегічні проблеми, розкриті у працях В.Сніжка,
П.Масляка, П.Кононенка, Т.Кононенка, є актуальними для вивчення в
системах усіх концентрів Українознавства: Україна – етнос; Україна – нація;
Україна – держава; Україна – історія; Україна – природа; Україна – культура;
Україна – мова. Україна – держава є базовим концентром для визначення
українознавчих теоретичних і методологічних засад та внутрішньої
функціонально-стуруктурної побудови геополітики та геостратегії.
Дослідження української держави як вічного просторового явища у
взаємозалежності з процесами розвитку автохтонного етносу на власному
земному просторі, є основною поєднувальною особливістю поглядів
геополітичних дослідників першої половини ХХ ст. та сучасних вчених –
українознавців. Для глибинного розкриття поглядів українських вчених та
громадських діячів необхідно розглядати запропоновані етапи розвитку
геополітичної думки у п’яти часових періодах в яких здійснювалися
синтезовані дослідження: перебування територій України в Російській та
Австро-Угорській імперіях (1900-1917 рр.); наявність українських теренів під
владним контролем СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини (20-30 рр.);
закріплення українських територій у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини

1

Там само. – С. 49.
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(1945-1960 рр.); відновлення української держави (1991-2001 рр.); українська
держава у ХХІ ст.
Поглиблену систематизацію та структуризацію накопичених знань
можливо здійснювати у двох методологічних підходах.
Тобто може бути визначення загальних закономірностей розвитку держави
та суспільства, необхідних для аналізу геополітичних явищ і подій, або
розкриття ролі та впливу географічних факторів на внутрішню і зовнішню
політику державних утворень.
Отже, систематизація та розкриття змістовності етапів та напрямів
розвитку української геполітичної думки у ХХ – на початку ХХІ століть може
бути необхідною ідейно-теоретичною передумовою для аналізування
геополітичних аспектів в історичних та політичних документах, осмислення
проблем утвердження національної держави, історичної ролі українства в
світовому геополітичному просторі, розвитку українського суспільства у
ХХІ ст.
Масштабність концептуальність та змістовність наукових досліджень у
системі геополітики та геостратегії як методологічної галузі українознавства
можливо обґрунтувати в п’яти теоретичних напрямах: теорія та методологія
геополітичних досліджень; геополітика та геостратегія України; класична
геополітика; посткласична геополітика; геополітика іноземних країн та
міждержавних утворень у ХХІ ст.
Ці складові частини геополітики та геостратегії є доцільно за практичними
аспектами досліджень конкретизувати в систематизованих структурних
напрямах. Основними аспектними критеріями цієї подвійної структуризації
мають бути: Українознавство – основоположна наукова система знань про
Україну як геополітичну реальність; українознавчі теоретичні та
методологічні засади (принципи, методи, функції) геополітичних досліджень;
вплив географічних факторів на процеси розвитку нації та державності;
геоцентричне розташування України; геостратегічний потенціал української
території; історична спадщина в українській і світовій геополітичній думці;
внутрішні функціонально-структурні особливості геополітичних досліджень.
З огляду на окреслені особливості української суспільно-політичної
ситуації на зламі тисячоліть, геополітичний інструментарій видається
адекватним і науково коректним для осмислення проблематики становлення і
розвитку громадянського суспільства в нашій державі.

455

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

УКРАЇНА – ПРИРОДА,
ЕКОЛОГІЯ, ВАЛЕОЛОГІЯ

Васюта С. І. (Київ)
ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
БЕЗПЕЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЧИННИК
МОДЕРНІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У статті висвітлюються екологічні пріоритети безпечного
господарювання
як
чинник
модернізації
ідеології
українського
державотворення. Автор переконаний, що ідеологія тоталітарного
минулого має поступитися місцем загальнолюдським демократичним
цінностям, екологічній свідомості та освіченості громадян.
Історичний аналіз свідчить, що політичні та соціально-економічні
фактори радянського екоциду стали визначальними чинниками негативного
антропотехногенного впливу на природне довкілля України. “Коли історики
проведуть, нарешті, розтин трупа сконавшого Радянського Союзу і
радянського комунізму, то, можливо, причиною смерті вони назовуть екоцид.
Для нової ери це буде безпрецедентний..., але правдоподібний висновок.
Жодна інша промислова цивілізація не отруювала так довго і так планомірно
свою землю, повітря, воду і народ. Ніхто, так голосно декларуючи свої
зусилля по вдосконаленню охорони здоров'я і захисту природи, не довів до
такого жалюгідного стану і те, і друге. І жодне передове суспільство не
зустрічало економічну і політичну кризу, маючи такі злиденні ресурси для
відновлення. Жодна інша промислова цивілізація не отруювала так довго і
так планомірно свою землю, повітря, воду і народ". СРСР “...довів себе до
злиднів, піддавши загрозі здоров'я своїх громадян, особливо дітей і
працездатного населення, родючість своїх ґрунтів і чистоту свого повітря і
вод. Ця загроза, в свою чергу, ставить під питання перспективи відновлення
економіки, навіть якщо радикальна економічна реформа пройде успішно.
Витрати на очистку можуть відтягнути астрономічні засоби з ресурсів, які
необхідні для будівництва житлових будинків, лікарень, доріг,
електростанцій і систем водопостачання, модернізації промисловості та
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сільського господарства, не кажучи вже про час, який необхідний для
ліквідації наслідків десятиліть варварського поводження з навколишнім
середовищем... В кращому випадку, щоб компенсувати шкоду, нанесену за
довгі роки двом основним видам ресурсів – природі і здоров'ю людини, нові
держави повинні будуть в період між 1990 і 2015 роками вкласти засоби, які в
багато разів перевищують розмір валового національного продукту СРСР за
1990 рік... При відсутності такої оздоровчої акції запущений стан
навколишнього середовища буде і далі створювати додаткові труднощі в
ослабленій системі охорони здоров'я”1.
Важка соціально-економічна криза значно погіршує можливості
призупинення екологічної кризи, посилюючи вкрай поширений помилковий
стереотип на різних рівнях суспільної організації, включаючи вищі ешелони
державної законодавчої й виконавчої влади, у буденній свідомості людей про
несумісність одночасного вирішення питань охорони природи та економіки,
можливість тимчасово відкласти екопроблеми з причин бюджетного
дефіциту тощо.
Проблеми антропотехногенного впливу на природне довкілля України
об'єктивно вимагають радикальної екологізації суспільно-політичної думки в
контексті національно-державного відродження України, посилення уваги до
вирішення природоохоронних проблем на всіх рівнях організації суспільства,
пошуку новітніх підходів їх розв'язання на основі пріоритетів закону,
наукових знань, обґрунтованих політико-економічних рішень. При цьому
актуалізується увага до вивчення історичних передумов соціальноекологічних проблем на попередніх етапах соціально-економічного розвитку,
коренів сучасних суперечливих тенденцій у досвіді минулого, який є
вирішальним уроком політики майбутнього.
Міфічна ідеологія тоталітаризму неодмінно повинна бути замінена нині
загальнолюдськими цінностями, екологічною свідомістю та освіченістю, які є
життєво необхідними в Україні, яка нині займає чільне місце в процесах
наростання негативного техногенного пресингу та антропогенних змін у
контексті глобальної екологічної загрози. Актуальність вирішення
природоохоронних проблем посилюється тут у ситуації, коли реальністю на її
території є дві паралельні глибокі соціально-економічна та екологічна кризи.
Зрозуміло, що сучасно вирішувати проблеми подолання останньої може лише
багата нація. Однак чи встигне вона їх вирішити, як розбагатіє, коли за
даними статистики, в 1991 р. в Україні вперше за повоєнний час природний
приріст населення скоротився на 39,2 тис., 1992 р. – 100,3 тис., 1993 р. –
184,2 тис., 1994 р. – 242,8 тис., 1995 р. – на 276,4 тис. чоловік. У Зверненні
Верховної Ради України від 13 січня 1998 р. до урядів і парламентів
Великобританії, Канади, Кіпру, ФРН, США, Швейцарії підкреслювалось, що
за останні шість років чисельність населення України скоротилась майже на
1,5 млн. осіб. Це є прямим наслідком інтенсивного вимирання людей, різкого
скорочення народжуваності і тривалості життя, повернення багатьох
соціальних хвороб і епідемій... У країні, насиченій ядерними реакторами і
хімічними виробництвами, це може закінчитися ланцюговою реакцією
техногенних аварій і катастроф, наслідки яких для всієї Європи сьогодні
1
Фешбах М., Френдли-младший А. Екоцид в СРСР. Здоровье и природа на осадном
положении. – М.: И.В.К., 1992. – С. 1.
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навіть важко прогнозувати. З входженням України в смугу економічної
кризи та зниженням рівня життя, дедалі більша смертність у поєднанні з
низькою народжуваністю та скороченням середньої тривалості життя
зумовлюють перспективу тотальної депопуляції української нації та інших,
які проживають разом з нею на цій території, де 60% чорноземів нині
зіпсовані, дитяча смертність – найвища в Європі, 80% вагітних жінок – хворі
(10 років тому ця цифра становила лише 30%). На тисячу новонароджених в
Україні вмирає в містах 13, на селі – 14 дітей (втричі більше, ніж у Японії і
вдвічі – ніж у Європі), загалом 80% дітей України – хворі. Зростає кількість
людей з порушеною спадковістю, що є симптоматичним наслідком глибоких
еколого-соціальних негараздів. У березні 1991 р. група вчених, народних
депутатів України у відкритому листі Голові Верховної Ради України
висловила крайню стурбованість з приводу стану генофонду населення.
Лише за 1981-1991 рр. в Україні у 5 разів зросло число неповноцінних дітей.
До закінчення середньої школи 46% випускників набувають різних хронічних
захворювань, 50 – морфофункціональних порушень. З 1986 р. на 5% щорічно
зростає кількість народжених дітей-мутантів. Лише на Львівщині в 1995 р.
з'явилося 228 мертвонароджених дітей. Нині конче необхідно розробити
програму захисту генофонду населення України, яка б охопила широкий
спектр завдань – від лікування конкретних хвороб до комплексного
поліпшення стану довкілля та життя людей. Про катастрофічні соціомедичні
наслідки гіпертрофованого техногенного забруднення яскраво свідчать
результати багатьох спеціальних медико-екологічних досліджень. За останні
25 років поширення ракових захворювань в Україні зросло більше, ніж
утричі, значно омолодились злоякісні новоутворення легень тощо.
Сьогодні Україна за рівнем інтегрованого забруднення природного
середовища перевершила відомий техногенно забруднений європейський
трикутник Німеччина – Чехія – Словаччина – Польща. На територію України,
що займає 0,4% світової суші, припадає більше 5% загальнопланетарних
За
оцінкою
Міжнародного
інституту
менеджменту
забруднень.
навколишнього середовища (Швейцарія), за кількістю "технічного бруду" на
душу населення України та, перш за все, її Донецько-Придніпровський
економічний район займає перше місце в Європі, а за рівнем
онкозахворювань та дитячої смертності – лідирує на планеті.
Щорічні втрати внаслідок погіршення екологічного стану в Україні є
одними з найвищих у світі, складаючи 15-20% валового національного
доходу. Однак лише для стабілізації екологічної ситуації в Україні, за
оцінкою міжнародних експертів, нині необхідно виділяти 12-15% її валового
національного продукту, що в умовах спаду виробництва неможливо
здійснити. Україна нераціонально використовує власні природні багатства і
внаслідок бідності імпортує забруднення у формі старих технологій, техніки,
відходів, продуктів харчування тощо. На Всесвітній конференції ООН з
навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро, яка пройшла в
червні 1992 р., у підсумкових документах підкреслювалося, що Україна, як і
багато інших посткомуністичних країн з перехідною економікою
Центральної та Східної Європи не може самостійно зупинити деградацію
навколишнього середовища, є однією з найбільш неблагополучних в
екологічному відношенні країн світу, територія якої ще в серпні 1990 р. була
оголошена Верховною Радою республіки зоною екологічного лиха. Однак
через сучасну важку системну кризу в українському суспільстві екологічні

458

Україна – природа, екологія, валеологія

проблеми відійшли на задній план, хоча без їх вирішення подальший прогрес
незалежної демократичної держави неможливий.
За умов історично вистражданого національно-державного відродження
відкрився важкий, але реальний шлях збереження природно-історичної
спадщини, еволюційного утвердження пріоритетів загальнолюдських
цінностей, переходу від політичного декларування екологічного гуманізму до
альтернативної політики. Сучасна соціоекологічна культура в Україні
сформована під впливом деформацій історичного розвитку і тому вимагає
оновлення філософської доктрини на основі принципово переосмислених
науково-теоретичних і практичних засад, тотальної екологізації суспільного
розвитку, мислення, цінностей, потреб, світоглядних пріоритетів. Всі ці
проблеми вирішуватимуться у тривалій і нелегкій історичній перспективі.
Однак нині важливо обгрунтувати екологічні пріоритети безпечного
ідеології
українського
господарювання
як
чинник
модернізації
державотворення, шляхи їх наукового аналізу, підходи до конструктивного
розв'язання.
Велику роль при цьому відіграє ступінь зрілості політичного розвитку та
його диференціація. Свого часу становлення багатопартійності в Україні
засвідчило можливість консолідації на грунті єдиних вимог. Відтак
сформувалась якісно нова реальність, яка спонукала партії та течії чіткіше
визначати засоби й форми впливу на суспільні процеси, боротися за
підтримку в народі. Партії утворювались як опозиційні до комуністичної та її
ідеології, шукали нові історичні завдання та підтримку населення, виходячи з
його доленосних потреб, якими у переважній більшості регіонів стали
прагнення до незалежного національно-державного розвитку Української
держави та постчорнобильські соціально-екологічні проблеми. Кожна з
новостворених партій стверджувала, що саме вона відображає насущні
інтереси, уособлює вікопомні прагнення разом із загальновизнаним у світі
правом людини жити в екологічно чистому довкіллі. Нині політичний спектр
України надзвичайно урізноманітнився, відбувається еволюція від
багатопартійності до багатопартійної структурованої політичної системи з
більш чіткою диференціацією програмних цілей і методів реалізації,
водночас з тенденцією до політичної інтеграції в ім'я виходу з кризи та
збереження потенціалу реформ, злагоди в суспільстві.
Вітчизняний екологічний рух, який значно активізувався наприкінці 80-х
рр. у зв'язку з послабленням тоталітарної системи, загостренням
суперечностей у суспільстві та його взаємин з природою, з часом
перетворився на своєрідну “козирну карту” політиків, фактор довіри
населення, яке усвідомлює пріоритет здоров'я та збереження життя.
Першими, хто став на захист природи України, були так звані неформальні
об'єднання екологів зі складу науковців і громадських ентузіастів, які згодом
взяли активну участь у творенні нових політичних об'єднань, влилися до
національно-демократичних сил. Від неполітизованих громадських
природоохоронних заходів у 70-ті рр., після проголошення в СРСР політики
перебудови, екологічний рух перейшов етап широкої політико-ідеологічної
активізації, завоював популярність у народі гуманними цілями, які
заперечували традиційну політику. Розвиток загально-демократичного та
національно-визвольного рухів дав змогу “зеленим” завершити остаточну
політизацію, перейнявши в останніх деякі форми роботи, отримати підтримку
в ході проведення національних екологічних акцій, активно прилучитися до
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перших демократичних виборів та вийти на законотворчий рівень. Різко
активізувала антиатомний екологічний напрям чорнобильська катастрофа,
після якої рух екологів став настільки масовим, що колишній владі вже
довелося рахуватися з ним. Власне, реальними проявами гласності в
екологічній інформованості тоталітарного суспільства спершу стали офіційні,
хоча не завжди і правдиві повідомлення про наслідки цієї катастрофи. Саме
вона виступила соціально-екологічною межею політики технократичного
розвитку тоталітарного суспільства.
На різного рівня виборах у державі практично кожна з політичних сил
пропонувала або досить широкі екопрограми, або частіше обмежувалась
лише короткими намітками. Але враховуючи стан природного довкілля та
стурбованість цим людей, усі висували популярні екологічні вимоги, не
завжди повною мірою усвідомлюючи їх вагомість. Українські “зелені”
входили до демократичного блоку, підтримуючи його кандидатів, висували
своїх, не виступаючи спершу самостійно політичною силою.
Непересічна складність і занедбаність соціально-екологічних протиріч в
Україні об'єктивно вимагають за нових історичних умов незалежного
державного розвитку розглядати екологічний імператив як один з
найважливіших факторів виживання української нації, переходити від
декларувань його пріоритетності до наповнення реальним державнополітичним, соціально-економічним і науково-технологічним змістом. За цих
умов формування ідеології національно-державного відродження повинно
включати екологізацію суспільно-політичної думки як чинник консолідації
суспільства, проведення глибоких реформ і нехтувати цим фактором
неприпустимо.
У нинішній перехідний період політичні сили різних напрямів надалі
трансформуються, традиційно проголошують визнання загальнолюдських
пріоритетів, набувають прихильників. Однак поява все нових суб'єктів
соціально-політичної діяльності, широка палітра їх неоднозначних позицій
неминуче відволікають волю та енергію суспільства від екологічних проблем.
Нині в структурі громадської думки України, на жаль, превалює погляд про
їх вторинність, порівняно з проблемами державотворення, національнокультурного відродження, боротьби за владу тощо. А нестача об'єктивної та
повної екологічної інформації й сьогодні не дає змоги народові України
самому оцінювати їх важливість та першочерговість. Виконання постанови
Уряду, за якою всі міністерства й відомства, наукові установи та інші
державні структури зобов'язані періодично публікувати відповідні екологічні
відомості у засобах масової інформації, потребує нині значно більшої уваги
та координації. Вільне поширення екологічної інформації та знань про стан
природного середовища в Україні повинно стати неодмінним чинником
піднесення екологічної культури та свідомості громадян, активізації наукових
досліджень, структурно-технологічних змін.
Проте поки що дійсність засвідчує недостатність позитивних зрушень у
цьому напрямі, далеко не повною мірою усвідомлюється необхідність
вироблення “зеленої” ідеології в Україні, органічної інтеграції завдань
екологічної безпеки з програмами розвитку національної економіки та
соціально-духовної сфери. Подолання Партією Зелених України на виборах
до Верховної Ради у березні 1998 р. чотирьохвідсоткового бар’єру для
багатьох у суспільстві виявилось несподіваною, але об’єктивною тенденцією.
Незважаючи на всі негаразди сьогодення, електорат країни продемонстрував
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політичну розважливість і внутрішньо притаманну йому турботу про
майбутнє. Політичні реалії засвідчили, що необхідність вирішення соціальноекологічних протиріч, незважаючи на латентний характер перебігу процесів
екологізації суспільства, об’єктивно займає чільне місце в структурі
пріоритетів незалежного національно-державного розвитку України, а її
політично зрілі громадяни розрізняють перспективу і складність
посткомуністичного шляху від “привабливості” світлого минулого, стале і
достойне майбутнє у програмах прагматиків-некрикунів від популістськоортодоксального і кон’юнктурного. Однак великою мірою авансована
народом довіра до Партії Зелених України, від якої у парламенті працюють
19 народних обранців, повинна бути або виправдана копіткою і
відповідальною державницькою роботою, або інакше на зламі історичних
епох її може спіткати вже відома доля ідеології і практики зелених першої
половини 90-х років, коли їх вплив на суспільні процеси був майже відсутній.
Формування комплексного, збалансованого підходу в цьому напрямі
діяльності потребує детального аналізу та розробки на державнополітичному і законодавчому рівнях Концепції виходу України з екологоекономічної кризи у контексті загальної стратегії та конкретних механізмів
переходу країни до ринку, недопущення розвитку новітнього екологічного
колоніалізму в будь-якій формі.
У процесі сучасної глибинної реконструкції структур і функцій
політичної системи в Україні загалом варто переосмислити на
конституційних засадах місце та роль соціоекологічного елементу. Адже
лише державно-політична система як механізм управління суспільством
може виступати гарантом його екологізації на різних рівнях, швидкого та
рішучого повороту всіх владних, політичних та соціально-економічних
структур Української держави до потреб екобезпеки. Ігнорування цього в
перспективі може ще інтенсивніше політизувати життя в країні, реальні
прояви якого під впливом екологічних проблем та за певних умов можуть
опинитися поза межами створених інститутів влади та політичної системи,
підірвати еволюційне демократичне національно-державне відродження.
Проблема динаміки екологічних цінностей та їх носіїв, безперечно,
вимагає окремого аналізу. Головне питання – чи можливий безпосередній
перехід від цінностей авторитарного суспільства, минаючи стадію
споживання, до загальнолюдських, екологічних? Поки що реальність життя
цього не підтверджує. Законодавчі рішення екологічного спрямування та
механізми їх реалізації приймаються повільно і некомплексно. Натомість в
основі виходу з екологічної кризи має лежати органічна єдність екологоекономічних рішень, введення екологічних імперативів у роботу всіх ланок
новостворюваного ринкового господарського механізму та системи
управлінських структур. У сучасних політико-економічних пристрастях чи то
серйозних політичних течій і їх лідерів, чи то мікропартій і рухів,
національна екологічна криза все більше відходить на задній план, хоча стан
навколишнього середовища не покращується. Всі вони, на жаль, забувають,
що політична амбітність і метушня, особливо з приводу намагань
ортодоксальної реанімації негативного досвіду минулого, не сприяє виходу
України з важкого стану, ставить під сумнів можливість дожити до його
поліпшення, якщо доведемо країну та її населення до соціально-екологічної
катастрофи. Тому великою мірою відродження політичного і громадського
значення
екологічного
руху,
наповнення
його
конкретним
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довкіллєзберігаючим соціально-економічним змістом нині залежить від
позиції Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. При
цьому варто відзначити, що глибина сучасної еколого-економічної кризи
зумовлює й доцільність застосування в Україні вже апробованого в ряді
розвинених держав управлінського досвіду безпосереднього й комплексного
включення екологічних імперативів у реальну діяльність і механізми
державної влади.
У процесі вирішення соціоекологічних проблем не менш важлива роль
особи, її правовий статус. Активізація діяльності громадян за гарантування та
розширення своїх екологічних прав можлива лише в умовах випереджуючого
розвитку їх загальних прав і свобод, відмови від принципу вторинності особи
щодо політичної влади на шляху творення основ громадянського суспільства.
Головний же недолік наявної політичної системи у цій сфері полягає в тому,
що людина не є фактичним суб'єктом процесу впливу на природне довкілля, а
продовжує залишатись об'єктом ілюзорних механізмів “турботи” держави,
що, в принципі, виводить її на політичному та буденному рівнях, як це було і
в умовах тоталітаризму, поза чинники активного впливу. Саме тому сьогодні
всіма можливими засобами необхідно створювати правові, політикоекономічні та науково-освітні передумови активних форм поведінки
громадянина України в галузі охорони та раціонального використання
природних ресурсів, збереження безпечного життєвого середовища для
майбутніх поколінь.
Конкретно-історичний аналіз генези радянського екоциду показав, що за
та
політичним
декларуванням,
елементарною
некомпетентністю
замовчуванням, зневажанням цивілізованого ставлення до основ життя
протягом тривалого історичного періоду приховувались реальний стан і
перспективи втрати генофонду народу, деградації довкілля. Соціалізація
природи за радянської доби відбувалася в нераціональних формах,
деформованих монополізмом єдиної форми власності, унітарнототалітарним, казарменим мисленням та практикою екстенсивного командноадміністративного економічного управління. Союзно-відомчий державний
механізм експлуатації природи керувався не віковим екологічним досвідом
народу, а ортодоксально-господарською, сталінською філософією підкорення
середовища, знецінив об'єктивний сенс природоохоронної роботи у
виробничих колективах. Історична необхідність призупинення екологоекономічної кризи, подолання наслідків радянської екополітики в країні
сприяла, поряд з іншими факторами, національному устремлінню до
політичного суверенітету та економічної незалежності.
За умов історично вистражданого народом України національнодержавного відродження відкрився важкий, але реальний шлях збереження
природно-історичної спадщини, еволюційного утвердження пріоритетів
загальнолюдських цінностей, переходу від політичного декларування
екологічного гуманізму до альтернативної політики, в основі якої повинні
лежати інтереси кожної людини, суспільства, закон і вільна підприємницька
ініціатива.
Специфіка функціонування механізмів сучасної соціоекологічної
культури в Україні в усіх структурах і компонентах суспільства сформована
під впливом деформацій історичного розвитку і тому вимагає нині на порозі
третього тисячоліття негайного вдосконалення, оновлення самої її
філософської доктрини на основі принципово переосмислених науково-
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теоретичних і практичних засад, тотальної екологізації розвитку та
світоглядних пріоритетів, формування нового мислення, цінностей і
потреб суспільства. Усі ці проблеми вирішуватимуться у тривалій і
нелегкій історичній перспективі. Разом з тим, нагальна необхідність
виходу з глибокої системної еколого-економічної кризи в Україні при
всій орієнтації у майбутнє передбачає посилення уваги до вивчення
історичних передумов сучасних суперечливих тенденцій на попередніх
етапах соціально-економічного розвитку як фактора докорінної
переорієнтації політики та практики її реалізації в умовах розбудови
національної держави, усталених критеріїв підготовки спеціалістів
відповідно до завдань вирішення глобальних протиріч.
Історичне узагальнення процесів і тенденцій засвідчує, що марно
очікувати нині швидкого зростання природоохоронних видатків серед
суспільно-пріоритетних, зменшення антропотехногенного пресингу та
подолання вже подекуди його катастрофічних наслідків в Україні. У силу
занедбаності та складності екологічних проблем, відсутності політичної
волі й економічних можливостей змінити екоситуацію на краще, реальні
підстави їх вирішення можуть з'явитися лише протягом тривалої
історичної перспективи. Проте подальше зволікання із радикалізацією
державної екологічної політики в Україні історично вже недопустиме й
аморальне, може обернутись подальшими бідами для народу,
національною соціально-екологічною руїною.
Хоча розв'язання екологічних проблем зорієнтоване передусім у
прийдешнє, посилення уваги до їх історичних витоків є об'єктивним
процесом, адже досвід минулого служить уроком для майбутнього.
Ігнорування цього в Україні може позбавити її шансу оптимізувати
еколого-економічний розвиток. Ідеологія тоталітарного минулого має
поступитися місцем загальнолюдським демократичним цінностям,
екологічній свідомості та освіченості громадян. Українській державі та
національній історичній науці належить нині наполегливо працювати в
цьому напрямку, щоб виховати свідомих громадян, гідних представників
світового співтовариства, які намагатимуться залишити своїм дітям і
онукам чисте довкілля.
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Васюта О. А. (Київ)
ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ
ПРОБЛЕМ – ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається фактор становлення громадянського
суспільства через вирішення важливих соціально-екологічних проблем.
Автор наголошує, що, розбудовуючи в Україні демократичне
громадянське суспільство на основі людського виміру, треба приділяти
велику увагу становленню та вдосконаленню національної екологічної
освіти, розбудові діяльності неурядових екологічних організацій.
У контексті загострення екологічних проблем актуалізувалося
усвідомлення згубності екологічного невігластва, яке твориться людиною
в гонитві за розширеним споживанням. Низький рівень соціоекологічної
культури та свідомості проявляється у різних аспектах, зокрема, у галузі
екологічної освіти, виховання, поведінки. Кризовість багатьох екологічних
проблем висвічує стратегічну ідею – екологічна культура та свідомість
суспільства не можуть формуватися випадковим чином, вони мають
перебувати в цілеспрямованому розвитку, бути об’єктом державної
політики, спонукати людей до активних дій як критерія зрілості їх
культурного та освітнього рівня. Не можна розв'язати екологічних
проблем лише шляхом впровадження екологічно чистих технологій без
змін у суспільній свідомості, освіті, культурі, процесах і механізмах
прийняття зважених політичних рішень.
Проблеми екологічної свідомості, освіти, культури об'єктивно стали
складовою економічної, соціальної, культурної та зовнішньої політики
держав, у рамках яких здійснюється інтенсивний пошук шляхів їх
гуманістично-освітніх розв'язань та творення громадянського суспільства.
Першочергового значення набуває і просвітництво серед широких верств
населення, повноцінність та доступність екологічної інформації та
якнайширших знань про суть і значення громадянського суспільства для
становлення та розвитку незалежної держави. Тому екологічна освіта у
поєднанні з розумінням необхідності громадянського суспільства – це не
частина, а завдання усієї сучасної освітньої політики, спрямованої на
формування системи знань, виховання людини з екологічним світоглядом,
екологічною культурою та етикою.
В Україні у сучасних умовах через відсутність державної науково
обґрунтованої концепції екологічної освіти та виховання гальмується їх
розвиток, доповнений відносно низьким загальним рівнем культури
більшої частини суспільства, браком знань сутності громадянського
суспільства, екологічної культури, відсутністю інтересу до неї. Нині
очевидно, що раціоналізація природокористування та різноманітних
екологічних проектів можлива лише при високоморальному ставленні до
природи, наявності сформованої масової екологічної культури та
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свідомості, політичних факторів та суб'єктів, компетентних у галузі екології,
готових проводити екологічну політику та відповідати за її наслідки. Одну з
основних суспільних функцій формування екологічної активності суб'єктів
беруть на себе масова екологічна культура та освіта. Таким чином, екологічна
освіта, екологічне виховання та екологічна політика виступають як триєдиний
органічний процес формування відносин у суспільстві щодо навколишнього
природного середовища, його раціонального використання й ефективної
охорони1.
Реальним показником екологічної освіченості та свідомості є практичні дії
людини, які корелюються нормами моралі та світогляду народу2. Нині
суспільству стає все більш очевидним, що легітимність державної політики у
XXI ст. значною мірою визначатиметься її екологічною складовою. Адже
темпи нераціонального використання ресурсів та деформації природного
стану біосфери вже значно перевищують процеси її регенерації. І ця
диспропорція постійно наростає. Тому сучасну різнопланову державну
політику необхідно формувати на принципах соціоекологічного знання та
становлення громадянського суспільства.
Екологічна освіта та виховання в Україні невід’ємні від народних
традицій, історичних звичаїв та побуту. Адже в самих глибинах побутової
культури
українського народу, як і інших народів світу,
органічно
вмонтовані механізми регуляції взаємин людини з природою. Український тип
культури вимагає від людей терпимості, співчуття, співпереживання, тобто
критеріїв глибинної духовності. Людина в Україні завжди жила природою,
вона зливалася з нею у фольклорі (“дівчина-калина”, “козаченько-явір”),
молилась на неї в добу язичництва, коли предметами обожнювання та
релігійного поклоніння були природні об'єкти та атмосферні явища3.
Саме тому вкрай нагальною є проблема створення єдиної системи та
програми наскрізної екологічної освіти, суспільно дієвої екологічної
освіченості як реального чинника подолання диктату вузьковідомчих
інтересів, недоліків виховання сім'ї, школи, вузу. Екологічна освіченість і
гласність – дві нерозривні умови втілення цього в життя. Лише знання та
дотримання пріоритету природи дадуть змогу суспільству мінімізувати
негативний техногенний вплив.
Вироблення у громадянина розуміння необхідності активної участі у
вирішенні екологічних проблем повинно стати метою сучасної державної
політики у сфері національного відродження, системи освіти та виховання.
Існуючі в Україні проблеми та недоліки у сфері екологічної освіти та
виховання зумовлені рядом причин, основною з яких є відсутність
розробленої концепції екологізації освіти в контексті творення національної
освіти.

1
Васюта О. А. Екологічна освіта як засіб формування екологічної культури та
політики // Довкілля життя: шляхи оптимізації. Матеріали науково-практичного
семінару, Чернівці, 8-10 липня 1999 р. – Чернівці, 1999. – С. 76-77.
2
Зверев И. Д. Разработка проблем экологического образования и воспитания
школьников // Проблемы природоохранительного образования и воспитания. – М.,
1982. – С. 112.
3
Див.: Арка. Український щоквартальний часопис культури, мистецтва, літератури,
науки. – 1994. – № 2-3. – С. 28, 31, 32, 39.
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Розглядаючи екологію як науку інтегровану, її міждисциплінарний зміст
торкається і суспільствознавчих та гуманітарних дисциплін, оскільки на
структуру та функцію екосистем впливає людина, її свідомість та діяльність.
Тому пріоритетна увага у змісті екологічної освіти повинна бути приділена
економічним, політологічним, історичним, етичним, культурним, етнічним
цінностям і знанням, їх поєднанню з практичною діяльністю,
переосмисленням традиційних уявлень про розвиток науки і техніки, форми
господарювання, принципи поводження в довкіллі. Екологічна культура
виключає світоглядний ізоляціоналізм, локальність, оскільки для життя в
рівновазі з природою необхідне планетарне бачення проблем і шляхів їх
вирішення. Адже екологічну кризу можна подолати лише за умови, якщо
ставитись до природи не як до об’єкта, а як до суб’єкта суспільної діяльності.
На фоні низького рівня екологічної освіченості населення в цілому однією
з основних причин означеної ситуації є недооцінка владою ролі освіти загалом
та екологічної зокрема для утвердження державності, поглиблення процесів
духовного оновлення суспільства. Господарські інтереси “підкорювачів
природи” протистоять і лобіюються шляхом прийняття фрагментарних
політичних рішень та некомплексного вирішення проблем, не впровадженням
комплексної соціально-екологічної освіти. А в контекст усіх навчальних
предметів ще далеко не інтегровано сам екологічний підхід.
У 90-х рр. завдяки ентузіазму керівників освіти в ряді областей України у
структуру екологічної освіти почали впроваджувати українознавчі наукові,
культурологічні, етнопедагогічні, історичні аспекти. Соціально-світоглядні
принципи та методологічні положення освітньої стратегії у цьому зв’язку
полягають у тому, що суспільство та природа єдині; людина є матеріальнодуховною цілісністю; взаємодія людини з довкіллям відбувається на
виробничому, біоенергетичному та духовно-інформаційному рівнях; людина
як частка природи вибудовує етичні стосунки у практичному поводженні з
нею. У ряді авторських програм саме з цих позицій було запропоновано
застосування культурологічного компонента в інтегрованих спецкурсах.
Частково це спостерігається в змісті інтегрованих предметів “Вступ в
екологію”, “Екологія людини”. Нові спецкурси, на відміну від попередніх, що
містили абстраговану інформацію, збагачуються знаннями про фактичний
стан довкілля в Україні у взаємозв’язку із загальносвітовими проблемами,
даними про еволюцію, стан і впливи української екологічної науки, формують
наукове уявлення особи про сучасну систему національних і
загальнолюдських пріоритетів, шляхи збереження або відновлення якості
природного середовища. Освітнє бачення цих питань має базуватись на
українознавчому матеріалі, органічно інтегруватися у зміст безперервної
екологічної освіти в Україні, в історичні, культурологічні, морально-етичні,
соціально-економічні, правові навчальні дисципліни, сприяти становленню
нової екологічної свідомості.
На думку спеціалістів освітньої та природоохоронної справи, в умовах
суцільної комерціоналізації поступово втрачаються мотиви, що спонукають до
активних природоохоронних дій. Рідко чути занепокоєність за природу з
високих трибун. Невиправдано відійшли в минуле масові весняні суботники
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містооблаштування, що є конкретним проявом екологічної культури та
розвинутого громадянського суспільства1.
Вітчизняні реалії екологічної етики та моралі не спонукають до
стабільного розвитку, раціонального природокористування. Але їх докорінна
зміна залежить у тому числі і від активного розвитку екологічної освіти,
виховання, проведення зваженої екологічної політики в життя, від усієї суми
фактів людської культури, соціальної будови, політичної організації
суспільства. Екологічна свідомість виникає як сукупність наукових, етичних,
естетичних, правових поглядів, у яких відображене співвідношення
суспільства та природи. Формування екологічної свідомості – це вироблення
та засвоєння людиною певних правил і норм поведінки по відношенню до
природи, що сприяють збереженню природних цінностей.
Причиною більшості екологічних негараздів є невміння і часто небажання
раціонально організувати діяльність людини, потурбувавшись при цьому про
стан природного довкілля. Варто нагадати урок Чорнобиля, який має чітко
виражений суспільний відтінок2. Тому формування екологічного мислення,
культури, відповідних знань – справа всього суспільства, усіх наук про
природу та суспільство.
Донедавна екологічна свідомість характеризувалася, по-перше, глибокою
споживацькою переконаністю про невичерпність ресурсів; по-друге,
невиправданим покладанням сподівань на саморегулятивні можливості
природи; по-третє, байдужістю. Водночас у боротьбі за збереження
навколишнього середовища в останні роки суспільна екологічна свідомість
змужніла, навчилася відстоювати свої позиції та мобілізувати громадську
думку. Наприклад, досвід виступів проти АЕС допоміг і в боротьбі проти
проектів будівництва хімічних та переробних заводів, що вплинуло на
зростання екологічної культури населення. Стрімкий розвиток дачних і
садово-городніх кооперативів унаочнив прагнення людей спілкуватися з
первісною природою, з чистим повітрям і водою, докласти сили для
збереження довкілля. В інших країнах світу потреба спілкування з природою
знаходить своє уособлення в різних формах масового туризму, не порушуючи
соціоекологічної рівноваги.
Екологічна свідомість – явище суперечливе на шляху до екологічного
благополуччя. Але вона може сформуватися лише тоді, коли людина
осмислено зреалізує в своєму житті об'єктивні потреби екологічного розвитку.
Але як свідчать соціологічні дослідження, більшості людей не вистачає знань
з проблем негативного впливу суспільства на природу, вони зберігають
відношення до природи як до вічного і безплатного блага, виявляють
інертність уявлень і переконань, глибоку суперечність між потребою
дбайливого ставлення і реальною поведінкою. Тому нині необхідно домогтися
більш глибокого пізнання екологічних проблем, розуміння суті змін у природі
та суспільстві, позбутися стереотипів.
Екологічна освіта та культура виступають не окремим феноменом
суспільного розвитку, а органічною складовою загальнокультурного процесу
1

С. 82.

Охорона навколишнього природного середовища в Україні у 1994-1995 рр. –

2
Васюта С. І. Постчорнобильський період в Україні: національний досвід в
контексті цивілізаційних стратегій. – К.: Інститут історії НАН України, 2001.
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розвитку етносу як універсального і водночас унікального явища1. Культура в
широкому плані – це соціальна діяльність, відмінна від природної, завдяки
чому людина виділилась зі світу природи, досягнувши певних вершин матеріальної та духовної культури не всупереч природі, черпаючи в ній розуміння
властивих їй законів і в опосередковано-модифікованому вигляді
відтворюючи їх у матеріальних та духовних цінностях. Екологічна культура
тісно пов'язана із загальною культурою народу, базується на основних засадах
останньої, відображає її розвиток. Це особливий зріз культурних явищ, що
спрямовують людську діяльність на впорядкування взаємодії соціального і
природного середовища. Водночас формування екологічної
культури
здійснюється через освіту, виховання та свідомість особистості. Екологічну
культуру слід розглядати, по-перше, як сукупність певних дій, технологій
освоєння людиною природи, які забезпечують стійку рівновагу в підсистемі
“людина – довкілля”; по-друге, як теоретичну галузь знань про місце в
біосфері людини як діяльної істоти, яка організує її структурні та
функціональні блоки2. У структурі екологічної культури виділяють: уявлення
та розуміння екологічних проблем, що виникають у суспільстві, шляхи їх
вирішення; народні традиції взаємодії з довкіллям, що виникли і склались
упродовж віків у процесі суспільної діяльності; сукупність духовних і
матеріальних цінностей, сферу творчості людини стосовно природного
середовища; загальноприйняті норми і навики її поведінки у природі3.
Політика в галузі екологічної освіти повинна не лише всі ці аспекти
враховувати, а й визначати її духовну та практичну сторони, професійну
підготовку суб'єкта, процес і результати вивчення екологічних проблем,
долати вузькопрактичне бачення різних форм життя як “абсолютно корисних”
і “абсолютно шкідливих”, адже їх “корисність” чи “шкідливість” визначається
не їх властивостями, а суспільною практикою.
Політика екологічної освіти та виховання повинна враховувати глибинні
корені сучасної екологічної кризи, істотні властивості культури та її
історичний розвиток, типологію й особливості культурних традицій в їх
зв'язку з екологією. Поєднання тенденцій до уніфікації та стандартизації
сучасного культурного життя зі збереженням його поліваріантного
національного багатства та різноманіття традицій, повинно стати чільним
моментом сучасної української екоосвітньої політики. Адже культурні
традиції різних періодів і народів несуть у собі ставлення до природи,
зберігають досвід пристосування та перетворення середовища, досягнення
рівноваги з навколишнім природним світом, а з іншого боку, причетні до
виникнення сучасної екологічної кризи. З цього погляду корисно знати та
аналізувати етнокультурні традиції минулих історичних епох як способів

1
Крисаченко В. С. Природа в українській духовності: ціннісні виміри //
Формування екологічної культури учнів та студентів. Збірник матеріалів науковопрактичного семінару. – К.: Інститут філософії НАН України, 1997. – С. 137.
2
Крисачеко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: Навчальний посібник. –
К.: Заповіт, 1996. – С. 9.
3
Васюта О. А. Екологічна освіта як засіб формування екологічної культури та
політики // Довкілля життя: шляхи оптимізації. Матеріали науково-практичного
семінару (Чернівці, 8-10 липня 1999 р.). – Чернівці, 1999. – С. 77.
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зберігання екологічно значимого досвіду1, зміст, принципи розвитку,
механізму формування та функціонування. Роль і дія культурної традиції як
способу організації зв'язку людини з природним середовищем надзвичайно
важлива в сучасних умовах бездуховності та втрати зв'язку з довкіллям.
Екоосвітня політика повинна враховувати той факт, що прискорення
культурної еволюції в сучасних умовах, зміна напряму розвитку різних типів
культури до екологічно прийнятного стану при високому рівні матеріального
та технічного прогресу вимагають активізації як творчої активності
особистості, так і регулятивних механізмів культури і суспільства. Але
простим добором оптимальних культурних традицій з погляду екології
неможливо забезпечити становлення нового типу культури. Тому активне їх
формування повинно стати постійною турботою суспільства.
Традиція узагальнює накопичений досвід взаємовідносин з природою та
пристосування до неї й концентровано відображає культуру по перетворенню
зовнішнього і внутрішнього природного середовища людини. Ядро традиції духовне, символічне, ціннісне. Воно не стільки організовує безпосередні
форми взаємодії людини і природи, скільки формує стиль ставлення до
природи і до себе як до частини природи та суспільства. Традиція несе в собі
загальні тенденції, що вибудовують особистість, спрямовують громадянина на
різні типи поведінки стосовно природи. Деякі традиції протягом століть
створювали психологічний настрій на експансію щодо природи, її
підкорення2. Сьогодні ця установка повільно, але неухильно змінюється
природоохоронною настроєністю людей і суспільних систем, на зміну
домінанті перетворення природи прийшов акцент на пристосування самого
людства, його діяльності до середовища біосфери. Адаптивне перетворення
антропосистеми вже йде своїми неухильними законами, що ми не завжди
хочемо розуміти3. Завдання екологічної освіти та культури – вивчати
психологічні, етичні, соціальні механізми цього процесу з тим, щоб допомогти
суспільній думці і державним системам освіти, просвітництва, пропаганди
оптимально прискорити цей процес. Завдання політики у цій сфері – активно
використовувати ці знання на благо людей і природи.
З іншого боку, традиції несуть у собі людські та суспільні почуття, які є
потужним чинником збереження природного середовища народу. Людина не
тільки пристосовується до ландшафту, перетворюючи та пристосовуючи його
до себе, вона психологічно адаптується, звикає до ландшафту. Кожний народ
має або мав свою територію, частину Землі, де відбувся його етногенез, де
склалися складові його культурного архетипу – звичаї, традиції, ідеали.
Звикання до ландшафту, особливостей природи протягом декількох поколінь
породжує стійке почуття “свого місця”, рідної землі. Характерні риси її
входять у фольклор, що додає ціннісні забарвлення до символів і значень
рослинного і тваринного світу цієї території, її горам, рікам, лісам і т.д.
Культурна традиція вбирає в себе особливості звичної рідної землі, зберігає їх
у психології, символах, культурі народу. Враховуючи ці моменти культурної
1
Козлов В. И. Основные проблемы этнической экологии // Советская этнография. –
1983. – № 1. – С. 8.
2
Детальніше див.: Васюта О. А., Васюта С. І., Філіпчук Г. Г. Екологія і політика. –
Т. 2. – С. 392-438.
3
Реймерс Н. Ф. Новая тенденция в развитии современной культуры // Вести АН
СССР. – 1980. – № 12. – С. 91.
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традиції, необхідно на державному рівні всіляко їх підтримувати та
зміцнювати. Етичні й естетичні моменти щодо природи дуже важливі для
формування дбайливого ставлення до неї, виховання особистості, яка
оволодіває в сучасний час “екологічною мудрістю”, політичною культурою.
Адже навіть самі етнографи нерідко дискутують проблеми взаємозалежності
культури від природного середовища1. Традиція формує ставлення людини до
середовища через її належність до певної спільноти, яка підтримує традиційні
норми та звичаї заради збереження своєї соціоекологічної цілісності та
єдності. Таким чином, політика екологізації освіти, суспільної свідомості та
культури повинна відображати не тільки ставлення соціуму до природи, а й
історію соціального регулювання традицій, історію суспільства, передбачати
збереження культурних традицій, їх ролі та усталеності форм.
Критерієм ефективності екологічної політики та формування екологічної
культури є суспільна поведінка. Тому продуктивним політичним підходом у
державі має стати підтримка різних форм “зеленого” руху, громадських
організацій, які виступають за дотримання екологічної культури, проти
порушення підприємствами різних міністерств та відомств санітарних правил,
бездіяльності органів влади на місцях, байдужого ставлення до природного
середовища. Така політика стосовно екологічної культури багаторазово
опосередковується міською та сільською культурою, політичною системою,
місцевими звичаями, господарськими умовами, рівнем освіти та свідомості.
Тому ці орієнтири повинні бути не лише ідеологічною основою та моральним
виправданням дій “зелених” партій і рухів, а й детально законодавчо
розроблені, підтримуватися державою та суспільним виробництвом,
поведінкою широких верств громадян, а не тільки активістів “зеленого” руху
або окремих екологізованих діячів політики.
Громадяни українського суспільства по-різному беруть участь в охороні
природного середовища, а самі форми цієї участі нерідко дуже тісно
інтегровані зі сферою їх трудової та повсякденної діяльності. Масова
суспільно-політична свідомість в Україні підтримує “зелену ініціативу”.
Водночас життя свідчить про разючі розходження між нормами екологічної
свідомості та реальною поведінкою людей. Мотиви раціонального ставлення
до довкілля, на жаль, не переважають антигуманні прояви. Сила інерції господарського чи побутового мислення частіше спонукає до проявів
антропоцентризму, а самі тенденції перетворення екологічного мотиву діяльності людини на фактичну її поведінку залежать від багатьох чинників і
обставин, насамперед стану масової екологічної освіти та виховання. Цей
фактор є комплексним і стратегічним.
Засоби масової інформації, науково-популярні видання, радіо, телебачення
слабо виконують у цьому напрямі нагальні завдання, недостатньо
інформують, підтримують і розвивають суспільний інтерес до проблем охорони природи. Але основну функцію у цьому контексті повинна виконувати
освітня система, зміст, структура та навчально-методичні можливості якої в
Україні об’єктивно ще недостатньо спроможні екологічно переорієнтувати
особистість, оскільки протягом тривалого історичного періоду різноманітні

1
Чеснов Я. В. О принципах типологии традиционно-бытовой культуры // Проблемы
типологии в этнографии. – М., 1979. – С. 193.
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знання про природу, її взаємозв’язок з суспільством, здоров’ям населення та
безпекою розвитку не визначалися як пріоритетні.
Політика в галузі екологічної освіти та виховання повинна брати до уваги
також включення релігійного фактора, насамперед традиційних в Україні
віровизнань1. Присутність цього фактора сприятиме взаємопроникненню
національних вартостей у загальнолюдські. Ця тенденція є закономірною в
контексті розвитку різноманітних інтегративних світових зв’язків. Екологічна
освіта таким чином відкриває можливості залучення громадян як до світової
культури, так і до осмислення її органічної складової – національної культури
– як специфічного, особливого вияву людського світогляду. Перехід до
планетарного екологічного мислення має відбуватися через розвиток
національного як базового для загальнолюдського.
Політика в галузі екологічної освіти та виховання буде ефективною тоді,
коли повніше враховуватимуться не лише соціальні інтереси і природні
реальності, а й індивідуальне виховання через сім’ю, у якій починає
формуватися ставлення людини до навколишньої природи: чи виросте з
маляти творець або споживач, значною мірою залежить від батьків. Таке
виховання доповнює політику й ідеологію інституту державної освіти, стає її
складовою, поглиблює знання, установки навчальних програм і поведінки,
сприяє становленню особистості кожного як дбайливого жителя біосфери, що
турбується про її стан, створює поле особистої відповідальності. Причому
дитина в сільській місцевості з більшим розумінням відноситься до природи,
ніж його одноліток у місті. Спрацьовує споконвічна навичка бути дбайливим
до всього, що залишиться після тебе завтра, через рік, що залишиться
наступному поколінню. Формується екологічний світогляд як результат
екологічно орієнтованого загальноосвітнього і професійно-освітнього
процесів, що зближує людину з природою настільки, що людина починає
пізнавати її в собі і себе в ній, а разом з цим приходить розуміння про
спільність біосфери і людського інтересу. У той же час деякі дослідники
фіксують, що в зв'язку з впровадженням машинної технології в
сільськогосподарське виробництво екологічна свідомість жителів села,
втративши колишню етику землекористування, не придбало нової, внаслідок
чого воно має вкрай низький рівень культури.
Екологічна освіта, використовуючи народні традиції, дає ефективні
результати лише тоді, коли вона здійснюється систематично, а не епізодично,
має комплексний, а не фрагментарний характер. Нові освітні програми
повинні відображати комплексні зв’язки в довкіллі, взаємозв’язки між
екологією, економікою, етикою, етнокультурою.
Суперечності між екологічною свідомістю, поведінкою і реальним станом
навколишнього середовища можна вирішити, якщо сучасна екологічна
політика будуватиметься на ідеях громадянського суспільства у взаємодії
людини, суспільства і природи. Розв’язати суперечності між людиною і
природою може тільки те суспільство, неодмінною характеристикою якого є

1

Єпископ І.Маргітич. Екологія – це чистота і порядність // Проблеми екологічної
освіти і виховання. Збірник науково-методичних праць. – Львів: Тезаурус, 1993. – Т. 2.
– С. 37-38; Бачинський О. А. Папське повчання про екологію та охорону довкілля // Там
само. – С. 39-40.
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високий рівень екологічної свідомості людей та їх готовності сприяти
гармонійному розвитку навколишнього природного середовища.
Таким чином, екологічні проблеми слід вирішувати з точки зору
суспільно-людського виміру, виявляти негативні впливи промислових,
техногенних, соціально-побутових факторів на навколишнє середовище і насамперед здоров’я людей. Новий напрям освіти – екополітологія – є
закономірним і вкрай потрібним, оскільки мова йде про політичні
випереджувальні, природоохоронні, відновлювальні методи та системи, що
гарантують збереження і розвиток здоров’я людських популяцій сучасного і
майбутніх поколінь1.
Освіта та культура як глибинно інтегративні поняття, далеко виходять за
межі науково-технічного прогресу, спираються на духовні цінності, пов’язані
з релігією, традиціями, мистецтвом. Про нерозривність і взаємозв’язок двох
сфер буття людини – природної та соціокультурної – засвідчує і те, що
століттями набуті традиції природокористування, природозбереження,
природовідновлення з покоління в покоління людство передає перш за все
засобами культури. Порушення культурного, морально-етичного середовища
веде до деформацій соціального та природного середовищ2.
Недостатній рівень в українському суспільстві екологічної освіти
зумовлений не лише пануванням у радянську епоху споживацького ставлення
до
природи,
відсутністю
законодавчих
природоохоронних
актів,
некомпетентністю кадрів, слабким науково-технічним забезпеченням. Він
посилений бездуховністю, ігноруванням народних традицій, знань і цінностей
щодо раціонального природокористування, незасвоєнням ціннісних орієнтацій
на кращі досягнення національної та загальнолюдської культури, національні
гуманістичні ідеали та традиції господарювання3. Криза людяності є основним
джерелом великої кількості екологічних проблем, які породжує сучасне
українське суспільство. Причина – дефіцит духовності4. Політика
національно-державної розбудови не може проігнорувати цю тенденцію.
Екологічні знання краще усвідомлюються як елементи національної
культури. Водночас руйнація екологічної ніші відбувається прискореними
темпами тоді, коли ігнорується культура, традиції, побутово-виробничі
відносини, морально-етичне обличчя конкретного етносу, який упродовж
століть виробляв взаємоповажні стосунки з довкіллям. Саме у цих засадах є

1
Див. детальніше: Васюта О. А. Висвітлення соціоекологічних проблем у курсі
політології // Проблеми екологічної освіти і виховання. Збірник науково-методичних
праць. – Львів: Тезаурус, 1993. – Т. 2- С. 151-153.
2
Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – С. 250; Саппа Н. Н.
Экологическое сознание и культурная среда // Проблемы создания единой системы
экологического образования и воспитания на Украине. Международная научнопрактическая конференция. – Харьков, 1994. – С. 99.
3
Круть І. В., Ширяєва А. С. Біосоціокультурний геноцид та екоцид // Арка. – 1994.
– № 2-3. – С. 15; Лебединець В. Н. Витоки еколого-етнічної кризи й шляхи подолання її
// Ойкумена. Український екологічний вісник. – 1993. – № 1. – С. 35-42.
4
Батліна Л. В. Екологія людини як освітня проблема // Непрерывное экологическое
образование и воспитание населения городов. Международный научно-методический
симпозиум, 14-16 сентября 1994 г. – Запорожье, 1994. – С. 142.
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перспектива екологічної спрямованості соціально-економічного розвитку
соціуму, джерела оновлення ідеології державної політики1.
Розбудовуючи в Україні демократичне громадянське суспільство на основі
людського виміру, проблеми екологічної кризи та їх антропотехногенні
причини непродуктивно розглядати відірваними від політики, історії,
традицій, культури, буття етносу. Глобальне новітнє екологічне мислення нині
формується не лише на основі розвитку екологічної політики, права,
технологій, бізнесу, світових стандартів, модерних етичних взаємовідносин,
але повинно вибудовуватися державою на засадах, які враховують
національну екологічну традицію, етику, мораль, культуру. Історична роль
християнства і церкви, на основі яких творились цінності, культура і традиції
українського народу, є незаперечною у розвитку екологічної етики. Все це,
безперечно, вимагає спеціальних наукових досліджень.
Вищезазначені аспекти повинні зайняти чільне місце в процесі
становлення та вдосконалення національної екологічної освіти, сприяти
впровадженню всієї стратегії державної екологічної політики, розбудові
діяльності неурядових екологічних організацій на території країни.
Національна система освіти та виховання повною мірою повинна
забезпечувати сталий безпечний розвиток України в епоху глобалізації світу.

Мафтин Л. В. (Чернівці)
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ
У КОНТЕКСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
У статті досліджується екологічна свідомість українців у контексті
громадянського виховання. На думку автора, проблема екологічного
розвитку, фізичного, морального здоров’я суспільства – це проблема
індивідуальної та колективної свідомості, екологічної культури людини.
Розбудова
демократичної
держави
неможлива
без
побудови
громадянського суспільства, виховання нової людини з відповідними
громадянськими якостями, людини, яка відчуває себе господарем своєї землі,
“юридично, соціально, морально й політично дієздатною”2. Серед цих якостей
чи не найважливішою є здатність особистості до самовизначення,
відповідальності як перед собою, так і перед суспільством.
Теоретико-методологічні основи громадянського виховання глибоко і
всебічно розкриті у працях К.Ушинського, Г.Ващенка, В.Сухомлинського,
державних документах про школу й освіту: у Законі про освіту, Національній
програмі “Діти України”, “Концепції виховання дітей та молоді в
національній системі освіти”, “Концепції позашкільної освіти та виховання”,
Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. тощо. Основною

1
Скрипник О. В. Розбудова української держави на сучасному етапі // Політикоправове дослідження. Автореферат дис. … докт. юрид. наук. – Одеса, 1996. – С. 31.
2
Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997. – С. 75.
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метою громадянського виховання визначається формування громадянина,
патріота, професіонала, особистості, свідомої моральних ідеалів суспільства.
До вагомих вартостей громадянського суспільства відносять такі:
прагнення до соціальної гармонії; орієнтація на людину, визнання пріоритету
індивідууму; рівність громадян (принцип рівних можливостей); культ закону,
утвердження правової свідомості; почуття самовідповідальності1. Зміст
громадянського виховання розкривається через такі категорії як патріотизм,
національна свідомість, правосвідомість, політична культура, духовність
тощо. Важливого складового змісту громадянського виховання, на нашу
думку, виступає й екологічна свідомість громадян, дбайливе ставлення до
природи.
Нинішній кризовий стан довкілля зумовлений безвідповідальним
ставленням людства до природи, низьким рівнем екологічної культури
суспільства, викривленням екологічної свідомості. Багато територій
перетворилися на зони тривалого екологічного лиха. За матеріалами
української періодики останніх років, на землях усіх без винятку областей
України існують звалища непридатних і заборонених до використання
пестицидів. Майже 10% території нашої країни займають різноманітні
звалища. Щорічно майже 4 млн. тонн пестицидів використовується в
сільському господарстві, ними отруюються близько 500 тис. людей, з них 5
тис. – смертельно. Більша частина населення України споживає воду, що не
відповідає гігієнічним нормам, у великих містах забруднення повітря майже у
10 разів перевищує максимально допустимі концентрації.
У світі щодня зникає один із видів флори чи фауни. На грані зникнення 50
видів великих хижаків, 9 із 11 видів диких кішок, 50 копитних тощо. В
Україні 20 відсотків усієї фауни записані до Червоної книги. Тільки за
останнє століття внаслідок ерозії ґрунтів на планеті втрачено 2 млрд. гектарів
родючих земель. На 100 країн наступає пустеля. До світового океану щороку
потрапляє 1,7-8,8 млн. тонн нафти, на дні лежать 6 затонулих атомних
підводних човнів, 9 атомних реакторів, 50 атомних боєприпасів. Озоновий
шар Землі руйнують чадні гази. Один “Боїнг-747”, пролітаючи від Нью-Йорка
до Франкфурта, спалює 80 т нафти, випускаючи в повітря тонну чадного газу.
Тож не дивно, що кількість озону в атмосфері постійно знижується, а озонова
діра над Антарктидою збільшується з кожним роком. На нашій планеті
збереглося лише 20% початкового лісового покриву. Кожні дві секунди на
Землі зникає ділянка лісу, яка за розмірами дорівнює футбольному полю.
До гострих екологічних проблем сучасності вчені також відносять
експерименти з генною інженерією, які можуть спричинити катастрофічні,
невиправні наслідки. Виникає загроза створення генної зброї, спрямованої,
наприклад, на винищення окремих етнічних груп, про що застерігають
британські вчені, намагаючись запобігти такій загрозі ще до того, як вона
стане реальністю2. У засобах масової інформації з’явилися повідомлення про
ймовірність винаходу тектонічної зброї, можливість викликати штучні
землетруси цілеспрямованими підземними ядерними вибухами3. Що може
статися з планетою внаслідок таких експериментів – риторичне запитання.
1
2
3

Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 1996.
Зелений світ. – 2001. – № 13.
Експрес. – 2001. – 8-15 лист. – С. 30.
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Проблема екологічного розвитку, фізичного, морального здоров’я
суспільства – це проблема індивідуальної та колективної свідомості,
екологічної культури людини. На рівні особистісних цінностей – це ступінь
моральної зрілості людини, глибоко закорінений у підсвідомості. Низький
рівень екологічної культури є однією з ознак загального морального занепаду
суспільства, його деградації. Адже відчуженість людини від природи – це і
відчуженість від своєї людської сутності, яка породжує не тільки варварське
ставлення до довкілля, екологічні катастрофи, а й призводить до втрати
моральних орієнтирів, бездуховності.
Духовність – “індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості
двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й соціальної
потреби жити, діяти для інших”1. Зумовлюючи психічні характеристики,
визначаючи спрямованість емоційно-чуттєвих, розумових, вольових якостей,
стимулюючи творчий потенціал людини, духовність виступає також
потужним оберегом суспільства, оскільки несе в собі любов, гармонію,
енергетику, світло. Ознакою духовного начала особистості є внутрішній
моральний закон (совість), що допомагає усвідомити вічні філософські
категорії, відрізнити добро від зла, осягнути істину. Німецький філософ
Е.Кант свого часу зазначав, що у світі є два дива: “безкінечний світ зірок над
нами і совість всередині нас. І те, і друге є голосом Божества”. Вміння
слухати цей голос приводить до гармонійних стосунків зі своїм внутрішнім
“я” і з навколишнім світом, сприяє розумінню людської сутності.
Однією із форм пізнання й осмислення навколишнього світу є екологічна
свідомість. Довкілля має надзвичайно важливий вплив на розвиток
світоглядних, духовних, культурологічних цінностей українського народу, на
формування генотипу українця. Як зазначають дослідники (І.Огієнко,
В.Вернадський, О.Кульчицький, П.Кононенко, В.Сніжко та ін.), українці –
нація, яка є надзвичайно чутливою до природи, зливається з нею, живе у
неподільній єдності з квітами, садом, лісом, річкою, небом, сонцем тощо. Це
відображено у віруваннях, повір’ях, обрядовості, символіці, фольклорі. Ще в
культурі Трипілля улюбленими квітами подвір’їв були любисток, м’ята, рута,
чебрець. Біля кожної хати росла калина (символ Різдва світу, краси) і верба
(символ Галактики, Чумацького Шляху, єдності земного життя з космосом,
першодерево світу). Недаремно в усій народній творчості побутує і нині
афоризм: “Без верби і калини нема України”.
Уявлення народу про природу, її явища, пори року тощо передають давні
сонцепоклонницькі звичаї та вірування, повір’я. Вірування щодо рослин у
закодованому вигляді доносять до нас прадавнє високопоетичне розуміння
природи, згадаймо хоча б повір’я про цвітіння папороті; наші пращури
влаштовували свої капища біля дубів, адже саме тут, як вважалось, жили
прадавні боги. Дуби вважалися священними деревами, їх заборонялось
вирубувати, біля них здійснювали жертвоприношення, виголошували клятви,
скріплювали угоди. Кожна порода дерева, кожна рослина виконувала свої
певні символічні функції, широко використовувалась у побуті (мак, барвінок,
любисток, рута, м’ята й ін.). Своєрідний менталітет українця, його зв’язок з
природою відображено в національній фольклорній практиці. Згадаймо хоча б
обрядові пісні, колядки:
1

Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997. – С. 106.
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В цьому дворку, як у вінку!
Тут господар, як виноград,
Тут господиня, як та калина.
Їхні сини, як соколи,
Їхні дочки, як квіточки.
В українському фольклорі природа персоніфікована, вона настільки тісно
поєднана з людиною, що інколи буває важко зрозуміти, хто на кого більше
подібний – природа на людину чи людина на природу: “Як вишенька на
вишеньці, так дитина в колисеньці”, “Як квітонька у садочку, так дитина в
сповиточку”, “гарна дівка, як маківка”, “дівчина, як зіронька”, “гнучка, як
тополя”, “живуть, як голубів пара”, “чорні очка, як терен”, трава шепоче,
верба плаче, місяць заглядає у вікно, сонечко сміється, тополя лепече тощо.
На думку провідних вітчизняних науковців, знання та вірування українців,
їхня міфологічна система, родинні вартості є явищем планетарним, особливим
і неповторним. І тому відроджувати природне довкілля, змінювати його на
краще можна лише відповідно до української ментальності, через архетипи
екологічної свідомості.
Архетип – первісна і початкова форма чого-небудь. У “Аналітичній
психології” К.Юнга архетипи – це компоненти “колективного підсвідомого”,
що сформувались у найдавніші часи і визначають структуру моральної,
естетичної і пізнавальної діяльності людини1. Український народ упродовж
своєї багатотисячолітньої історії розробив власну космогонію, сформував
систему певних заборон (табу), настанов, своєрідних етичних приписів, які
визначають і регламентують ставлення людини до довкілля, до природи. Наші
пращури усвідомлювали природу як живу істоту. Культ природи, – писав у
своїй історико-релігійній монографії “Дохристиянські вірування українського
народу” Митрополит Іларіон, – “стояв в основі первісного релігійного
світогляду, а релігія була одухотворенням усього довкілля”2.
Первісна релігія предків ґрунтувалася на побожному ставленні до
природи, не тільки окремі породи дерев, а й цілі гаї вважалися священними.
Колись не можна було рубати живе дерево, за потребою робили це як “дерево
спало” (взимку). Зілля для лікування бралось з виконанням певних магічних
дій, словесних формул, щоб земля не образилася, щоб зілля мало силу. У
багатьох примовках, замовляннях звучать звертання до явищ природи,
рослин, дерев, як живих істот: “Добрий день, дубочки-голубочки. У вас дочки
(або сини), а в мене синочки (або дочки). Нате вам плаксиві, крикливці. Дайте
нам сонливці, дрімливці”, або ж: “Добрий ранок, колодязе Павле, і ти, земле
Тетяно, і ти, водо Олено, обмиваєш луги-береги, обмий тіло і кості”, чи
відоме закликання Мороза на голодний Святвечір: “Морозе, Морозе! Іди до
нас вечеряти, та не морозь ні ягнятка, ні телятка, жита й пшениці і всякої
пашниці”.
Українці поклонялись рослинам, деревам, сонцю, землі, місяцю.
Поширеним був також культ води. Уособлювали природу головні
дохристиянські боги наших пращурів: Сварог – бог неба, вогню; Дажбог – бог
сонця, достатку; Перун – бог грому і блискавки, Стрибог – бог вітру, Купайло
1

Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. – К., 1999. – Т. 1. – С. 58.
Іларіон Митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історикорелігійна монографія. – К., 1991. – С. 13.
2
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– бог земних плодів; злагоди й любові, Дана – богиня води, Велес – бог
худоби, достатку та ін. Для наших предків природа була храмом, тож,
відповідно, і поводились у довкіллі, як у храмі, побожно й поважно, берегли
природу, керуючись постулатами: не скривди, не знищи, не поруш, не
поруйнуй.
Нині, як ніколи, природа потребує саме такого ставлення. Сьогодні
суспільству потрібна нова парадигма екологічної освіти, виховання
екологічної свідомості на засадах традиційної свідомості, звичаєвості, кращих
зразків усної народної творчості, які зможуть сколихнути нашу генетичну
пам’ять, які дадуть можливість збудувати не тільки високоосвічене, а й
високодуховне суспільство, здатне реалізувати принцип обопільного
природовідповідного розвитку.

Данилова Г. С. (Київ)
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’Я ЯК ФАКТОР
ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Аналізується стан демографічних проблем в Україні. Обґрунтовується
пріоритетне завдання системи освіти – навчити людину відповідально
ставитися до власного здоров’я і здоров’я близьких, до молоді як до найвищої
суспільної та індивідуальної цінності.
Відродження української нації – це насамперед створення умов для
вільного вияву духовних можливостей народу в цілому і кожного індивідуума
зокрема. І справжнє здобуття незалежності України непідвладне
вимірюванню часом, змінами в економіці, а головне – у свідомості людей,
оскільки серйозні зрушення у матеріальній сфері неможливі без глибокого
усвідомлення цієї істини. Отже, основний орієнтир сучасності – розвивати
вільну й відповідальну особистість, яка творчо відноситься до своєї справи,
культури, світу в цілому. Проте останнє можливе на моральних засадах і
постійному зміцненню власного здоров’я як фактора саморозвитку
особистості. Тому турбота про здоров’я – одна із основних ланок виховання
підростаючого покоління. Це зумовлено тим, що в останній період самі гострі
демографічні проблеми України виявили себе з погіршенням стану здоров’я і
високою смертністю населення. Однак у сучасному суспільстві здоров’я ще
не стало на перше місце в ієрархії цінностей і потреб людини.
Внаслідок цього за даними Центру здоров'я столиці, у 20% київських дітей
дошкільного віку діагностують хронічні патології, у 66% першокласників –
функціональні або хронічні відхилення, а у 60% випускників шкіл –
обмеження за станом здоров'я при виборі професії. Зростають інфекційні і
венеричні захворювань, СНІДу, показників дитячої смертності і скорочення
народжуваності. Офіційно на обліку в Україні перебувають майже 50 тисяч
ВІЛ-інфікованих, з них – 3805 дітей. У 3544 дорослих та 118 дітей
діагностовано СНІД. Більшість із них – особи групи ризику – наркомани,
повії, алкоголіки... Нині в Україні вік токсикоманів омолоджується – до 10
років. Маємо бити на сполох. Просвітницькою роботою потрібно займатися
ще з дитячого садка.
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У зв’язку з глобальною кризою цивілізації, станом українського
суспільства проблема здоров'я, як фактора виживання людства і життєвого
ресурсу прогресивного розвитку нашої країни, повинна стати однією з
центральних філософських та науково-практичних проблем. Вважаємо,
пріоритетним є перехід на валеологічну парадигму освіти і соціальноакмеологічну стратегію валеологічного виховання, що дозволяє зберегти й
зміцнити здоров’я школярів та сформувати в них готовність до здорового
способу життя.
“Валеологія – це соціально-педагогічна наука про формування здорового
способу життя як провідного фактора забезпечення здоров'я людини –
суб'єкта життєдіяльності і суб’єкта навчального процесу”1.
Мета системи валеологічного виховання школярів із соціальноісторичних позицій – формування такої генерації людей, які здібні до
виживання і розвитку свого людського потенціалу в нових умовах
виснаження природних ресурсів; генерації, яка зберігає геном людського роду
Homo sapiens у боротьбі за існування на Землі, людини, здібної за допомогою
розуму, свідомості, своєї духовної сутності забезпечувати зміцнення свого
здоров'я як фактора благополучного культурного буття і саморозвитку.
Експерти ВОЗ наприкінці XX століття визначили співвідношення різних
факторів, що забезпечують здоров'я людини: генетичні фактори – 5-20%; стан
навколишнього середовища – 20-25%; медичне забезпечення – 10-15%; умови
і спосіб життя людини – 50-55% . Виходячи із цих даних здоровий спосіб
життя є провідним фактором забезпечення здоров'я людини і предметом
науки валеології.
Проблема здоров'я й валеологічного виховання нерозривна з проблемами
цілісного розвитку людини, її духовної суті та ціннісним ставленням до
здоров’я як індивідуума, так і суспільства в цілому. Відомо, що успіх
останнього пропорціональний рівню вирішення проблем профілактики і
переборення залежностей від інтелектуальних отрут, що ведуть до деформації
особистості (алкоголь, наркотики). У зв'язку з ростом числа відхилень у
психічному стані дітей і підлітків особливе значення в педагогічній освіті та у
валеологічному навчанні й вихованні школярів набрала психологія здоров'я
(В.А.Ананьєва), яка може допомогти вирішити проблеми наркозалежності
молоді.
Психологія здоров'я через свідоме конструювання людиною свого
здорового способу життя проектує знайти нові шляхи оздоровлення всього
суспільства. Основний шлях творчого підходу до свого здоров'я полягає у
зміні свідомості і світогляду людини. Тоді вона може сказати “ні”, коли їй
пропонують, наприклад, попробувати наркотик. Психологія здоров'я дає
наукові основи побудови сучасної концепції валеологічного виховання у
школі.
Різні вчені розуміють здоров'я далеко неоднозначно. Здоров'я, за
визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, – це сукупність
фізичного, психологічного (духовного) і соціального благополуччя.
З позиції акмеології шкільної освіти суть здоров'я визначається по-новому:
“Здоров'я – це інтегральна цілісність людини, яка виявляється в оптимальній
1
Полетаева Н. М. Научно-практические основы валеологической педагогики. –
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. – С. 27.
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єдності соціального і біологічного аспектів розвитку індивідуальності у
конкретних умовах життєдіяльності на основі пріоритету духовно-моральних
цінностей”1. Вважаємо, що для обґрунтування суті валеологічного виховання
доцільним є також розгляд феномена здоров'я “як нормальний
психосоматичний стан і здібність людини оптимально задовольняти систему
матеріальних (вітальних), духовних (ідеальних, інформаційних) і соціальних
(індивідуальних і колективних) потреб. Відповідно до цього підходу
валеологічне виховання можна розуміти як формування системи потреб і
способів їх задоволення, включаючи потребу в здоровому способі життя,
заснованому на “мудрості помірності”. Виховати почуття міри у всьому – це,
на перший погляд просте завдання є одночасно і самою складною проблемою
валеологічної педагогіки. Фундаментом останньої має бути процес виховання,
що забезпечує формування потреби здорового способу життя, тобто
формування розсудливої, зрілої, здорової особистості, котрій притаманна
соціальна зрілість та акмеологічна життєва позиція, валеологічна грамотність
і життєва мудрість.
Отже, у сучасному суспільстві значно зростає соціальна функція освіти.
До числа нових соціальних функцій освіти слід віднести соціальнотерапевтичну функцію, яка покликана значно підвищити рівень готовності
випускника до успішної життєдіяльності в складних умовах соціального
середовища2. Основний засіб забезпечення такої готовності, соціальної
зрілості випускника – розвиток життєвих сил, його індивідуальності,
включаючи здоров'я, формування здорової особистості. Відомо, тепер зросло
число негативних соціальних факторів погіршення здоров'я людей. Стало
очевидним, що без зміни свідомості і соціальних моделей поведінки людини
неможливо подолати вплив негативних діянь (реклама, алкоголь, наркотики,
стрес, СНІД, нездоровий спосіб життя та ін.) і покращити якісні та кількісні
характеристики життя.
Стратегічні цілі освіти, визначені в Національній доктрині розвитку
освіти, тісно пов'язані з проблемами розвитку українського суспільства:
“Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі
відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до
найвищої індивідуальної й соціальної цінності”3. В основу Програми
“Столична освіта (2001 – 2005 роки)” покладені державні стратегії і напрями
розвитку освіти у XXI столітті відповідно до поставлених завдань щодо
формування у школярів відповідального ставлення до власного здоров'я.
Деякі з них: “Об'єднати зусилля педагогічних колективів, медичних
працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та
зміцнення фізичного і психічного здоров'я..., виховання навичок здорового
способу життя”4. Пріоритетною тут є освіта, безпосередня місія якої
закодована в статусі – впливати на свідомість і самосвідомість людини,
виховувати потребу в здоровому способі життя, високу мотивацію досягнень
1

Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб., 2000. – С. 34.
Данилова Г.С. Соціально-терапевтична функція освіти як фактор забезпечення
здоров’я суспільства // Освітянські відомості. – 2003. – № 1. – С. 2-8.
3
Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – № 26. – 24 квітня –
1травня.
4
Програма “Столична освіта (2001 – 2005 роки)”, Київська міська державна
адміністрація, Головне управління освіти і науки. – К., 2001. – С. 7.
2
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та життєвого успіху на морально-правовій основі, піднімаючись при цьому на
рівень національного ресурсу “розвитку країни”, нарощуючи її духовний,
інтелектуальний і економічний потенціал. Функція освіти як національного
ресурсу оновлення країни стосується системи післядипломної освіти, системи
загальної середньої освіти, орієнтованої на здоров'я учнів, на їхню підготовку
до продуктивної життєдіяльності. Нинішня соціальна політика держави
виходить із того, що модернізація країни опирається на модернізацію освіти,
покликану протидіяти негативним соціальним процесам (поширення
алкоголізму, наркоманії, криміногенності серед молоді), витісняти негативну
поведінку, боротися з безпризорністю тощо. В цьому і полягає соціальнотерапевтична функція освіти.
У сучасних умовах підвищилась суспільна актуальність визначених вимог
до якості застосування знань, умінь, навичок випускників загальноосвітньої
школи не тільки у сфері професійного навчання і трудової діяльності, а й у
сфері соціально-особистісної поведінки. Особливо актуальним стає наявність
у кожного громадянина суспільства таких ціннісних орієнтацій, знань та
умінь, які дають змогу вибрати моделі поведінки в межах норм власної і
суспільної безпеки. Це стосується до різних аспектів життєдіяльності:
здоров'я, створення сім'ї і виховання дітей, проведення дозвілля, вирішення
трудових і особистих проблем. По відношенню до здоров'я людина може
здійснювати різні моделі поведінки:
1) здоров'я руйнуючої; 2) здоров'я зберігаючої; 3) здоров'я створюючої.
Чим більша кількість випускників школи буде уникати здоров'я руйнуючої
моделі поведінки, тим вище буде реалізована соціально-терапевтична функція
освіти. Цілісність системи виховання визначається не числом напрямів
виховання, а методологією організації виховного процесу. Якщо в процесі
валеологічного виховання системоутворюючим фактором виступає
моральний розвиток, таке виховання може забезпечити природну цілісність
людини, духовність як суттєву домінанту буття і здоровий спосіб життя –
сама найбільша цінність, дана людині Природою. Ефективність діяльності
системи освіти значною мірою залежить від професіоналізму педагогічних
кадрів, що розглядається нами з позицій нової інтегративною науки –
акмеології1.
Конкретизація завдань виховання досягається шляхом розробки
валеологічної моделі випускника школи, яка може бути стратегічним
орієнтиром в організації виховного процесу і в оцінці результативності
(рис.1).
Валеологічне виховання функціонує як багаторівнева система, як ієрархія
виховної взаємодії підростаючої людини із соціокультурного, навчальновиховного середовища по вектору “здоров'я і здоровий спосіб життя”,
утворюючи виховний простір, у якому формується здорова особистість.
Здоровий спосіб життя – це постійна адаптація людини до умов зовнішнього
середовища, що змінюється, тобто гнучкий індивідуальний спосіб успішної
життєдіяльності відповідно до рівнів біологічного і соціального розвитку
людини.

1
Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога в XXI столітті // Рідна шк. – 2003. –
№ 6. – С. 6-9.
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Розвиваючи розуміння здоров'я як цілісну характеристику розвитку
людини, ми виділяємо в структурі здоров'я сім взаємопов'язаних компонентів:
репродуктивний,
фізичний,
психоемоційний,
інтелектуальний,
соціальний, особистісний, об'єднаних навколо морально-духовного
(стрижневого) компонента здоров'я (модель квітки). Ми розробили структуру
здоров'я – модель здоров’я особистості. Як відомо, на стан здоров'я
впливають генетичні, соціальні, медичні, екологічні фактори, але пріоритет
мають психологічні, морально-духовні установки людини. Компоненти
здоров'я – це основні напрями цілісного розвитку людини як індивіда,
особистості, суб'єкта життєдіяльності й індивідуальності в цілому.
У центрі структури здоров'я є морально-духовний компонент. З позиції
валеологічного виховання він є особливо значимим (поряд з репродуктивним
та фізичним). Духовний компонент здоров'я пов'язаний з психічним балансом
у структурі системного балансу людини. Психічний баланс залежить від
морально-духовної культури людини, від її виховання та медико-біологічних
знань.
Духовність розуміємо як величину духовно-моральних понять у системі
ціннісних орієнтацій особистості. У навчальному процесі слід підкреслювати
пріоритет духовного розвитку людини і нагадувати тези народної мудрості:
“У здоровому тілі – здоровий дух” і “Здоровий розум народжує здорове тіло”,
де розкривається діалектика взаємозв'язків.Від здорового тіла до здорового
духу чи навпаки, але це процес саморозвитку людини, що складає суть
виховання, реформування якостей індивіда.
Філософські вчення розглядають людину сьогодні як єдність духу, душі і
тіла. Проте фундамент цього вчення закладав ще Арістотель (384-322 до н. е):
“Душа не може існувати без тіла, проте вона не зводиться до тіла. Душа не
ділиться на частини, однак вона виявляється у різних здібностях –
почуттєвих, рухомих, розумових”1.
Лаконічно звучить думка Спінози “Тіло без душі – це мрець”. Дух є
єдністю трьох універсальних здібностей людини: мислення, почуття і волі, а
духовність – це творча субстанція людини, синтез загальнолюдських
цінностей: Істини, Добра, Краси, Любові, Волі, що свідчать про національний
дух народу, сприяють моральній поведінці людини в суспільстві2.
Біологічна природа людини обумовлює репродуктивний і фізичний
(соматичний) компоненти здоров'я. Репродуктивними критеріями здоров'я є:
наявні спадкові захворювання, стан сімейного дерева роду, історія родоводу,
мотивація виховання повноцінного і здорового потомства, особистісні
програми життєдіяльності, спрямовані на успіх. Суть фізичного компоненту
здоров'я характеризує: рівень фізичного вікового розвитку і підготовку
організму до життєдіяльності; наявність (відсутність) захворювань та
функціональні резерви організму, його імунітет; група здоров'я; усвідомлення
таких цінностей як людина, її життя, здоров'я.
Психоемоційний компонент здоров'я відображає стан душевного
благополуччя і відсутність хворобливих психічних виявлень забезпечує
адекватну умовам навколишньої дійсності регуляцію поведінки, діяльності.
1
Психологія: підручник // Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін., за
ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – С. 19.
2
Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб, 2000. – С. 61.

483

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІІ

Інтелектуальний компонент – відносно стійка система відповідних
здібностей індивіда до виконання розумових дій, яка володіє генетично і
соціально обумовленою індивідуальною структурою.
Соціальний компонент здоров'я – це ціннісні соціальні орієнтації індивіда,
що дають змогу успішно адаптуватися в сучасному нестабільному світі і
реалізувати свій творчий потенціал; комунікативні й організаторські
здібності; готовність до соціального і професійного самовизначення. Здорова
особистість здатна до складних змін самої себе з метою збереження й
переорієнтації своєї працездатності.
Особистісний компонент – здібність людини ставати і бути справжнім
суб'єктом свого власного життя; перетворювати життєдіяльність у предмет
практичного перетворення самого себе.
Узагальнюючи суть названих компонентів здоров'я, слід підкреслити, що
кожний з них “несе” значну роль для повноцінного здоров'я конкретної
особистості. І особистісний потенціал людини можна схематично представити
такими складовими: Духовність (цінності) + Інтелект (знання) + Мудрість
(досвід) + Воля (інтеграція й управління цими складовими). Головним у
потенціалі людини є Воля – вміння поставити мету, завдання, знайти метод їх
вирішення, використовуючи при цьому метод кваліметрії для оцінювання
спроектованих рішень.
Аналіз перших етапів дослідження в цьому руслі з педагогічними кадрами
столиці, особливо з майбутніми вчителями (студентами Київського міського
педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка), подає надію на перспективні
успіхи щодо реалізації соціально-терапевтичної функції загальної освіти в
системі валеологічного виховання.
Отже, вважаємо своєчасним і актуальним є впровадження в практику
системи освіти основ валеологічної педагогіки, що сприятиме розвитку
здорової особистості, формуванню потреб здорового способу життя,
оволодінню валеологічною грамотністю, життєвою мудрістю та підвищенню
свого соціального статусу і як результат – забезпечення в Україні здоров'я
суспільству в цілому.

484

Україна – релігія

УКРАЇНА – РЕЛІГІЯ

Божко Н. М. (Харків)
ФЕНОМЕН ДВОВІР’Я
ЯК СИНКРЕТИЧНА СИСТЕМА ВІРИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
Стаття присвячена феномену двовір’я як синкретичної системи віри
української етнічної спільноти. Автор переконаний, що це явище тісно
пов’язане з українською народною медициною, яка завжди мала виразне
національне забарвлення.
Етнічна єдність є відкритою системою, яка бере участь у матеріальному та
енергоінформаційному обміні з природним середовищем, а також контактує з
подібними системами, якщо вони не ізольовані одна від одної. На думку
деяких дослідників, вона поєднує в собі всі напрями еволюції біосфери і є
формою її переходу в ноосферу.
О.В. Борисова пропонує виділити три рівні життєдіяльності цього об’єкта:
біосоціальний, соціокультурний та ноосферний, що взаємодіють один з
одним1.
Етнічна система включає такі підсистеми: ґенно-ландшафтну, мовну,
соціальну, господарчу, культурну, політичну. Кожна підсистема залежить від
типу розвитку етносу.
Для нормального відтворення етнічної системи потрібний цілий комплекс
матеріальних, духовних і нормативних структур.
Одна з таких структур – культурна підсистема етносу. Вона обумовлена
своєрідністю ландшафту, до якого етнос адаптується в своєму
життєзабезпеченні, а також етнічними контактами, наслідком яких є
культурна дифузія. Це забезпечує спадковість у межах антропосфери.
Найяскравіше етнічна специфіка культури виявляється у відповідній
символіці, деяких власних матеріальних формах (наприклад, національна
кухня), фольклорі, традиціях.

1
Борисова. О.В. Категория этничности как эпистемологический феномен //
Общественные науки и современность. – 2003. – № 3. – С. 122-128.
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Для українського етносу, як і для всіх інших, традиція як сукупність
стійких, типових зв’язків, що повторюються, систем ставлення, образів,
цінностей, стереотипів, форм поведінки та мислення є механізмом соціальної
адаптації індивіда. Вона поєднує членів спільноти загальною культурною
перспективою. Засвоєння традицій кожним представником етносу забезпечує
стабільність функціонування його внутрішніх зв’язків1.
Хоча етнічні традиції тісно пов’язані з консервативною і багато в чому
ірраціональною етнопсихологією, вони передаються через родину, через
освітянські заклади, задають інерційність цієї спільноти і сприяють
жорсткому відбору нових культурних варіацій.
Народна культура і традиція посідають в етнічній моделі особливе місце.
На думку Ентоні Д.Сміта, “…лексикографи, філологи та фольклористи
відігравали центральну роль на ранніх етапах розвитку націоналізму у Східній
Європі й Азії. Їхні лінгвістичні та етнографічні дослідження давньої і сучасної
культури “простого народу” забезпечили матеріал для проектів створення
“майбутньої нації ” …”2
Народні образи і традиції житимуть тільки тоді, якщо матимуть якийсь
відгук серед народу, а народ відчуватиме неперервний зв’язок зі своїм
колективним минулим. До цього колективного минулого українського народу
слід віднести і феномен, який слов’янська традиція називає двовір’я. Він, у
свою чергу, пов’язаний з “народною медициною”, яка завжди мала
національне забарвлення.
Як культурний компонент вона впливає на етнічну самосвідомість
індивідуума. Вона водночас є способом і результатом осягнення Всесвіту,
частково пов’язана з містикою та язичницьким світосприйняттям.
Західні автори часто характеризують поле діяльності народної медицини в
протиставленні таких категорій: “раціональна”, “природна”, або “рослинна”
медицина, з одного боку, “ірраціональна”, “окультна”, або “магічнорелігійна” медицина – з іншого боку. “Раціональна”, або “рослинна”
медицина базується на медичній практиці використання рослин, трав та інших
природних субстанцій. Ця практика бере початок з найархаїчніших часів.
Вона проходила через спостереження, спроби, помилки та висновки. Люди
відкрили, що більшість рослин мають лікувальні можливості, вони
допомагають їм лікувати свою родину, себе, своїх тварин. Крім рослин,
використовувався тваринний матеріал та неорганічні речовини.
“Магічно-релігійна” медицина включала використання нематеріальних
об’єктів, призначених для лікування хвороби. Це також спосіб осягнення
Всесвіту через містичні стани. Це стани переживання причетності і
проникнення у незбагненне. На думку деяких вчених, його не можна ні
ототожнювати, ні порівнювати із знанням, оскільки він не дає адекватного
відображення та практичної результативності. Але якраз магічно-релігійна
медицина пропонує деякі загальноприйняті форми виразу. Магія – ілюзорна
форма впливу на людину, але вона здатна викликати той душевний стан, який
забезпечує злиття індивідності з непізнаною всезагальністю. Ще п’ять тисяч
років тому людина вірила, що її здоров’я залежить від її розуму. Вона

1
2

Українська культура: історія і сучасність. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.
Ентоні Д. Сміт. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – С. 21.
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лікувала свої хвороби не фізичними методами, а спрямовуючи свої розумові
зусилля на тіло.
Розвиток народної медицини українського етносу безпосередньо
супроводжувався зміною язичницької свідомості та язичницької культури на
культуру та свідомість християнства. Але остання не замінила остаточно
язичництва, спостерігається світосприйняття, в якому мирно вживаються
многобожжя та єдинобожжя.
Усі релігійні системи розвивалися, будуючи комплекси ієрархій богів,
духів та інших надприродних сил. Кожну з цих сил можна було відчути, вона
могла мати власну особистість, потреби, бажання, симпатії та антипатії.
Надприродний світ, світ природи і людина сприймалися як тісно
взаємопов’язані. Хвороба була наслідком роздратування богів, карою за
дисбаланс зі світом. Люди вірили, що певні слова, дії, думки, час, місце,
взаємозалежність у природному світі могли впливати на духовне буття духів
та їх ставлення до особи.
В усіх слов’янських культурах народна медицина добре знає феномен
“лихого ока”. Згадки про нього проходять через століття. Він описаний у
Біблії, Апокрифах, Корані. Людина могла нашкодити людям і тваринам
“кидаючи” на них лихий погляд. Погляд робили недобрим за допомогою
духів, яких, у свою чергу, можна було заспокоїти замовляннями або відбивати
їх дію за допомогою спеціальних амулетів. Талісмани та амулети носили ще з
часів палеоліту. Очі завжди співвідносилися з магією погляду. зичницьке
мислення також тлумачить погляд як проникнення вглиб людини, магічний
контакт і діяння. Очі – головний передавач не космічної, а “людської”,
людиною навіюваної недоброзичливості.
На практиці рослинна та магічно-релігійна медицина часто
переплітаються. Рослинні та інші природні препарати можуть мати магічне
призначення (наприклад, часник, віск, вода і т.п.).
Здоров’я і хвороба – це культурно споріднені поняття. Поведінка людини
під час хвороби є під впливом стереотипів суспільства, у якому вона живе. У
деяких культурах медицина може бути використана для захисту або для того,
щоб приносити удачу, заспокоювати поганих духів, викликати любов.
Сучасні західні тлумачення медицини не визнають цього. Нетрадиційна
народна медицина є частиною світоуявлення і результатом світопізнання
конкретних людей.
Народна медицина є знанням усього суспільства і може бути використана
практично кожним його членом, хоча результату лікування не завжди можна
досягти. Цілителі – це члени суспільства, які спеціалізуються на поданні
допомоги окремим особам або колективам. Їхня майстерність обумовлюється
їх власним досвідом і знаннями, часто талантом і силою, даною їм при
народженні. Вони мають можливість зв’язуватися зі світом духів та
приборкувати їх, відновлюючи здоров’я пацієнтів. Це дає їм можливість
маніпулювати суспільством.
Барбара Маєрхофф аналізує значення таких індивідів для людського
клану. Вони є зв’язком з давнім минулим через свою містичну владу над
історичним часом, і вони забезпечують соціальну рівновагу через
встановлення балансу між індивідом та його групою, через відновлення
соціальної структури, яка була розірвана хворобою. У космічних обов’язках
його особиста доля відображає професію: і мікрокосм, і макрокосм
возз’єднані через активність цілителя.
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Якщо всі члени даного суспільства або клану здорові, у спільності
встановлюються гармонія та порядок. Хвороба одного з членів порядок
порушує. Треба піклуватися про особу. Забезпечення одужання пацієнта
надає цілителю роль опори соціального порядку. Вони реінтегрують своїх
пацієнтів у здоров’я і соціальну норму, таким чином відновлюють рівновагу
суспільства.
Номенклатура назв українських народних цілителів в основному
представлена жіночими формами: баба, бабка, бабця, бабуня, баба-повитуха,
чаклунка, чарівниця, чарниця, чудесниця, колдуниця, обавниця, потворниця,
проклинниця, примівниця, шептуха, відьма, відунка, віщуниця, ворожка,
ворожбітка, ворожиля
ведуниця, знаха, знахарка, золотаріха та ін.
Здебільшого ці назви взаємозамінні, хоча і в Україні і в українській діаспорі
частіше використовується назва баба (бабка).
Ralston в своїй роботі “The Songs of the Russian People” [New York, 1872]
дає етимологію частини таких назв. Він пише, що vedun і ved’ma походять від
ved, яке походить від санскритського vid (знання). В Україні назва “вісті”
(visti) походить від цього кореня. Znakhar/znakharka можуть походити від
кореня znat (знат). Відомий автор слов’янських словників І. Срезневський
стверджував, що Koldun був той, хто здійснював жертвоприношення богам.
Він вважав, що Kаldovati – дієслово, яке означає “приносити жертву”, а
священика називали Kaldovanets; i charovnik/charovnitsa походять від char
(замовляння, чари)1.
Більшість пацієнтів вважала, що цілителі – це люди, обрані богом. Серед
українців Канади розповсюджена впевненість, що старша і молодша дитина в
родині має особливі оздоровчі здібності.
Методи, які використовують народні цілителі, можуть бути несумісні з
офіційними науковими поясненнями причини хвороби або вибору ліків. Але
це не має великого значення для пацієнтів. Якщо вони вірять, методи
працюють.
Частина досягнень народної медицини сьогодні визнана офіційною
медициною (лікування травами, акупунктура).
Тому що народний цілитель є водночас медичним і духовним цілителем,
на його діяльність постійно звертає увагу церква. Вона не без підстав бачить у
народній медицині нащадка язичництва, тому протягом століть вела з
цілительством запеклу боротьбу. “Полювання на відьм” йшло кілька століть і
забрало тисячі життів.
Однак ні офіційна медицина, ні церква не змогли повністю знищити
дохристиянські традиції. Результатом була поява синкретичної системи віри,
яка включає елементи обох підходів – дещо схоже на компроміс. Слов’янська
традиція називає цей феномен двоєвір’я (dvoievir’ja).

1

Українські замовляння. – К.: Дніпро, 1993. – 306 с.
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Медвідь Ф. М., Медвідь Я. Ф. (Ірпінь)
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЯК КОНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається Цивільний кодекс України як конституція
громадянського суспільства. Автори переконані, що Цивільний кодекс
України створює надійне підґрунтя для розвитку громадянського суспільства
та реформування відносин у галузі цивільного права.
Розбудова громадянського суспільства, демократизація всіх сфер
суспільного життя виступає як стратегічна мета нашої держави, що набуває
особливого значення на шляху просування України в європейський та
світовий простір, наближення до європейських стандартів демократії.
Останнім часом ідея громадянського суспільства широко досліджується не
тільки в Україні1, а й у Європі та США2.
1

Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й
соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. –
Львів: Червона калина, 2002. – 276 с.; Селіванов В.М. Право і влада суверенної України.
– К., 2002; Мацюк А. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади,
демократії // Українське право. – 1995. – № 1(2); Габермас Ю. Структурні
перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії „громадянське суспільство”. –
К., 2000; Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. – Донецьк,
1999; Литвин В. Громадянське суспільство: міфи і реальність // Дзеркало тижня. –
2002. – 26 січня; Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на
становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України. – 2001.
– № 5; Полохало В. Политология посткоммунистического общества в Украине и в
России: к методам политического анализа // Полис. – 1998. – № 3; Медведчук В. Про
перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні // Дзеркало тижня. – 2002.
– 2 лютого.
2
Геллнер Е. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические
соперники. – Ad Marginem. – М., 1995; Carothers Thomas. Civil Society // Foreign Policy.
– № 17. – Winter. – 1999 – 2000; Штюдеман Д. Громадянське суспільство в Німеччині,
або ж що таке громадянське суспільство і яку роль воно відіграє для нас, німців //
Дзеркало тижня. – 2002. – 9 лютого.
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Перспективи входження України в європейський простір зобов’язують
визнавати права людини провідним ціннісним орієнтиром у розбудові
українського
громадянського
суспільства.
Вони
виступають
системоутворюючою складовою такого суспільства та правової держави і є
нормативною формою вираження міри свободи індивіда на вільне
волевиявлення, самореалізацію в суспільстві і державі.
Громадянське суспільство формується в процесі перетворення підданих у
громадян, а мешканців країни, які входять до певного етнічного союзу, у
суверенний народ – націю, чия правова свідомість піднімається до розуміння
необхідності визначення й здійснення природних і невід’ємних прав особи і
громадянина, з одного боку, і підпорядкування собі всіх без винятку
державних органів, з другого. Громадянське суспільство – це своєрідний
соціальний простір, що доповнює державний простір суспільного життя.
Виходячи з сучасних поглядів і соціально-політичних реалій,
громадянське суспільство можна визначити так:
1) вища стадія і найбільш досконала форма людської спільності,
структурними елементами якої є добровільно сформовані первинні спільності
людей – сім’ї, кооперації, асоціації, господарчі корпорації, громадянські
організації, професійні, творчі, спортивні, етнічні, конфесійні та інші
об’єднання, а також соціальні спільності, недержавні політичні структури;
2) сукупність недержавних неполітичних відносин у суспільстві:
економічних, соціальних, сімейних, національних, духовних, моральних,
релігійних та ін.; виробниче і приватне життя людей, їхні традиції, звичаї та
ін.;
3) сфера самопрояву та самоорганізації вільних індивідів, захищена
законами від прямого втручання і регламентації з боку державної влади1.
У реальному житті держава і громадянське суспільство доповнюють одне
одного. Без правової держави нема громадянського суспільства, а є хаос,
дезорганізація, розпад. І навпаки, без розвинутого громадянського суспільства
нема демократичної, правової держави, а є тюрма, насильство, тиранія. Проте
їх внутрішня організація є цілком різною. Для стійких структур держави
характерним є переважання ієрархічних зв’язків, вертикальних відносин, а
для громадянського суспільства – горизонтальних невладних зв’язків. Такі
горизонтальні зв’язки існують у декількох шарах. Фундамент складають:
перший рівень – виробничі відносини, а точніше відносини, пов’язані із
збереженням життєдіяльності суспільства;
другий рівень – це соціокультурні відносини, що включають у себе
сімейно-родинні, етнічні, релігійні та інші стійкі зв’язки;
третій рівень – відносини, пов’язані з індивідуальним вибором, з
політичними і культурними уподобаннями, ціннісними орієнтаціями. Тут
існують різні громадсько-політичні рухи, клуби, громадські ініціативи,
партії2.
1
Основи політології. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей (Гнип’юк
В.Ю., Клеманська Л.Д., Колодій А.Ф., Медвідь Ф.М. та інші). – Львів: Львівська
політехніка, 1994. – 158 с. Carothers Thomas. Civil Society // Foreign Policy. – № 17. –
Winter. – 1999 – 2000.
2
Основи політології. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей
(Гнип’юк В.Ю., Клеманська Л.Д., Колодій А.Ф., Медвідь Ф.М. та інші). – Львів:
Львівська політехніка, 1994. – 158 с.; Carothers Thomas. Civil Society // Foreign Policy. –
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Історично громадянське суспільство формується раніше ніж держава.
Воно з’являється з виникненням простих, нечисленних, нестійких об’єднань
людей для спільного добування їжі, будівництва житла, виготовлення
предметів одягу і побуту, захисту від ворогів. З розвитком суспільства ці
об’єднання стають більш численними, функціонально різноманітними,
стійкими. Зараз у США, за деякими даними, близько 40 млн. громадян
входять у різні добровільні громадські спілки і товариства: для підтримання
громадянського порядку, захисту природи, захисту прав споживачів і багато
інших. У середньому американець витрачає на громадську діяльність до 10
годин на тиждень. І це в суспільстві, що традиційно вважається
індивідуалістичним1.
На певній стадії свого розвитку громадянське суспільство створює
державу для захисту своїх інтересів, утримує її і певною мірою контролює.
Проте держава чинить цьому опір, а згодом, набираючи силу, поглинає
громадянське суспільство і стає єдиним вершителем долі своїх громадян.
Досвід тоталітарних режимів, у тому числі і в Україні, переконливо
продемонстрував, до яких трагічних наслідків може призвести порушення
взаємовідповідальності громадянського суспільства і держави. У тоталітарній
системі надання безумовного пріоритету класовим чи будь-яким
вузькогруповим інтересам перед інтересами суспільства, перед правами і
свободами окремої особи обертається ігноруванням самоцінності і
неповторності кожної людини, одержавленням власності, що веде до
одержавлення громадянського суспільства, до фактичного його поглинання
державою. У системі тотального усуспільнення життя особистість фактично
розчиняється в деіндивідуалізованій масі, що означає її зникнення, обернення
на одну з безлічі статистичних одиниць, що складають у сукупності населення
країни. Отже, тут не держава існує для людей, а навпаки, люди – для держави.
На думку більшості вітчизняних і зарубіжних правників і політологів
основою становлення демократичного ладу в постсоціалістичних країнах є
розгортання систем громадянського суспільства. Громадянське суспільство
домагається законодавчого впорядкування і регулювання відносин між ним і
державою, примушує державу досягати певного консенсусу в суспільстві на
підставі базисних соціальних цінностей: свобод, прав, економічної
незалежності людини, а також надавати певні соціальні гарантії для найбільш
знедоленої частини населення. Достатньо розвинуте громадянське
суспільство забезпечує зростання ступеня захищеності приватних і
громадських сфер життя людини від надмірної державної регламентації.
Одночасно громадянське суспільство є соціальною основою стабільності
політичних режимів. Воно становить фундамент на якому тримається
державна влада. Причому саме у випадку його розвиненості держава стає
правовою. Цінність ідеї правової держави, як відомо, полягає в утвердженні
принципу народного суверенітету, гарантованості прав і свобод громадян, у
підпорядкуванні самої держави громадянському суспільству, з одного боку, і
законам, з іншого.
№ 17. – Winter. – 1999 – 2000; Штюдеман Д. Громадянське суспільство в Німеччині,
або ж що таке громадянське суспільство і яку роль воно відіграє для нас, німців //
Дзеркало тижня. – 2002. – 9 лютого.
1
Согрин В. Становление демократии. История политической системы в США //
Наука и жизнь. – 1991. – № 6.
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Основним принципом правової держави є те, що державна влада в ній
обмежена, а за особою визнаються невід’ємні, непорушні і недоторканні
права. Існує певна сфера самовизначення і самопрояву особи, у яку держава
не має права втручатися. Це свобода совісті, свобода усного і друкованого
слова, свобода спілкування, свобода об’єднань і зборів. Одним із
найважливіших є принцип недоторканості особи. Саме завдяки невід’ємним
правам і недоторканості особи державна влада в правовій державі не тільки
обмежена, а й суворо підзаконна. Підзаконність держави передбачає
жорсткий контроль за її діями з боку громади і повну свободу критики
діяльності владних структур. Влада в правовій державі повинна бути
організована так, щоб вона не пригнічувала особу, і щоб як окрема особа, так і
весь народ були б не тільки об’єктом влади, а одночасно були б і її суб’єктом.
Єднання влади з народом у правовій державі реалізується через народне
представництво. Завдяки народному представництву та правам особи і
громадянина, що гарантують політичну самодіяльність як окремих осіб, так і
суспільних груп, уся організація політичного життя в правовій державі має
чисто суспільний характер. Правильне і нормальне виконання державних
функцій залежить від самодіяльності народу. Без активної підтримки
правового порядку й інтересів, що йде з надр самого народу, правова держава
неможлива. Отже, відповідальність за нормальне функціонування правового
порядку і державних установ лежить на самих громадянах.
Таким чином, формування правової держави вимагає втілення в життя
наступних принципів: верховенство закону в усіх сферах суспільного життя;
поєднання законом самої держави та її органів, громадських організацій,
посадових осіб і громадян; непорушність свободи особи, її прав, інтересів,
честі і гідності, їх охорона державою і гарантованість; взаємна
відповідальність держави й особи, правова відповідальність офіційних осіб за
дії, які вони чинять від імені держави; ефективність форми контролю і
нагляду за здійсненням законів і інших нормативно-правових актів,
розвиненість судової системи.
Після набуття Україною незалежності в нашій державі було прийнято
значну кількість нормативних актів, у тому числі кодексів, призначених
регулювати різні види суспільних відносин.
Разом з тим не буде перебільшенням стверджувати, що новий Цивільний
кодекс України від 16 січня 2003 року займає серед них особливе місце. Це
пояснюється тим, що він належить до числа засадничих законодавчих актів,
призначених визначати основи становища приватної особи, її взаємини з
державою, тобто є підґрунтям громадянського суспільства.
Визначаючи засади правового регулювання цивільних відносин в умовах
суттєвих суспільних та економічних перетворень, Цивільний кодекс займає
провідне місце поміж інших актів, призначених регулювати становище
приватної особи, торговельний обіг, господарську діяльність тощо.
З урахуванням завдань, що має вирішувати Цивільний кодекс, він
ґрунтується на принципово новій – приватноправовій – концепції
регулювання особистих немайнових та майнових відносин, заснованих на
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх
учасників.
Цивільний кодекс 2003 р., відносячись до новаторських законодавчих
актів, містить значну кількість норм, що регулюють відносини, котрі не
входили до сфери дії радянського цивільного права, зокрема, участь держави
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у цивільних відносинах; становище господарських товариств; право на
користування земельною ділянкою; права на чужі речі; інтелектуальна
власність; зобов’язання, що виникають внаслідок створення небезпеки,
ведення справ іншої особи без її доручення, рятування життя і здоров’я
фізичних осіб; договори лізингу, ренти, франчайзінга, факторингу та ін.1
Значною є і кількість новел, що стосуються тих чи інших аспектів окремих
інститутів цивільного права.
Створення нового Цивільного кодексу України тривало понад 10 років. За
цей час було створено кілька проектів цього надзвичайно важливого для
правового регулювання відносин і забезпечення цивільних прав та інтересів у
галузі господарського обігу та побуту громадян законодавчого акта2.
Цивільний кодекс України можна віднести до законодавчих актів
„пасіонарного типу”, оскільки у цьому випадку має місце не тільки
узагальнення та систематизація вже нагромадженого законодавчого
матеріалу, а й створення важливого законодавчого акта на принципово новій
або значно оновленій порівняно з тією, що існувала раніше, основі. Цивільний
кодекс України створювався на новій концептуальній основі, як загальний
кодекс приватного права з урахуванням сучасних європейських тенденцій і
досвіду, тому за своїм характером він є актом універсальної дії, що
застосовується до регулювання будь-яких відносин, що знаходяться у сфері
дії приватного права і не регламентуються спеціальним законодавством. Це
означає, що він може субсидіарно застосовуватися, навіть без спеціальної
згадки про це, до сімейних, підприємницьких та інших відносин,
безпосередньо не врегульованих нормами відповідного кодексу (іншого
спеціального закону) і ґрунтуються на рівноправності становища сторін цих
відносин.
Цивільний кодекс України визначає принципові засади визначення
правового статусу приватної особи (фізичних чи юридичних осіб) і створює
надійне підґрунтя для розвитку громадянського суспільства та реформування
відносин у галузі цивільного обігу, тому його іноді слушно називають
„конституцією громадянського суспільства” або „економічною конституцією
держави”.

1
2

Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 352 с.
Цивільний кодекс України: Коментар. – Харків: Одісей, 2003. – С. 6.
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Понур Ю. С. (Київ)
ПРАВОВА ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА,
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ
У статті досліджується правова демократична держава, громадянське
суспільство, національна ідея через призму сучасних тенденцій в Україні і
світі. Автор переконаний, що умовами побудови і збереження правової
послідовна
демократичної
держави
соціального
спрямування
є
пронаціональна зовнішня політика, яка неможлива без сильної національної
ідеї, та соціально спрямована внутрішня, яка неможлива без демократичної,
справді народної влади.
Становлення чи відродження будь-якої держави характеризується
піднесенням національної ідеї, ідеалів соціальної справедливості та
духовності, що значною мірою відбивається на всіх сферах життя суспільства.
Розбудова правової демократичної держави соціального спрямування та
становлення громадянського суспільства – органічне продовження цього
процесу на сучасному етапі розвитку людства.
Перш ніж вести мову про розбудову правової демократичної держави
соціального спрямування та про становлення громадянського суспільства в
Україні, варто усвідомити суть цих понять та зіставити їх із сучасними
суспільними та державотворчими тенденціями, що спостерігаються в Україні
та інших державах світу.
Термін “правова держава” набув поширення після виходу у світ праць
німецького державознавця Р. Моля в 30-х рр. ХІХ ст.1 Політико-юридичне
обґрунтування теорії правової держави дали німецькі філософи Іммануїл Кант
(1724-1804 рр.) та Георг-Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831 рр.)2. Основні ж
принципи правової держави було сформульовано ще за часів античності, а
принцип демократії (у тому числі й військової) реалізовувався на практиці в
багатьох племен і народів ще за родово-племінного ладу3.
Так, ще Платон (427-347 рр. до н.е.) у своєму творі “Закони”
підкреслював: “Ми визнаємо, що там, де закони встановлено в інтересах
декількох людей, ідеться не про державний устрій, а лише про внутрішні
сварки, і те, що вважається там справедливістю, не має цього ймення. Я бачу
близьку загибель тієї держави, де закон не має сили і знаходиться під будьчиєю владою. Там же, де закон – володар над правителями, а вони – його
раби, я вбачаю порятунок держави і всі блага, що їх можуть дарувати
державам боги”4. А візантійський історик Прокопій Кесарійський (нар.
1
Політологія: Підручник для студентів в ищих навчальних закладів / За ред.
О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – С. 63.
2
Там само. – С. 65-67.
3
Правознавство: Навч. Посібник / В.І. Бобир, С.Е. Демський, А.М. Колодій та ін.;
За ред. В.В. Копєйчикова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 1999. –
704 с.
4
Політологія: Підручник для студентів в ищих навчальних закладів / За ред.
О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка.– К.: Вид. центр «Академія», 2002. – С. 60-61.
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близько 500 р.н.е. – помер після 565 р.) свідчив, що “…народами склавінами і
антами [південними і східними слов′янами] не править один муж, але з давніх
часів живуть так, що порядкує громада, і для того всі справи – чи щасливі, чи
лихі йдуть до громади”1.
Подібну тенденцію спостерігаємо і в княжі часи Київської Русі ІХ-ХІІ ст.,
коли найважливіші рішення в політичному житті держави приймалися за
участі народних зборів (віче) та ради бояр і в часи козацтва ХVІ-ХVІІІ ст.
(чорні ради – рядового козацтва та старшинські ради козацької верхівки).
Демократичний устрій мала Запорозька Січ, якій на той час були притаманні,
за сучасними критеріями, усі ознаки державності, а саме:
територія (землі вольностей Війська Запорозького);
суверенітет (верховенство, самостійність, повнота, єдність і неподільність
влади в певній державі у межах її території, а також незалежність і
рівноправність країни у зовнішніх відносинах (із Річчю Посполитою,
Московським князівством, Молдовою, Мальтійським орденом, Венецією,
Семиградським князівством (Угорщина), Швецією);
наявність апарату управління і примусу (виборні органи влади, незалежна
судова влада);
здатність: а) видавати загальнообов′язкові правила поведінки; б) збирати
податки, робити позики, надавати кредити; в) здійснювати управління в
суспільстві в інтересах певної частини населення.
Однією з найважливіших правових пам′яток тієї доби стала перша у світі
конституція “Пакти і конституція прав вольностей Запорозького війська”.
Давні демократичні традиції знайшли своє продовження і за часів
відновлення української державності початку ХХ ст. (УНР і ЗУНР, акт злуки
яких, за давнім звичаєм, був прийнятий народним віче і ратифікований
урядами обох держав). Тоді народом України була створена справді радянська
система влади соціал-демократичного спрямування, яка загинула через втрату
Україною державності внаслідок зовнішньої агресії з боку Польщі та РСФСР і
встановлення проросійської більшовицької диктатури в Україні в 1919 р.
Яскравим прикладом народної демократії було створення українським
населенням Закарпаття, яке до початку Другої світової війни входило до
складу Угорщини, власної держави – Закарпатської України зі столицею в м.
Хусті. Було сформовано власну армію, яка, захищаючи рідну землю, чинила
гідний опір військам фашистської Німеччини довше, ніж армії деяких інших
європейських держав. Цей опір було зламано за допомогою масового
застосування німецькою стороною авіації, бронетехніки та спеціалізованих
єгерських частин.
Після розгрому Закарпатської України фашистськими військами значна
частина її захисників влилася до лав створеної народом України Української
Повстанської Армії, яка боролася проти антидемократичного фашистського
режиму Німеччини й тоталітарного комуністичного режиму СРСР (аж до
кінця 50-х рр. ХХ ст.).
Проте слід зазначити, що не завжди панування права в державі та
демократичні принципи управління в ній ведуть до її процвітання. Ні
практично втілена ідея правової держави, ні демократичні принципи
1
Основи держави і права України: Метод. рекомендації для абітурієнтів /
С.В. Бобровник, С.Я. Лисенков, О.М. Молявко та ін. – К., 1993. – С. 40.
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управління не врятували від занепаду Спарту VІ-V ст. до н. е., яка за законами
Лікурга перетворювалася на військовий табір, де панували рівність,
обмеження особистості та жорстке підкорення законам. Повне обмеження
свободи особистості, заперечення її індивідуальності (у тому числі й у таких
проявах, як творчість), зневага до приватної власності призвели до того, що за
весь період свого існування Спарта не подарувала світу жодного відомого
поета чи філософа, не залишила жодної визначної пам′ятки культури.
Продуктивне виробництво і наука в країні перебували в жалюгідному
становищі й на кінець V ст. до н. е. Спарта занепала.
Отже, що ж таке правова держава, демократичне суспільство та яка їх
практична роль у житті конкретно взятої держави?
Незважаючи на багатовікову історію розробки теорії правової держави та
демократичного суспільства, єдиного визначення поняття “правова держава”
не існує ні в сучасній юриспруденції, ні в політології. Знаковим є також і те,
що вже протягом 11 років незалежності України на всіх державних рівнях
говорять про побудову в Україні правової держави і формування
громадянського суспільства, але ніхто з представників вищої державної влади
не пояснив, який саме зміст він вкладає в ці поняття.
Наведемо кілька найдосконаліших сучасних визначень правової держави:
“Правова держава – це демократична соціальна держава, підконтрольна
суспільству, всі дії владних структур якої підпорядковані чинному
законодавству” (В.Д. Лагутін)1. Якщо, виходячи з даного визначення,
проаналізувати зміст Основного закону України, то дійсно можна
стверджувати, що Україна є демократичною соціальною правовою державою;
її Конституція відповідає всім вимогам, які в усьому світі прийнято вважати
критеріями демократії, а сам документ за своїм змістом перевершує багато
аналогічних законодавчих актів інших країн (у тому числі й тих, які
вважаються розвиненими) щодо вимог соціального захисту громадян; надання
їм можливості брати участь в управлінні державою, а також і за формою
(наприклад, Великобританія не має власної конституції, а роль основного
закону цієї країни виконує низка законів і формально скористатися ними
підданому Її Величності значно важче, ніж громадянину України). Однак те,
що окремі статті Конституції України (не кажучи про деякі інші законодавчі
акти) на практиці не виконуються або виконуються частково (наприклад,
статті 10, 18, 46, 47, 48, 49 Конституції України) є яскравим доказом того, що
за 12 років незалежності в Україні так і не збудовано правової держави.
Недотримання вимог статей 47 і 48 Конституції ставить під сумнів і те, що
Україна є соціальною державою.
“Правова держава – тип держави, основними ознаками якої є
верховенство закону, поділ влади, правовий захист особи, юридична рівність
громадянина й держави” (Г.В. Новічков)2. Користуючись таким визначенням,
можна констатувати, що в Україні визнано верховенство права та здійснено
поділ влади на виконавчу, судову й законодавчу. Стосовно правового захисту
особи та юридичної рівності громадянина й держави, то відповідь на ці
питання можна отримати, аналізуючи ту ж таки Конституцію України,
1

Людина і суспільство: Експерим. підручн. для 11 кл. – К., 1992. – Т. 1. – С. 243.
Основи держави і права України: Метод. рекомендації для абітурієнтів /
С.В. Бобровник, С.Я. Лисенков, О.М. Молявко та ін. – К., 1993. – С. 255.
2
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Цивільний, Цивільний процесуальний, Кримінальний і Кримінальнопроцесуальний кодекси України. Правовий захист особи і рівність
громадянина й держави задекларовані також і в Конституції України. На
практиці основними документами, що регулюють ці положення, є
вищевказані кодекси. Стосовно Цивільного кодексу України, то він буде
чинним лише до 1 січня 2004 року. Загалом же в ньому затверджено значну
частину норм ще з часів СРСР. Він був покликаний регулювати лише майнові
та пов′язані з ними основні немайнові відносини. Поряд із ним діяли і діють
Житловий, Трудовий кодекси, Кодекс про шлюб та сім′ю, Земельний кодекс
та інші нормативно-правові акти, покликані регулювати цивільно-правові
відносини. Особливої уваги заслуговує Цивільно-процесуальний кодекс
України, основними завданнями якого є регулювання вирішення цивільних
спорів, пов′язаних із застосуванням, виконанням чи невиконанням вказаних
нормативно-правових документів. Загалом в окремих галузях законодавства
(наприклад, трудовому) він був зорієнтований на захист прав громадян і
складений так, що ним міг скористатися кожен громадянин, навіть не маючи
відповідної юридичної освіти (наприклад, ч. 3, ст. 138 ЦПК)1. Зміни ж до
ЦПК, прийняті в останні роки, переорієнтовують його більше на застосування
фахівцями в галузі права й у деяких випадках (наприклад, при провадженні
трудових спорів у апеляційній (ст. 293 ЦПК України станом на 1 серпня
2001 р.) чи касаційній інстанціях) унеможливлюють захист прав громадян
через неможливість виконати формальні вимоги ЦПК, не маючи фахової
юридичної освіти чи без допомоги адвоката, чи іншого фахівця в галузі права.
Значна ж частина населення України не може оплатити такі послуги, оскільки
не кожен громадянин має достатньо високий життєвий рівень навіть для того,
щоб реалізувати права, гарантовані ст. 48 Конституції України.
Таким чином, значна частина населення України втрачає можливість
правового захисту в принципі. Дуже прикрим є те, що такі можливості значно
знизилися вже після здобуття Україною незалежності та проведення малої
судової реформи 2001 року.
Стосовно ж юридичної рівності громадян і держави, то за вищезазначених
умов вона є тільки декларативною, оскільки практично кожен державний
орган має юридичну службу й у спорі з таким органом громадянин без
допомоги юриста (на оплату послуг якого в значної частини громадян
України просто немає коштів) приречений на невдачу.
Наступне визначення найповніше і тільки підтверджує вищевикладені
положення. “Правова держава – така держава, у якій на основі чинного права
реально забезпечується здійснення прав, свобод, законних інтересів людини і
громадянина, окремих груп людей, громадянського суспільства в цілому, де
держава і людина несуть взаємну відповідальність згідно з чинним правовим
законом”2.
Жодне з наведених визначень не є вичерпним, не суперечить одне іншому
і взаємно доповнює одне одного. Проте користуючись тільки ними досить
1
Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови
Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах / Відп. ред. П.І. Шевчук. – К.:
Юрінком Інтер, 1999. – 496 с.
2
Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв,
О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 37.
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складно скласти уявлення про правову державу, оскільки ці визначення
містять додаткові поняття, які також потребують розкриття. Наведемо деякі з
них:
“Демократична держава – тип держави, у якій народ є джерелом влади,
де державні демократичні соціально-політичні інститути та демократичний
тип політичної культури, що забезпечують органічне поєднання участі народу
у вирішенні загальнодержавних справ з широкими громадянськими правами
та свободами”1.
“Соціальна держава – держава, що прагне до забезпечення кожному
громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в
управлінні виробництвом, а в ідеалі приблизно однакових життєвих шансів,
можливостей для самореалізації особистості” (Г.В. Новічков)2.
Соціальна держава – це вільна демократична правова держава, у якій
забезпечується гідне людини життя у плані її матеріального і соціального
обслуговування, гарантується індивідуальна свобода особи та цивілізованими
методами досягається соціальна злагода, вирішуються соціальні конфлікти”3.
Таким чином, проаналізувавши вищенаведені визначення, можемо
зробити висновок, що цінність правової держави полягає в її соціальному
спрямуванні. Принципи дотримання права і демократії у цьому випадку не
можуть бути самоцілллю, а є тільки способами досягнення певної мети –
проведення соціально спрямованої політики держави. В іншому випадку не
держава стоятиме на службі в народу, а, навпаки, – народ буде
покликаний служити державі, а точніше, її бюрократичному апарату –
від найвищих посадових осіб держави до найнижчих чиновників (нехай,
навіть, і виборних), які перебувають на службі в цієї держави.
Навіть повна реалізація принципу демократії без урахування необхідності
соціальної спрямованості політики держави не зможе врятувати таку державу
від долі Спарти.
Слід також зазначити, що становлення правових демократичних держав
соціального спрямування і громадянського суспільства в них відбулося на
теренах окремо взятих національних держав із сильною національною ідеєю
після Другої світової війни (Японія, Австрія, Франція, Швеція, Данія,
Королівство Нідерланди та інші). І навпаки – у жодній колонії ніколи не було
побудовано демократичної моделі держави соціального спрямування (навіть
за умов повного панування права на території цих колоній). Можливо, таку
ситуацію можна пояснити різними економічними, соціальними, природними
умовами в колоніях та метрополії, а також протилежними інтересами
населення метрополії і колоній.
Особливої уваги заслуговує і думка А.Й. Кондратика про те, що “історія
засвідчує: суспільства мають тенденцію бути “національними”4. Мабуть
варто погодитися з таким твердженням, оскільки важко говорити про шанси
денаціоналізованого суспільства в сучасних умовах, не кажучи вже про
перспективи перетворення його на громадянське суспільство.
1
Основи держави і права України: Метод. рекомендації для абітурієнтів /
С.В. Бобров-ник, С.Я. Лисенков, О.М. Молявко та ін. – К., 1993. – С. 253.
2
Там само. С. 254.
3
Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв,
О.Л. Слюсаренко.– К.: Юрінком Інтер, 2001.– С. 55.
4
Людина і суспільство: Експерим. підручн. для 11 кл. – К., 1992. – Т. 1. – С. 125.

498

Україна – право

Можна навіть навести феноменальні приклади соціально спрямованих
національних держав за повної відсутності демократії в цих державах:
Абсолютна монархія Саудівська Аравія. Держава вважається власністю
монарха. Ніяких демократичних інститутів. Уся влада належить королівській
сім′ї (приблизно 7 000 принців, які й займають усі основні ключові пости
держави). Правова система – закони шаріату. Сильна національна ідея: Богом
обраний народ, благословенна земля, всі мешканці держави – брати за вірою.
Щедрі соціальні виплати незахищеним верствам населення. Уся чорна робота
виконується громадянами інших країн (Єгипет, Пакистан, Індія). Єдиний
випадок протесту іноземних працівників, зайнятих на низькооплачуваних
роботах. Тоді правляча династія за власний кошт зафрахтувала потрібну
кількість літаків і вивезла всіх незадоволених туди, звідки вони прибули.
Подібна соціальна ситуація і в Об′єднаних Арабських Еміратах, які є
національною державою з надзвичайно високим рівнем соціального
забезпечення населення. Народ цієї країни дуже спокійно ставиться до
відсутності демократичних інститутів, а питання про зміну державного ладу
вважає аморальним. Таку ситуацію легко пояснити тим, що завдяки
соціальній політиці держави умови проживання в ній для підданих значно
кращі, ніж у переважній більшості демократичних країн світу.
Дещо інакше організовано владу в Ісламській Республіці Іран. Тут
відбувся поділ державної влади на духовну і світську. Демократичні
перетворення помітні тільки в організації світської влади, яка поки що
значною мірою підконтрольна духовній. Зовнішня політика всіх трьох країн
самодостатня: ніякої орієнтації ні на схід, ні на захід (південь, північ), ніякої
потреби інтеграції ні в Європу, ні в Азію. Зовнішня політика спрямована на
відстоювання і захист національних інтересів, а внутрішня – соціально
спрямована.
Соціальна ситуація в перших двох країнах значно привабливіша, ніж у
багатьох провідних країнах розвиненої демократії, а в Ірані – ніж у країнах
молодої демократії (наприклад, Східної Європи).
Для того щоб зрозуміти, яку ж державу ми сьогодні маємо в Україні (у
соціальному плані), варто проаналізувати демографічну ситуацію в країні, яка
є віддзеркаленням її соціального благополуччя.
Так, за роки незалежності населення України скоротилося з 52 млн. до 48
млн. чоловік. Демографічний прогноз, здійснений у відділі демографії і
відтворення трудових ресурсів Інституту економіки НАН України, свідчить,
що, за найвірогіднішим сценарієм, населення України до 2026 р. зменшиться
до 42 млн. чоловік. Депопуляція спостерігатиметься в Україні протягом усіх
прогнозованих десятиріч, причому в селах її темпи зменшуватимуться, а в
містах – збільшуватимуться1.
Проаналізуємо соціально-демографічну ситуацію в Україні на прикладі
одного з найблагополучніших її регіонів – у м. Києві (період 1989-1999 рр.).
Так, на 1 січня 1998 р. 18,5% серед безробітних становила молодь віком до 28
років, 79,2% – жінки (для України в цілому – 31 та 65,4% відповідно.
Кількість померлих у столиці з 21,5 тис. чоловік у 1989 р. збільшилася до
1

Соціально-демографічна ситуація у м. Києві в умовах переходу до ринкової
економіки (1989-1999 рр.) / К.: Управління у справах сім′ї та молоді Київської міської
держадміністрації, Інститут економіки НАН України, 1999. – С. 5
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30,3 тис. чоловік у 1995 р.; у 1998 р. вона становила 25,7 тис. чоловік. У
1999 р. рівень смертності населення в м. Києві був на 18% нижчим, ніж в
інших містах України, але в 1,6 (!) раза вищим, ніж у розвинених країнах
світу. У 1998 р. очікувана тривалість життя становила в м. Києві 63,6 року в
чоловіків і 73,4 року в жінок. Зростання рівня смертності населення столиці
за період 1989-1998 рр. відбулося в усіх вікових групах за винятком дітей
віком від 1 до 14 років1.
Проаналізувавши викладену вище інформацію, важко погодитися з тим,
що до 1999 р. в Україні було досягнуто успіхів у розбудові правової
демократичної держави соціального спрямування.
Разом з тим офіційна пропаганда через усі види масової інформації
ставить у заслугу державній владі успіхи в розбудові громадянського
суспільства в Україні.
За визначенням А.Ю. Олійника, С.Д. Гусарєва та О.Л. Слюсаренко,
громадянське суспільство – це спільність вільних, незалежних, рівноправних
людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути
власником, користуватися економічною свободою та надійним соціальним
захистом, іншими правами та свободами, брати активну участь у політичному
житті та в інших сферах життєдіяльності людини і громадянина2.
Таке визначення не потребує додаткових коментарів. Користуючись ним,
кожен громадянин сам зміг би визначити, наскільки ефективні потуги
державної влади в Україні в розбудові громадянського суспільства.
Починаючи з 2000 року в Україні відбулися позитивні зміни, пов′язані
насамперед із поліпшенням економічної ситуації в країні. Проте викликає
занепокоєння та прірва, що виникла між невеличкою частиною населення, яке
володіє більшою частиною національних багатств України, та рештою
населення, значна частина якого перебуває за межею бідності. Подібна
тенденція спостерігається й у розвинених країнах світу. Зокрема, у США, де
1% від усього населення країни володіє більш як 90% усіх національних
багатств. Проте решта 10% власності та прибутків розподіляється таким
чином, щоб забезпечити кожному громадянину гідні людини умови
проживання.
Такий стан речей досягається в основному двома шляхами:
1) послідовною соціальною політикою; 2) економічною політикою держави,
яка створює сприятливі умови для ведення громадянами самостійної
економічної діяльності.
Інший фактор, що викликає занепокоєння, – проведення політичної
реформи в Україні, основною ідеєю якої є перехід на пропорційну систему
виборів. Так, однією з умов побудови громадянського суспільства є
можливість кожного громадянина брати активну участь у політичному житті
держави. Статтею 38 Конституції України кожному громадянину гарантовано
право бути обраним. Після впровадження пропорційної системи
парламентських виборів усі безпартійні громадяни (а їх більшість в Україні)
втратять таке право і зможуть брати лише пасивну участь у політичному
житті держави, віддаючи свої голоси тільки за певну партію.
1

Там само. – С. 9, 32, 43.
Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв,
О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 36.
2
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Таким чином, можна зробити висновок, що побудова правової
демократичної, соціально спрямованої держави в Україні на сучасному етапі –
досить проблематичне завдання. Для досягнення цієї мети знадобиться ще
багато зусиль і часу. На жаль, для переважної більшості держав світу (у тому
числі й для тих, які прийнято вважати розвиненими) це питання навіть не
завтрашнього дня.
Основними ж шляхами досягнення вказаної мети є підвищення свідомості
населення, освіченості громадян, розуміння ними політичних та соціальних
процесів у державі. Це дасть можливість захищати та відстоювати свої права
та законні інтереси як безпосередньо кожному громадянину в повсякденному
житті, так і опосередковано під час виборів, формуючи справді народну,
демократичну владу.
Умовами побудови і збереження правової демократичної держави
соціального спрямування є послідовна пронаціональна зовнішня політика,
яка неможлива без сильної національної ідеї та соціально спрямована
внутрішня, яка неможлива без демократичної, справді народної влади.
Загальною ж умовою не тільки процвітання, а й існування держави є
стабільна правова система, покликана захищати права та законні інтереси
кожного громадянина, а не законодавство, яке постійно змінюється на
користь тієї чи іншої соціальної групи, частини населення чи вузького кола
осіб.
Україна – це наша держава. Ми – великий, працьовитий, розумний,
сильний та свободолюбивий народ. Тільки народ може обрати гідну владу.
Народ і тільки народ може побудувати для себе квітучу й багату державу.
Ніхто не зробить цього за нас. І нехай допоможе нам у цьому Бог.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Дьолог О. С. (Харків)
УКРАЇНОЗНАВЧІ КУЛЬТУРНІ ТА ОСВІТНІ
ЦЕНТРИ У ДІАСПОРІ США І КАНАДИ
У статті досліджуються українознавчі культурні та освітні центри у
діаспорі США і Канади. Автор вважає, що завдяки активній роботі
емігрантів, небайдужих до свого коріння, сьогодні скарби української
культури є складовою частиною етнічного розмаїття Північноамериканського континенту.
По всіх континентах і в різних країнах світу живе чимало вихідців з
України – близько 10 млн. чоловік. Це становить приблизно 20% загальної
чисельності всіх українців світу. Українці є однією з найчисленніших діаспор.
Відомо, що масова еміграція з українських земель має більш як столітню
історію (масова еміграція українців за кордон почалася наприкінці ХІХ ст. і
була спрямована переважно в Північну Америку).
Поступове розселення українських емігрантів по світу визначило сучасну
географію їх проживання у різних країнах і регіонах. Північна Америка стала
одним із головних місць проживання українців та осіб українського
походження за кордоном. Тут живе 2,2 млн чоловік (майже 55% чисельності
всієї української діаспори). Так, у Сполучених Штатах Америки проживає 1,2
млн чоловік (30% усіх зарубіжних українців), а в Канаді – 1 млн чоловік
(25%).
У США українці за чисельністю посідають друге місце серед
слов′янського населення (після поляків). У Канаді українці займають п′яте
місце після канадців англійського, французького, італійського та німецького
походження.
І в Сполучених Штатах, і в Канаді переважають українці, які вже
народилися в цих країнах (близько 85%).
Відносно висока територіальна концентрація українського населення на
півдні Канади і в північній частині Сполучених Штатів Америки, близьке
розташування названих регіонів сприяє посиленню національно-культурних
зв′язків і особистих контактів їх жителів. Це є одним із найголовніших
факторів того, що українці не так сильно асимілювалися з іншими етнічними
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групами і відносно зберегли мову та культуру. В умовах англомовного
оточення українці діаспори намагаються зберігати у своєму середовищі
українську мову, народні звичаї, культурні, мистецькі, побутові традиції,
зрештою – свою національну самобутність. Зарубіжні українці вносять
вагомий внесок у загальний розвиток культури, науки, мистецтва як
українського народу, так і народів країн свого поселення1.
Культурна та освітня діяльність завжди була стрижнем українського
громадського життя в країнах Північної Америки. Перша школа для
україномовних дітей була відкрита 1893 р. у містечку Шамокін у штаті
Пенсильванія (США). Це була початкова школа при церкві, яку діти
відвідували після денного навчання у загальноамериканських шкільних
закладах. Вона поклала початок створення подібних шкіл. У 1909 р. ряд
громадських українських організацій США заснував товариство “Просвіта”,
яке почало створювати школи для неписьменних дорослих і дітей. Перші
українські цілоденні школи з′явилися у 20-х рр. ХХ ст. при українських
католицьких церквах спочатку у США, а потім і в Канаді. Незабаром вони
увійшли до державної освітньої системи. Навчання у цих закладах
здійснювалося українською та державною (англійською) мовою.
У 1953 р. у США виникла Шкільна рада – громадська організація, яка
почала займатися справою освіти українських дітей.
І в США, і в Канаді українські школи перебувають переважно на
утриманні українських громад. Сьогодні існує три типи таких шкіл:
українські католицькі школи; суботні школи українознавства; недільні школи
українознавства.
Ці школи дають можливість учням одержати знання з української мови,
літератури, історії, культури, народознавства.
У Філадельфії (США) функціонує Український культурно-освітній центр,
який має бібліотеку, дві суботні школи, дитячий садок, театральне
товариство, чоловічий хор “Прометей”, два танцювальних ансамблі,
відділення Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка і Української вільної
академії наук. Такий комплекс установ дає молодому поколінню українців
можливість вивчати рідну мову, історію, літературу та географію України.
Близько 80% українських православних парафій США і Канади також
навчають дітей українською мовою. Аналогічне навчання, проте з релігійним
ухилом здійснюють українські баптистські громади.
Ці освітні заклади відвідує тільки чверть українських дітей шкільного
віку. Але рівень українського шкільництва у Північній Америці порівняно із
станом навчання дітей серед інших етнічних груп – вихідців із Східної
Європи – значно вищий.
Українська громада діаспори використовує щонайменші можливості для
розвитку шкільної двомовної освіти, підтримуючи існуючі школи і
відкриваючи нові. Якої б орієнтації не були українські товариства, організації,
церкви, у своїй діяльності вони ніколи не забувають питання української

1
Жлуктенко Ю. Українська мова на лінгвістичній карті Канади. – К.: Наук. думка,
1990. – 176с.; Зарубіжні українці / Лазебник С., Лещенко Л., Макар Ю. та ін. – К.:
Видавництво “Україна”, 1991. – 252 с.; Заставний Ф.Д. Українська діаспора:
Розселення українців у зарубіжних країнах. – Львів: Світ, 1991. – 118 с.; Одарченко П.
Українська мова в Америці. – Торонто: Нові дні, 1990. – 74 с.
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школи. У США і Канаді існують широкі можливості одержати вищу
українознавчу освіту.
У ряді університетів (Гарвардський, Іллінойський, Нью-Йоркський,
Каліфорнійський,
Колумбійський
–
Сполучені
Штати
Америки;
Саскатунський, Альбертський, Манітобський, Монреальський, Оттавський,
Торонтський – Канада) є можливість одержати диплом з української мови.
Україністику (мова, література, народознавство, історія, соціологія, культура)
викладають у 28 університетах і коледжах США і в 12 університетах Канади.
Щороку Гарвардський університет (США) приймає на літні курси
українознавства до 100 студентів.
І в США, і в Канаді є українські наукові заклади. У 1947 р. у США було
відроджено Наукове товариство імені Т.Шевченка, яке має історикофілософську секцію, філологічну, математичну, медичну тощо. У 1950 р. у
США відкрито Українську вільну академію наук. У 1968 р. при
Гарвардському університеті відкрився Український науковий інститут, у
якому є кафедри української історії, літератури, мовознавства. У 1976 р.
виник Канадський інститут українських студій.
Дбаючи не тільки про освіту, а й про рідну культуру, мистецтво, народні
традиції, українська етнічна група зберігає національну ідентичність у
багатонаціональному середовищі США та Канади.
Американські українці мають чи не найбільшу кількість хорових і
танцювальних
ансамблів
порівняно
із
представниками
інших
національностей. Деякі мистецькі колективи із США відомі в інших країнах
поселення українців. Щороку аматори виступають на численних мистецьких
фестивалях, зокрема міжнародних. Досить відомими колективами у США є
хор імені Леонтовича та хор “Думка” (Нью-Йорк), хори “Прометей” і
“Кобзар” (Філадельфія), хор “Трембіта” (Детройт), одним із найбільших
хорових колективів у США є капела бандуристів ім. Т.Шевченка у Детройті.
Поряд із численними аматорськими хоровими колективами у США
існують десятки ансамблів, гуртків бандуристів, драматичних гуртків,
театральних труп, танцювальних колективів, які об′єднують любителів
української культури. Вони функціонують при громадських організаціях і як
самостійні творчі колективи.
Так само яскраво представлена українська культура в Канаді. За
ініціативою Комітету українських канадців створені провінційні ради з питань
мистецтва в Альберті та Манітобі. Такі ради займаються розвитком
української культури в Канаді (проведення концертів, виставок, фестивалів,
допомога творчим колективам, музеям, бібліотекам). Наприклад, тільки у
Саскачевані у 1992 р. налічувалося 478 українських танцювальних груп. З
1982 р. тут щорічно проводиться фестиваль “Калейдоскоп – Український
танець Саскачевану”.
Українська етнічна група США і Канади утворила цілий ряд закладів, у
яких дбайливо зберігаються твори мистецтва, зокрема народного, українські
бібліотеки та архіви. Музеї національної культури діють у Чикаго, НьюЙорку, Клівленді, Детройті, Філадельфії (США) та Едмонтоні, Саскатуні,
Торонто, Вінніпезі, Едмонтоні (Канада).
У Сполучених Штатах діє архів-музей Української академії мистецтв і
наук. Його було засновано 1945 р. в Аугсбургу (Західна Німеччина) і згодом
переведено до Нью-Йорка. Український архів-музей у Клівленді є
найповнішим зібранням емігрантської преси та літератури у США.
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Український музей народного мистецтва у Мейнар-коледжі (Філадельфія)
поширює відомості про нові напрями в українському мистецтві. Створений
1972 р. Український інститут модерного мистецтва в Чикаго задуманий
організаторами як своєрідний український центр, який би відповідав сучасним
вимогам до подібних закладів та об′єднував існуючі течії в українському
мистецтві. У цьому музеї систематично влаштовуються виставки творів
американських українських художників, скульпторів, видається спеціальна
мистецька література. Досить відомими у США є також Український музейархів у Детройті (заснований 1957 р.), Український католицький музей з
бібліотекою у Коннектикуті (заснований 1964 р.).
Найбільший український музей у Канаді – музей просто неба “Село
української культурної спадщини” – знаходиться в Едмонтоні. Музей був
заснований 1971 р. і через чотири роки викуплений альбертським урядом.
Село є відтворенням типового українського поселення східної та центральної
Альберти періоду 1910-1930 рр. Цей музей – державний заклад. У музеї є
залізнична станція, куди прибували українці – заробітчани, кузня, яка майже
нічим не відрізняється від тих, що були в давнину в Україні, а також млин,
готель, пошта, народний дім, українська школа.
У Саскатуні знаходиться Український музей Канади. Це – сучасний
будинок для виставок і зберігання мистецьких творів. Як національна
установа музей має постійний штат професійних працівників.
Власне, уся ця діяльність, про яку йшлося вище, не дозволила українцям
розчинити і звести нанівець елементи української культури у Сполучених
Штатах Америки та Канаді. Активна робота емігрантів, небайдужих до свого
коріння, досягла того, що сьогодні скарби української культури є складовою
частиною етнічного розмаїття Північноамериканського континенту.

Бойко І. С. (Одеса)
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА АВСТРАЛІЇ:
ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
У статті вивчаються політичні та соціально-економічні проблеми
розвитку української діаспори Австралії. Автор стверджує, що українці
завдяки притаманним їм старанності і працелюбству змогли
пристосуватися до австралійського буття, організувати українське
суспільно-політичне життя, науку та пресу в Австралії.
Зважаючи на той статус й на ті процеси, що відбуваються сьогодні в
українській етнічній групі Австралії, найбільш вдалим, крім терміна
“діаспора”, на наш погляд, є використання терміна “українська етнічна
група”. Адже це поняття точніше відбиває сутність явища й підкреслює одну
вкрай важливу особливість – українська етнічна група на сьогоднішній день є
реалією австралійського суспільства, тобто розвивається за притаманним саме
цьому суспільству законам. Саме цей термін прийняли австралійські
дослідники й використовують у практиці міжетнічних стосунків. Автор
даного дослідження також застосовує його. Однак щодо вживання терміна
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«українська етнічна група», то тут потрібно висловити кілька зауваг. Під
етнічною групою слід розуміти групу людей одного й того ж походження, зі
спільною культурою та історією, які проживають у межах більшої спільноти
або суспільства.
Коли йдеться про українську етнічну групу, то до неї умовно зараховують
абсолютно всіх, наприклад, австралійців українського походження. Проте
необхідно мати на увазі, що далеко не всі українські австралійці свідомо
ідентифікують себе з цією групою населення Австралії. Щоб легше
сприйняти структуру української діаспори Австралії, можна використовувати
таку схему.
Ядро, до якого можна зарахувати австралійців, які усвідомлюють своє
етнічне українське походження, – активні учасники діяльності українських
етнічних організацій та різного роду заходів, спрямованих на збереження
української етнічності в Австралії.
Особи українського походження, які час від часу беруть участь у
діяльності українських етнічних організацій, їх заходах. Це здебільшого ті,
хто народився в Австралії в українських і змішаних родинах. Вони мають
нестійкий рівень етнічної самосвідомості й для них властива так звана
символічна етнічність. За певних умов вони відносять себе до української
етнічної групи й виявляють свою єдність з нею через сприйняття
найхарактерніших символів української етнічності – церкви, елементів
побутової культури, символів батьківщини своїх попередників.
Австралійців українського походження, які практично не виявляють
зацікавленості українською етнічністю й не докладають жодних зусиль до її
збереження в Австралії, вважаємо, не можна вважати членами української
діаспори.
Зупинимося на історії поселення українців на п’ятому континенті. Перші
українці в Австралії з’явилися серед поселенців ще в XIX ст. Однак до Другої
світової війни їх загальна кількість була незначною. Як засвідчують друковані
джерела у 1832 р. серед австралійських медиків згадується ім’я Джона
Лютського (можливо Луцький), народженого у Львові. На острові Тасманія
він обіймав посаду «державного ботаніка». У 1852 р. до Австралії приїхало
ще двоє львів’ян – Казимир Кабант і Володимир Коссак чи Козак, які несли
службу в кінній поліції1.
На початку нинішнього століття у цій країні проживала незначна кількість
сімей трудових емігрантів з України.
Після Другої світової війни уряд Австралії видав ряд законодавчих актів,
що давали змогу приймати порівняно дешеву робочу силу з інших країн,
переважно європейських. Зокрема, після угоди уряду Австралії з
Міжнародною організацією у справах біженців (IRO) щомісяця Австралія
приймала до тисячі емігрантів з таборів для переміщених осіб з Німеччини,
Австрії та Італії. Характеристиці таборового періоду доречно приділити
увагу. Адже він був перехідним у процесі формування української діаспори з
точки зору вирішення подальшої долі повоєнних, здебільшого політичних
емігрантів. Крім того, цей період мав значення і з погляду зусиль емігрантів
щодо збереження своєї національно-етнічної самобутності й водночас
1
Камінський Є. Мова одна та зрозуміти нас важко // Голос України. – 1992. – 16
верес.

506

Українці у світі

підготовки до майбутньої інтеграції в суспільне життя відповідних країн, у
вже створені українські громадські структури в діаспорі або до заснування
нових українських поселень, як це мало місце в Австралії.
Ідеться про біженців українського походження, які опинилися у Європі
внаслідок подій Другої світової війни й потім відмовилися від повернення до
СРСР. До вирішення їхньої долі світовим співтовариством більшість з них
провела кілька років у спеціально створених таборах для біженців і
переміщених осіб1. Інтерес до цього періоду викликаний тим, що, не
дивлячись на відносно короткий відрізок часу та неадекватні умови життя, ці
табори стали центрами громадської, політичної та культурної активності
емігрантів. Таборова культура залишила свою позначку на українських
громадах і після розселення їх у нових країнах.
Чекаючи на вирішення власної долі, переміщені особи й біженці жили в
таборах, створених для них військовими властями країн-переможниць. Цей
час дослідники умовно поділяють на чотири періоди: перший (1945-1946 рр.)
вони характеризують як час страху та хаосу. Переповнені бараки, мізерний
раціон, невеликі госпіталі й виборні органи з вкрай обмеженими функціями –
ось основні прикмети того часу. Все це доповнювалося постійним страхом
перед насильницькою репатріацією; другий (1946-1948 рр.) характеризується
як спроба організувати нормальне життя у відмінних від попередніх умовах;
третій (1948-1951 рр.) – період «розселенської лихоманки». Після нього в
таборах залишилися лише ті, хто з різних причин не зміг обрати для себе нову
батьківщину та виїхати туди; четвертий період розпочався після масового
від’їзду біженців та переміщених осіб до Америки, й завершився розпуском
таборів у середині 50-х років2.
Аналізуючи соціальний зріз цієї громади, варто зазначити, що приблизно
30-40 відсотків її становили політичні біженці, решту складали робітники,
котрі були вивезені до Німеччини й вирішили не повертатися на батьківщину.
Загальна кількість таборів в Австрії становила 21, чисельний склад
здебільшого коливався в межах 200-300 чоловік, а в найбільших таборах
чисельність сягала 1000-2000 чоловік (Ляндек, Зальцбург). У Німеччині було
розташовано набагато більше таборів (161 табір в американській зоні та 86 у
британській). У 1948 р. на австралійську землю вступили українці –
переміщені особи з британської зони Німеччини. Емігранти, вік яких становив
від 20 до 40 років, підписували дворічний контракт на певну роботу в різних
галузях економіки, сфери обслуговування. Поки чоловіки працювали, їхні
дружини та діти перебували у спеціальних таборах. Після успішного
виконання умов контракту іммігранти одержували право на постійне
проживання в Австралії. П’ять років перебування в країні давало право на
громадянство. Законодавство не дозволяло українцям, як і іншим приїжджим,
працювати за своїми довоєнними спеціальностями. Наприклад, селяни не
могли працювати в сільському господарстві, а одержували роботу в індустрії.
Процес переселення представників різних національностей з Європи в
Австралію особливо активізувався після ухвалення австралійським урядом у
1948 р. спеціального імміграційного закону. Перші табори переселенців
1

Спогади про Ляндек / Ред. Я.Чумак. – Торонто: Укр. книжка, 1991. – 269 с.
Лановик Б. Д., Троф’як М. В., Матейко Р. М. Українська еміграція: від
минувшини до сьогодення. – Тернопіль: Чарівниця, 1999. – С. 123.
2
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виникли в Західній Австралії (поблизу м.Нортгам діяли робітничі табори,
також існував табір у Грейлендсі). У Південній Австралії найбільші табори
знаходились у Вудсайді й у передмісті Аделаїди. Більш відомі табори в
Новому Південному Вельсі – це Батгерст, Грета, Ковра. У Квінсленді
українські іммігранти жили в Еннгері, Кернсі, Вейколі, Стюарті. Існували
також спеціалізовані табори переселенців. Так, в Чулора діяв табір для
залізничних робітників, у Горнсбі – для працівників тартаку. Переселення
досягло свого апогею у 1949-1953 рр., далі воно різко пішло на спад. Згідно з
офіційними даними, за період після закінчення Другої світової війни до
середини 1964 року в Австралію прибуло понад 2114 тис. іммігрантів –
італійців, голландців, поляків, німців, греків і т.д., які загалом складали 30
етнічних груп. З-поміж них українці щодо чисельності займали 12 місце й
налічували 21424 особи1.
Вихідною для всіх підрахунків чисельності українців в Австралії є число,
наведене у офіційному виданні «Австралійська імміграція: Консолідовані
статистичні дані»2. Оскільки іммігранти-українці до 1949-1950 рр.
зараховувались до рубрики СРСР, Польща, назвати точну кількість українців,
які прибули до Австралії, неможливо. Однак це джерело дає можливість
вирахувати кількість людей, що при прийнятті австралійського громадянства
назвали Україну в рубриці «Попередня державна належність». Від січня 1945
р. до кінця 1970-х років (коли практично всі українці в Австралії вже
прийняли громадянство цієї країни) таких було 20608 осіб. Проте як
відзначають фахівці, австралійська державна статистика не відбиває повною
мірою дійсного стану речей. Адже всі переписи, що проводилися у повоєнній
Австралії, або не містили запитання, що могло б точно вирізнити українців
серед населення Австралії, або заклики українських громад та преси про
відповідне заповнення рубрики в анкеті перепису не сягали значної кількості
земляків, що проживають на п’ятому континенті. Так, перепис 1954 р. виявив
14757 осіб, що назвали Україну країною свого народження. Перепис 1961 р.,
що мав запитання про країну народження та національність (громадянство),
дав число 13873 осіб, що вказали Україну, як країну народження, із них 5035
тих, які ще не мали австралійського громадянства, вказали свою українську
національність (в англомовному слововжитку мається на увазі власне
громадянство, а не етнічну належність). Очевидно, що значна кількість
українців, відповідаючи на запитання про країну народження, назвали
державу, на території якої вони народилися, тобто СРСР, Польща та ін. Звідси
стає зрозумілим, чому в зарубіжних українських джерелах пропонується
визначати кількість першоприбулих на австралійський материк українців
цифрою принаймні на 10-20 відсотків більшою за ту, що фігурує в офіційній
статистиці. Подібно до цього і переписи 1971, 1976 та 1981 рр. містили лише
питання про країну народження і дали відповідні числа 12450 осіб, 11434 та
109423. Однак необхідно мати на увазі, що наприкінці 1970-х років вже
1
Брук С. Українці в австралійській статистиці // Українці в Австралії. – Мельбурн,
1998. – С. 127.
2
Australian Immigration. A Survey of the Issues (Mark Wooden, Robert Holton. –
Canberra: Australian Government Publishing Service, 1994. – Р. 478.
3
Seneta E. Ukrainians in Australia’s Censuses / M.Pavlyshyn (ed.), Ukrainian Settlement
in Australia: Conference, Melbourne, 5-7 April 1993. Melbourne: Department of Slavic
Languages, Monash Universiny. – P. 17.
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почало народжуватися третє покоління українців в Австралії. Не тільки вони,
а й народжені тут їхні батьки (друге покоління) ніяк не були враховані у цій
статистиці. Перепис 1976 року, на відміну від інших, містив також запитання
про регулярно вживану мову. Українську вказали 17584 мешканців Австралії,
з яких лише 11434 були народжені в Україні. Таким чином австралійська
державна статистика містить інформацію про 6150 людей, народжених в
Австралії, що затримували українську національну ідентичність з мовою
включно1. Очевидно, на той час було досить людей другого і третього
покоління, що не вживали регулярно української мови, але були свідомі свого
походження.
Тепер є всі підстави стверджувати, що українці, завдяки притаманним їм
старанності і працелюбству, вмінню переборювати труднощі, змогли
пристосуватись до австралійського життя, стати економічно на ноги,
зорганізувати українське суспільно-політичне життя, науку та пресу в
Австралії. Допомогло й те, що найчисленнішу вікову групу серед
першоприбулих складала молодь. Чимало молодих людей, одружившись ще в
таборах Німеччини й Австрії, приїхало до Австралії з родинами. Інші
побралися вже після переїзду. Високий рівень статевої збалансованості давав
змогу створювати переважно мононаціональні шлюби. Хоча, звісно, виникали
й «мішані». Як українці, так і українки віддавали перевагу в такому разі
австралійцям, німцям, полякам і югославам. Саме на молодь випав основний
тягар у розбудові українського громадського життя в Австралії.
Адаптація до нової обстановки ускладнювалася відсутністю у багатьох
українців відповідної фахової підготовки, незнанням англійської мови,
ворожістю з боку деяких сильних і впливових груп інших національностей. Та
й самі австралійці не надто приязно зустріли нових поселенців, що
пояснюється психологічними особливостями англо-саксонського світу,
зокрема, характерною для нього родинною замкнутістю. Тривалий час
повоєнних іммігрантів в Австралії навіть на офіційному рівні йменували не
інакше як «новими австралійцями», що викликало у них природний протест2.
У 1948-1950 рр. загальна чисельність іммігрантів-українців становила
більше двадцяти тисяч чоловік, або 10 відсотків від усієї кількості українців,
які залишили в той період Німеччину і Австрію.
На початку 50-х років частина українців з вищою освітою переїхала до
США, Канади. За офіційним переписом населення 1954 р. в Австралії
налічувалося майже 175 тисяч українців. По закінченню контракту прибулі в
Австралію українці одержували можливість вибирати як місце проживання,
так і роботу. Більшість із них переміщувалась у великі міста насамперед в
адміністративні центри. За даними Федерації українських асоціацій в
Австралії, 35% українців осіло у штаті Новий Південний Вельс, 32,6% – у
штаті Вікторія, 16,7% – у штаті Південна Австралія, 7,3% – у штаті Західна
Австралія (Перт), 5,8% – у штаті Квінсленд, 1,5% – у штаті Тасманія, 1,5% –
на території Федеральної столиці. Майже дві третини українців зосереджено у
великих містах, менше чверті загальної чисельності етнічної групи населяє

1
Annual Report (Department of Immigration and Multicultural Affairs. – Canberra:
Australian Government Publishing Service, 1997. – Р. 51.
2
Альманах українського життя в Австралії. – Сідней, 1994. – С. 56-68.
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маленькі містечка і селища. Три відсотки з них мешкає у сільській місцевості
(на фермах)1.
У переписі 1961 р. було зазначено лише осіб, народжених в Україні –
близько 14 тисяч. У подальші роки кількість громадян українського
походження неухильно зростала. Згідно з державною статистикою в середині
60-х років загальна кількість українців досягла близько 21,5 тисяч осіб. За
оцінками ж українських громадських організацій і церкви, у країні
нараховувалось від 30 до 37,5 тисяч українців. Існують значні розбіжності
щодо оцінки кількості українського населення Австралії – від 20 до 45 тисяч2.
Після перепису 1981 р., у процесі розвитку політики багатокультурності в
Австралії, федеральний уряд відчув потребу введення до переліку наступного
перепису питань, що чіткіше визначили б етнічну належність опитуваних.
Наприкінці 1982 р. було створено Етнічний комітет перепису населення 1986
р., який складався з п’яти членів. Одним з них був Єржи Зубжицкі, професор
соціології в Австралійському національному університеті (Канберра), один із
засновників багатокультурності в Австралії. Комітет розглянув питання, що
вживались у переліках питань переписів інших країн для з’ясування етнічної
належності опитуваних. Частково внаслідок рекомендацій комітету, на
додаток до попередніх, непрямих питань про етнічність до переліку питань
перепису 1986 р. було включено два прямі питання, а саме: “15.Яке Ваше
походження? Наприклад: грецьке, англійське, індійське, вірменське,
аборигенське, китайське та ін.; 17.Чи спілкуєтеся вдома іншою мовою, крім
англійської? Якщо так, назвіть цю мову”.
Від 1961 р. до другої половини 1980-х років група осіб українського
походження була, по суті, закритою. Вона складалась зі “старих” повоєнних
іммігрантів, кількість яких поступово зменшувалася, та поколінь, народжених
в Австралії. Була також невелика імміграція українців з таких країн, як
колишня Югославія. З кінця 1980-х років почався невеликий приплив
іммігрантів з України (але значна частина цих осіб не вважала себе
українцями). З цієї та інших причин під час перепису 1991 р. відповідь особи
українського походження на питання типу “Ваше місце народження ?” цілком
могла бути іншою, ніж “Україна”.
Нині українська етнічна група об’єднує близько 35 тисяч чоловік3.
Таким чином, діаспора – це стійка спільнота людей єдиного етнічного
походження, яка живе в іноетнічному оточенні за межами своєї історичної
батьківщини або поза ареалом розселення свого народу, та яка має соціальні
інститути для розвитку й функціонування даної спільноти й є складовою
громадянського суспільства. Особливої уваги варта ознака, яка значною
мірою визначає, чи можна дану етнічну спільноту назвати діаспорою. Ця
ознака – внутрішня здібність до самоорганізації, що дає змогу діаспорі
функціонувати й залишатися відносно самодостатнім організмом.

1
Українці в Австралії: Матеріали до історії поселення українців в Австралії. –
Мельбурн: Вид-во Наукового товариства ім. Шевченка, 1966. – Т. 1. – С. 83, 127.
2
Australian Immigration. A Survey of the Issues (Mark Wooden, Robert Holton. –
Canberra: Australian Government Publishing Service, 1994. – Р. 510.
3
Гриневич І. Українці в державній австралійській статистиці // Українці в
Австралії. – Мельбурн, 1996. – С. 49.
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Дорошенко С. І. (Львів)
НА ШЛЯХУ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ВИСВІТЛЕННЯ НАСЛІДКІВ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ
РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ ДІЯЧАМИ МІЖВОЄННОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У ФРАНЦІЇ
Стаття є спробою аналізу наслідків політичного режиму радянських
часів діячами міжвоєнної української еміграції у Франції. Автор наголошує,
що негативна оцінка радянського тоталітарного режиму представниками
української еміграції у Франції активізує процес звільнення сучасного
українського суспільства від антидемократичного спадку.
Концепція громадянського суспільства, сформована як усвідомлення
переходу суспільства на вищий етап свого розвитку, є ключовим поняттям
сучасної політології. В основу динаміки нової суспільної реальності вона
ставить ідеї індивідуальної свободи громадян, автономність громад, їхнє
право творити спілки та асоціації, спроможні формулювати й реалізувати свої
інтереси.
В Україні, де громадянське суспільство перебуває на етапі становлення,
особливо гостра потреба посилення уваги до зазначеного кола проблем. У
цьому контексті безумовний інтерес викликають історичні здобутки
численної групи наших співвітчизників, які, опинившись у конституційному
полі Франції Третьої республіки (1875-1940), продемонстрували яскраві
приклади громадського життя, придатні для аналізу та практичного
використання в умовах сучасності.
Активне і фахове дослідження наукової проблеми української еміграції у
Франції започатковано публікаціями українських1, а також французьких
істориків українського походження2. Перші кроки зроблено також для
вивчення політологічного аспекту зазначеної проблеми3. Зрозуміло, цього
недостатньо для всебічного аналізу особливостей українського колективного
життя, що в контексті глобального й загальноєвропейського політичних
процесів розгорталося у Франції в період 20-30-х років ХХ ст.

1
Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і
соціально-політичне явище. – К.: Інтел, 1994. − 260 с.
2
Дюпон-Мельниченко Ж.-Б. Громадська діяльність міжвоєнної української еміграції
у Франції // Українська діаспора. – 1995.− № 7. – С. 96-102; Михальчук В. Українська
бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі: Заснування, розвиток, діяльність (19261998). – К.: Вид-во Олени Теліги, 1999. – 655 с.; Dupont-Melnyczenko J.-В. Les ukrainiens
en France avant la première guerre mondiale // L’Ukraine (Paris). – 1998. – № 251-252. –
P. 20-36.
3
Дорошенко С.І. Вплив політичного середовища Франції Третьої республіки на
політичну свідомість діячів української діаспори (1875-1940) // Українська національна
ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів, 2002. – Вип. 11. – С. 89-98;
Дорошенко С.І. Політична система Франції Третьої республіки: історія, структура,
вплив на політині процеси в Східній Європі // Актуальні проблеми державного
управління: Зб. наук. праць. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – Вип. 9. – С. 26-40.
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Метою повідомлення є висвітлення громадського життя українців у
Франції; поставлено конкретні завдання: 1) встановити причини появи
українських емігрантів у Франції; 2) визначити особливості входження
українців у структуру громадянських відносин Третьої республіки;
3) охарактеризувати деякі інформаційно-аналітичні матеріали еміграційних
видань з оцінками режиму радянських часів, які дозволяли формулювати й
артикулювати громадську думку українським емігрантам.
1. У Франції українці опинилися як складова частина глобального
міграційного процесу, а також як елемент української геополітики, що
традиційно розвивалася у західному напрямі.
У всі часи рушійною силою міграції залишається боротьба особистості за
своє власне самоутвердження в соціумі, за пошук кращих умов для більш
цивілізованого існування, у тому числі засобами соціальної мобільності в
національному і транснаціональному просторі. Еміграція з однієї держави
завжди накопичує суспільні багатства другої держави і позначається на
світогляді великих мас людей, які таким чином можуть вступати у взаємодії з
суб`єктами, які вірять у свою здатність вирішувати малі та великі справи в
суспільстві, яким не чужі суспільні проблеми інших.
Українську еміграцію до Франції викликав об’єктивний розвиток
історичних подій, і в першу чергу тих, котрі від IX століття спонукали
французьких політиків цікавитися українською державністю й українським
народом1. Після знищення Козацької держави наприкінці ХVIII ст. українська
геополітика і відповідний міграційний потік з України, як раціонально
вмотивований процес, постає лише в 1917-1920 роках. Кількість українців у
Франції починає активно зростати, досягнувши найвищого рівня у цій країні
до 40 тис. осіб наприкінці 1920-х років2. Перед тим і пізніше українців у
Франції було менше. На початку ХХ ст. виникає нове явище, яке Жан-Бернар
Дюпон-Мельниченко розглядає як “важливий етап присутності української
спільноти у Франції”3, характерними рисами якої є численність, участь у
суспільно-корисній
праці,
ідейно-політична
багатовекторність,
структурованість громадського життя і його культурна різноманітність.
Пропонуємо розглядати міжвоєнну українську еміграцію у Франції як
внутрішньоконтинентальне явище, пов’язане з виїздом за межі етнічної
української території на тимчасове або постійне місце проживання, зумовлене
військово-політичними, економічними, релігійними причинами, в основі
якого лежало суб’єктивне бажання індивіда в зміні місця проживання.
Важливо і те, що кількісний склад українців на території Франції не міг
суттєво вплинути на демографічні показники ані вітчизняного населення на
батьківській землі України, ані на склад і питому вагу корінного населення
Франції, у середовище якого інтегрувалися українські емігранти. Питання в
іншому: Україні дуже бракувало тих мобільних, амбітних, енергійних,
сповнених творчої наснаги, фізичної сили й сміливості людей, наших
співвітчизників, які, не маючи змоги впливати на політичний процес у
суспільстві, в якому живуть, виїхали за межі своєї етнічної території й осіли
1
Зоценко В. Україна-Русь – Франція: першоджерела зближення // Хроніка-2000. –
1995. – Вип. 2-3. – С. 44, 45.
2
Українські вісті (Париж). – 1927. – 1 січ.
3
Dupont-Melnyczenko J.-В. Les ukrainiens en France avant la première guerre mondiale
// L’Ukraine (Paris). – 1998. – № 251-252. – P. 21.
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на заході Європи, спричинившись до вирішення актуальних, з точки зору
національних інтересів Франції, економічних проблем, у першу чергу,
відбудови зруйнованого війною господарства. Варто наголосити на тому, що
у взаєминах між українським і французьким народами ніколи не було
відкрито ворожих відносин.
2. Рішення пов’язати свою долю з більш цивілізованою Французькою
Республікою виникло у наших співвітчизників під впливом обставин, що
становили реальну загрозу для їхнього життя, здоров’я і гідності. Це й
викликало явище еміграції. Конституційне законодавство 1875 р. визначало
Францію суверенною державою, парламентською республікою з
демократичним режимом влади, у якому наголошувалося на правовому
забезпеченні процесів, що відбувалися у суспільстві. Загальний напрям
розбудови французької демократії визначали централізація державнополітичного життя, широкий спектр ліберальних цінностей, серед яких
визначальне місце належало конституціоналізму й академічній свободі. На цій
принциповій основі зростала громадянська культура, яка спонукала
“замученого, приниженого, відкинутого, неосвіченого індивіда до звільнення.
До боротьби за емансипацію – усіх, кому соромно за себе, хто відмовляється
від себе – колишнього. Хто готовий заплатити за звільнення”1.
Серед громадських організацій, які, зростаючи кількісно, структурували
французьке суспільство (громадянське суспільство-ІІ – за Дж. Александером),
особливо виділяються історично перші: Об’єднання ветеранів війни й
Асоціація державних службовців (у 1933 році спричинили відставку кабінету
Поль-Бонкура). З’являється і новий учасник політичного процесу – засоби
масової інформації. Газети й журнали перетворюються на так звану “четверту
владу”.
Отже, українці потрапили у політико-правове поле державної нації,
суспільство якої стало на шлях формування розвиненої мережі громадських
організацій, яка гарантувала людині дотримання важливих і обов’язкових
прав і свобод, розвиток мережі власних громадських організацій, а отже –
громадське спілкування. Цим повною мірою скористались наші емігранти
(90% з них – це галицькі і волинські селяни, а 10% – колишні вояки УНР2, які,
займаючи
найнижчу
сходинку
французької
соціальної
піраміди,
продемонстрували здатність долучитися до розбудови оборонного,
економічного, наукового, культурного потенціалу Французької Республіки.
Уже перші з них, мінімально впорядкувавши свій матеріальний стан,
демонстрували прагнення до налагодження свого колективного життя. Вони
створюють різноманітні масові організації (земляцькі, культурні, національні,
політичні, економічні, релігійні) – громади, центри, спілки й товариства;
займаються видавничою діяльністю. Зокрема, Українська громада в Шалеті
(1924) набуває і власними силами впорядковує нерухомість: приміщення
їдальні для 80-90 людей, невеликий господарський комплекс, клуб, у якому у
вільний від роботи час організовували вечірки, шахматні турніри; члени
громади передплачують і читають пресу, відвідують курси французької мови,

1

Roman J. La démocratie des individus. – Paris: Calmann-Lévy, 1998. – Р. 193-194.
Маруняк В. Олександер Бойків. Організатор українського життя у Франції. –
Париж: [Б.в.], 1986. – С. 37.
2
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їздять на екскурсії до Парижа1. А Товариство колишніх вояків армії УНР стає
філією найстаршої і найвпливовішої у Франції громадської організації
Об’єднання ветеранів війни2.
Ці приклади ілюструють, як саме наші емігранти, розміщені у різних
регіонах країни, реалізують право на громадську діяльність, забезпечене
конституційним законодавством Третьої республіки. Поступове входження в
інформаційний простір і соціально-економічні структури Франції, пізнання
цінностей ментального рівня, способу мислення, національної культури, а
також визначальних рис характеру французів, громадянська соціалізація яких
відбувалася в руслі європейської демократичної традиції, має наслідком
активізацію громадського життя українців. Емігранти долучаються до
розв’язання як організаційно-побутових, так і політичних проблем
глобального рівня і значення. Останні мають на меті розкрити сутність
“комуністичного режиму, абсолютно тотожного класичному зразкові
тоталітарного режиму”3, що виразно ілюструють пресові видання, подаючи
свідчення невимовно тяжких наслідків режиму радянських часів, якому не
властива відмова від політики силового тиску і формування політичної
культури компромісів.
3. Представники першої хвилі нашої еміграції безпосередньо й особливо
гостро відзначали, з яким нерозумінням влада, журналісти, звичайні
громадяни країн Заходу поставилися до факту більшовицької влади на
території колишньої Росії і, зокрема, до більшовицької окупації України. І
лише після того, як своє захоплення більшовизмом стало активно виявляти
суспільне середовище європейських комуністів, західні уряди більш тверезо
оцінили характер і методи більшовицького владарювання, інформація про які
доходила до цивілізованої Європи з різних джерел.
Особливо активну діяльність у цьому напрямі розгорнули діячі
української еміграції у Франції (й інших європейських країнах), згуртовані
навколо часопису “Тризуб”. Аналізуючи інформацію, що надходила зі сходу
Європи, вони прагнули розкрити очі політичним і громадським чинникам
цивілізованого світу на актуальні й необхідні наслідки більшовизму в
основних галузях суспільного життя. Злободенні публікації малювали кроки
антинародної влади, яка в своїй політиці все відвертіше керувалася
принципом “après nous le déluge” (після нас хоч потоп). Було доведено, що
законотворчість робітничо-селянського уряду спрямовується на формування
соціальної політики, за якою працівника, котрий підлягає звільненню з
підприємства чи установи, позбавляють права на користування
продовольчими і промтоварними картками; а одночасне позбавлення такої
особи помешкання демонструє, наскільки байдуже радянські урядовці
ставляться до проблеми виживання звільнених робітників, яких закон
позбавляв і помешкання, і можливості придбання харчів на час ймовірного
безробіття.
Логічним продовженням такої політичної лінії були кроки більшовиків у
галузі освіти. Їх фахово аналізує Степан Сірополко (1872-1959). Він, один з
творців нового українського шкільництва, свідчить, що радянські урядовці
1
2
3

Котович Л. Українська еміграція у Франції // Тризуб. – 1925. – Ч. 3. – С. 11.
Тризуб. – 1932. – Ч. 2-3. – С. 1.
Polin C. Le totalitarisme. – Paris: Presses Universitaires de France, 1982. – Р. 78.
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рішуче взялися за вилучення із шкільного вжитку тих підручників, які
містили такі “недоліки” ідеологічного плану: визнання базою виховної роботи
не соціалістичне, а індивідуально-родинне оточення селянина; несприйняття
класового виховання дітей; заперечення антирелігійної роботи школи;
усунення від пропаганди політичного значення Червоної Армії; виховання у
дітей націоналістичних почуттів. У цьому – наголошує видатний український
педагог і бібліотекар – зміст більшовицької педагогіки і соціально-освітньої
політики більшовиків, за якими завдання молодого покоління, школи “є
службове щодо політики”1.
Українська еміграція у Франції, яка була віддаленою від батьківської землі
й тому не могла висвітлювати всіх аспектів і наслідків більшовицької
політики голодомору 1932-1933 років, все ж приділяє значну увагу цій
проблемі. У листах земляків, які публікував часопис, містилися
документальні свідчення про таке: “скрізь на просторах нашої землі панує
зараз голод, голод, якому ще не було в нас прикладу. І мруть виснажені
люди”. Серед опублікованих матеріалів ми не знайдемо точних цифр гіркої
статистики трагедії народу України. Щодо цього наукова полеміка остаточно
не завершена й сьогодні. Тому особливе значення, на нашу думку, має
публікація часописом окремих матеріалів Громадсько-допомогового комітету
української еміграції в Румунії. Державний кордон цієї країни таємно
перетинали сотні біженців. І вже сам факт біженецької хвилі з України був
переконуючим доказом жахливого стану народу під владою більшовицького
режиму. Частково біженцями опікується офіс Нансена, як інституція при Лізі
Націй, яка також займалася емігрантами. Вона ж (інституція Нансена)
відгукнулася на звернення УГДК у Румунії, надавши відчутну фінансову
допомогу біженцям. Внаслідок української громадської ініціативи в
середовище наших співвітчизників оперативно потрапляла інформація про
акції гуманітарної допомоги біженцям. Це мало сприяти заснуванню комітетів
допомоги усім “тим, які збільшують тепер наші емігрантські ряди, але які
знаходяться в невимовно гіршому становищі, як старі емігранти”.
Таким чином, присутність українського чинника у Франції є об’єктивним
наслідком глобального міграційного процесу, а також української
геополітики, що розвивалися, зокрема, в період 20-30-х рр. ХХ ст.
Продемонстровано яскравий приклад позитивної співпраці і взаєморозуміння
з французькою державною нацією, що дало змогу українцям
самоорганізуватися і самостійно реалізувати важливі питання на рівні громад,
полегшивши державі виконання її функцій. Аналіз досвіду організованого
громадського життя, набутого нашою діаспорою у Франції, засвідчує
реальність можливостей, які відкриває життя вільних і рівних індивідів, чиї
права захищені конституцією і законами, на формування громадянського
суспільства, яке можна розглядати як опору демократії та як вияв свободи.
Негативна оцінка радянського тоталітарного режиму представниками
української міжвоєнної еміграції у Франції активізує процес звільнення
сучасного
українського
суспільства
від
антидемократичного
посттоталітарного спадку. З огляду на це, передбачається зникнення
тоталітарних стереотипів свідомості, подолання, зокрема, відчуженості
1
Сірополко Ст. Безсилля більшовицької влади у боротьбі з контрреволюцією
шкільних підручників // Тризуб. – 1932. – Ч. 2-3. – 7 січ. – С. 8, 10.
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значної частини народу від громадського життя й політики; зрештою –
використання на практиці інститутами влади принципів демократії, що
оцінюватиметься як реальні індикатори на шляху формування в Україні
громадянського суспільства.

Коляджин Н. О. (Берегово)
ПЕРЕКЛАД НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ
АКАДЕМІКА ВАСИЛЯ ДОВГОВИЧА В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА В УГОРЩИНІ
У статті осмислюється переклад наукової спадщини академіка
В. Довговича в контексті розвитку українознавства в Угорщині. Автор
вважає, що осягнення філософських, теологічних, лінгвістичних праць
ученого сприятиме глибшому порозумінню між двома європейськими
сусідами.
У час становлення незалежної Української держави формування
національної свідомості повинно здійснюватися на основі відновлення
історичного минулого, історичної пам’яті, духовності через вивчення
минувшини, історично-культурної та ідеологічної спадщини, національних
традицій, міжнаціональних відносин тощо1.
Українці в Угорщині стали виразно проявляти себе в суспільному житті
Угорщини саме в останні десятиліття. Товариство української культури в
Угорщині, Державний орган самоврядування українців – ці осередки стали
справжніми центрами організації культурно-освітнього життя української
громади.
Яскраві вияви українства, замовчувані або своєрідно трактовані
“совєтологією”, спостерігалися і в минулому. Як відомо з історії, Угорська
держава мала дружні відносини з великою і впливовою в Європі Київською
Руссю, руські князі одружували своїх дочок з угорськими володарями.
Перебування протягом п’яти років визначного українського філософа і поета
Григорія Сковороди в Токаї, перше видання в Буді альманаху “Русалка
Дністрова”, випуск у Будапешті українських періодичних видань на початку
ХХ століття, зокрема Гіядор Стрипський видавав журнал “Ukránia”, – це лише
окремі характеристичні сторінки українства в Угорщині.
Звичайно, тут не можна не згадати Василя Довговича – визначного
закарпатського письменника, філософа, етнографа, церковного та
громадського діяча, одного з фундаторів Угорської Академії наук. Він був
першим і тривалий час єдиним так високо титулованим закарпатоукраїнцем2.

1
Українознавство: Посібник / Уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К.: Зодіак-ЕКО,
1994. – С. 6.
2
Мацинський І. Кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. та життя і діяльність
Василя Довговича / До двохсотої річниці від народження (1783-1849). – Пряшів, 1982.
– Т. 10. – С. 3.
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За словами Ф. Потушняка “Довгович був у своєму часі найученішим мужем
Підкарпаття”1.
Довгович народився в селі Золотареві на Мараморощині, поблизу Хуста, у
перших днях березня 1783 року. Навчившись читати і писати руською вдома,
він у тринадцять років почав ходити в угорську школу в Хусті. Навчався у
Сигетській гімназії, після якої закінчив філософські курси у Варадині,
теологію в Трнаві та Ужгороді. У 1811 р. висвячений на священика і
рукоположений у Довге, де вже через три роки стає заступником декана.
Звідси у 1814 році його перевели в Лучки, 1828 року – у Мукачево, потім – у
Хуст.
Після того, як Угорська академія наук розпочала свою діяльність, у 1831 р.
на загальному засіданні було обрано 6 дійсних членів та 20 членівкореспондентів, серед яких і Василь Довгович. Таке високе визнання стало
видатною подією в загальній історії культури Закарпаття. Сам В. Довгович
свій академічний титул високо цінував2.
На жаль, переважна частина праць Василя Довговича – у рукописах. Залишив
після себе, крім філософських творів, і рукописний збірник віршів під назвою
“Поезія Василя Довговича в рукописі, видана в Мукачеві 1832 року”, що
складається із 190 поезій, з яких 131 – латинська, 41 – угорська і 18 – українських.
На творчість поета, передусім щодо мови, мало значний вплив культурне
середовище, у якому він в окремі періоди свого життя працював3. Поетичні
насамперед латиномовні тексти В. Довговича необхідно розглядати також і в
контексті його наукових філософських поглядів4.
До 200-ліття від дня народження поета зусиллями Івана Мацинського було
перекладено на сучасну українську мову працю всього життя Василя
Довговича – “Поемату” і представлено у 10 томі “Наукового збірника Музею
української культури у Свиднику”.
До сьогодні публікація в “Науковому збірнику” залишається
найповажнішим виданням українських перекладів “Поемати” Василя
Довговича. На жаль, тут переважно йдеться не стільки про поетичний, скільки
про підрядний переклад. Цікаві спроби поетичного опрацювання
угорськомовних текстів Довговича зустрічаємо у Юрія Шкробинця. Своє
бачення й інтерпретацію угорськомовного доробку автора пропонуємо у
власному дослідженні “Угорськомовні вірші В. Довговича”.
Обираючи дану тему, ми прагнули зосередитися на проблемі прочитання
творів Довговича. Прочитання Довговича найперше вирізняється тяглістю й
очевидною вибірковістю. Переконливо підтверджують це дбайливо складені
Довговичем реєстри власних праць – публікованих, рукописних і навіть
запланованих.
Спобуємо осягнути, чому до сьогодні залишається непрочитаним
1

Потушняк Ф. Я і безконечність (Нариси історії філософії Закарпаття) / Упор.,
приміт. та післямова Р. Офіцинського. – Ужгород: Ґражда, 2003. – С. 21.
2
Довгович В. Зауваження до етнографії як до науки / Перекл. з угор.
Н.О.Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2003. – С. 3.
3
Мацинський І. Кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. та життя і діяльність
Василя Довговича / До двохсотої річниці від народження (1783-1849).– Пряшів, 1982.–
Т.10.– С. 96.
4
Вигодованець Н. Василь Довгович: людина Бароко / Шкільна серія. – Ужгород:
Карпати-Ґражда, 2000. – Випуск 7.
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Довгович-Філософ. Це особливо важливо з тієї причини, що йдеться про до
певної міри амбітне намагання створити власну оригінальну філософську
систему. Філософія – основна справа життя Довговича. Про це говорить
Ференц Толді у пропам’ятному виступі на зборах Угорської академії наук, на
цьому акцентує Федір Потушняк у “Короткому нарисі філософії...», з цим
погоджуються й дослідники тощо.
Згадаємо кілька назв праць В.Довговича. Це:
1. Підготовчі матеріали до нової філософії (1820-1830).
2. Природний пошук Бога-творця з точки зору світу, яке проповідував на
відпусті в Імстичові у формі промови до народу на руській мові, а тепер,
пристосувавши до вчених учнів, на угорській мові видає автор Василь
Довгович, довжанський парох і архидиякон в Будині буквами королівського
угорського університету 1823.
3. Про створення світу кроком вище Канта і Ньютона (оригінальна думка).
4. Будова всього видимого світу, подана науково згідно з найновішими
уявленнями. Кошиці, 1827.
5. Стремління показати існування Бога.
6. Попередні дослідження про сутність людського розуму.
7. Оригінальні дослідження про природу душі (лат. мовою).
8. Просвіщення світу (теорія Єнга згідно з оригінальним розумінням).
Ференц Толді зазначає, що всього Довгович має їх близько тридцяти.
Опублікованих кілька. “Але, – каже він, – взяте за мету створення власної
системи не здійснилося”. Ця теза – “на жаль, не здійснилося” – стала
мандрівним моментом достоту в усіх публікаціях щодо філософії Довговича.
Вражаюче висока оцінка Ференцом Толді Довговича в короткому часі по
його смерті – особливий аргумент, оскільки є судженням сучасника й колеги,
фахового юриста й літературознавця, німця за походженням. Останнє, до речі,
також дає підставу для окремих роздумів.
Маємо не такий великий досвід роботи над науковими текстами Василя
Довговича, але він є цілком достатнім для висновку про їх надзвичайно
високий інтелектуальний рівень, вражаючі знання предмета розмови, глибину
суджень, чіткість, аргументованість і послідовність викладу. Зважмо і на
такий, уже незаперечний факт, який увиразнився в процесі освоєння
спадщини Довговича.
Мовознавство – Довгович власним досвідом випереджає на кілька десятків
років утвердження етимології як науки. У видавництві “Ґражда” в Ужгороді
побачило світ наукове видання “Василь Довгович – зачинатель досліджень
угорсько-українських та угорсько-російських лексичних сходжень” Йосипа
Дзендзелівського (лексико-етимологічний аналіз, передмова, постскриптум) у
співавторстві з Яношом Штернбергом (віднайдення рукопису, виготовлення
фотокопій) та Юрієм Саком (переклад українською літературною мовою).
Видання є своєрідним етимологічним словником, причому досить поважного
обсягу. Хронологічно – це перша спроба етимологізування гунгаризмів у
закарпатоукраїнських говорах та східнослов’янізмів в угорській мові. Своїм
етимологічним словником В. Довгович започаткував ґрунтовне наукове
студіювання угорсько-українських чи навіть східнослов’янських, а фактично
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угорсько-слов’янських мовних взаємозв’язків на рівні лексики1.

Етнографія. Довгович стає першим українським автором, який чітко
формулює предмет, завдання і методологію етнографії як науки, знову ж –
значно випереджаючи її утвердження як такої. І все це не лише в Україні,
й не стільки в Україні, як у світі. Також до ювілейних святкувань,
приурочених 220-й річниці від дня народження В. Довговича, було
підготовлено переклад етнографічної статті В. Довговича “Зауваження до
етнографії як до науки”, опублікованої на сторінках найповажнішого
угорського часопису першої половини ХІХ століття – у 9 томі “Наукового
збірника” (Тudományos Gyűjtemény) 1824 року. Стаття має конкретизацію:
“Статистично-філософські роздуми про етнографію (проти Івана
Чапловича, який ганебно образив русинів і волохів у публічному
виступі)”. Відстоюючи національну гідність своїх краян, він “виявився
цікавим і ерудованим полемістом, який своїм тоном та гідною подиву
розважністю позитивно вплинув на Чапловича”2. Погляди Довговича,
викладені у статті, витримали випробування часом і сьогодні цілком
актуальні. Працю Василя Довговича “Зауваження до етнографії як до
науки” слід розглядати в загальному контексті його наукових зацікавлень.
Тим актуальнішою постає проблема українського перекладу його
багатогранної та об’ємної спадщини.
Зрештою, гляньмо на поетичний спадок Довговича. Чи вдасться нам
відшукати в “Поематі” бодай один текст, що був би недоречним чи то пак
прохідним. Згадаймо, наскільки важко віднайти більш-менш пристойний
літературний текст у його сучасників і наступників.
Таким чином, можемо уявити, що містять ті умовних тридцять праць
Довговича, які він дбайливо описав за обсягом, форматом, оправою,
станом готовності тощо, але які залишаються непрочитаними. Бо й Федір
Потушняк, який безперечно найсумлінніше опрацював філософію
Довговича, мав до диспозиції лише публікації в “Науковому збірнику” та
“Верхньоугорській Мінерві”.
Знову зацитуємо Ференца Толді, який, до речі, послідовно
наголошував на руськості Довговича: “Філософські рукописи, – як
дослідження, так і підготовчі матеріали..., – підтверджують, з якою
серйозністю він ставився до обраної ним святині: там його праці
латинською “Investigatio in naturam animae rationalis” у двох томах, “De
homine gua ente rationali” у двох томах, там “право розуму”, там об’ємні
психологічні та соматологічні дослідження. Але взяте за мету створення
власної системи не здійснилося”.
Чи є для нас великою втратою те, що Довгович “на жаль, не створив
власної системи”, хоча маємо серйозну підозру, що він її таки створив, чи
більше втрачаємо від непрочитання космосу Довговича, побудованому, за
1
Дзензелівський Й., Сак Ю., Штернберг Я. Василь Довгович – зачинатель
досліджень угорсько-українських та угорсько-російських лексичних сходжень / Упор.,
передмова та постскриптум Й. О. Дзензелівського. – Ужгород: Ґражда, 2003.
2
Довгович В. Зауваження до етнографії як до науки / Перекл. з угор.
Н.О. Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2003. – С. 16.
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його ж визначенням, на осягненні природи людського розуму.
Знову ж. Нам майже нічого не відомо про тогочасну рецепцію
філософських праць Довговича, хоча вона мусила мати ширший резонанс,
оскільки зачіпала багатьох, і не лише віденських учених.
Маємо лише загальне уявлення про обширні матеріали подані
Довговичем до термінологічного філософського словника Угорської
академії наук, як також і про список слів до великого словника угорської
мови, які Довгович радив не мадяризувати, про 96 сторінок складеного
ним латино-угорського словника, про 32 сторінки астрономічної
термінології...
Не без здивування усвідомлюємо, що причиною тяглості прочитання
академіка Довговича є далеко не завжди мовний бар’єр, за який часто
ховаємося. “Великий катехизм для дітей парохіальних та інших шкіл» (до
речі – підготовлений Довговичем до друку) має 176 сторінок. “Підручник
для дітей з християнської католіки” руською й угорською мовою, як
зазначає Довгович, “готовий до друку, в красивій оправі”.
Поза сумнівом, те, що відзначення ювілею академіка Довговича
проводилося в Ужгороді, Хусті, Золотареві і т. д. мало б нас тішити. Воно
й тішить до певної міри, бо, зокрема, наукова конференція в Ужгороді й
Хусті винесла цілий ряд принципових рішень: від присвоєння вулицям
наших міст і сіл імені Довговича до створення при кафедрах вищих
навчальних закладів творчих колективів для підготовки видання його
спадщини.
Як син свого народу Василь Довгович любив його і вірно служив
йому. Тому вважаємо, що повернення із забуття і дослідження постаті цієї
геніальної людини, “одного із найученіших мужів Підкарпаття”, переклад
поетичної та наукової спадщини, наближення його творчого доробку до
нашої доби, нового покоління українців, адже його міркування не
втратили своєї привабливості й актуальності до сьогодні, – вагомий крок
до збереження історичного минулого, історичної пам’яті. Можна
впевнено твердити, що Василь Довгович – одна з вершинних постатей
української історії. Творячи угорську науку, Василь Довгович чітко
усвідомлював свою українську сутність. Отже, це оптимальний об’єкт
дослідження як для української, так і для угорської науки.
Відрадним фактом розширення українознавчих студій в Угорщині є
зацікавлення науковим та літературним спадком Василя Довговича в
Будапештському університеті імені Етвеша Лоранта. Зокрема, тут уже
затверджено тему дослідження його угорськомовних поетичних текстів, й
віримо, що в ближчій перспективі – осягнення філософських, теологічних,
лінгвістичних праць ученого, яке, поза сумнівом, лише сприятиме
глибшому порозумінню між двома європейськими сусідами й стане
предметом національної гордості як для українців, так і для угорців.
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Краснодемська І. Й. (Київ)
ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ
УЧЕНИХ У США
У статті розглядаються проблеми розбудови громадянського суспільства
в дослідженнях українських учених у США. Автор вважає, що інформаційні
видання українських учених у США, використовуючи українську та інші мови,
стали елементом етнічної культури, фактором збереження національної
ідентичності українців.
У всі періоди своєї історії люди прагнули усвідомити природу суспільства,
у якому вони живуть, характер відносин індивіда, суспільства і влади.
Знаходження рівнодіючої між ними було й неодмінно буде визначальним
чинником розвитку спільноти, умовою самореалізації громадянської сутності,
особистості. Життя незаперечно підтверджує, що стан громадянського
суспільства багато в чому визначається його взаємодією з владою як
політичним інструментом. Чітке бачення й розуміння розмежування їх
функцій дає змогу усвідомити суспільство й державу як партнерів, не
допускає зверхності держави над суспільством, засвідчує, що держава є
похідною від громадянського суспільства, а тому повинна всіляко сприяти
його розвитку.
Громадянське суспільство є об’єктом дослідження багатьох наук:
філософії, соціології, політології, правознавства, історії, економічної теорії та
ін. Кожна з них відповідно до свого предмета вивчає якийсь певний бік,
аспект громадянського суспільства. За своєю сутністю та дією воно охоплює
всі сфери життєдіяльності спільноти: політичну, соціальну, економічну,
етнонаціональну, духовну тощо. Тому саме українознавство як синтезуюча
наука про український народ разом з іншими проблемами має комплексно
вивчати проблеми розбудови громадянського суспільства.
Громадянське суспільство багато в чому віддзеркалює стан та структуру
самого суспільства. Його визначають багатоманітні суспільні відносини:
економічні, соціальні, політичні, ідеологічні, моральні, сімейні, побутові
інститути тощо. Тож не дивно, що проблема сутності та тенденцій розвитку
громадянського суспільства в Україні тепер надзвичайно злободенна, вона
невіддільна від загального питання реформування суспільного та державного
життя в Україні. Наша держава пройшла складний шлях історичного розвитку
політико-правової думки, починаючи з моменту виникнення перших уявлень
про суспільство та його більш досконалі форми.
Перервність державності в Україні стала причиною недорозвиненості
теорії громадянського суспільства, але найбільшої шкоди нормальному
розвитку цієї теорії як і самої державності завдала тоталітарна система.
Знищення зачатків громадянського суспільства, оцінка його ідей як
шкідливих в умовах злиття пануючої партії з державою призвели до повного
викорінення громадянського суспільства із суспільної структури. На
сьогоднішній день наше суспільство перебуває в стані системної кризи, коли
особливо загострюються політичні, економічні, соціальні процеси,
відбувається переосмислення старих стереотипів, стверджуються перші
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паростки демократичних засад. Тобто сьогодні ми повинні одночасно дбати і
про розвиток нашої державності та громадянського суспільства. Саме
розуміння важливості нормального розвитку обох структур є необхідною
умовою демократичного розвитку України.
Створення соціальної, демократичної, правової держави – важлива умова
розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні. Демократична
держава завжди надійно контролюється суспільством, а саме суспільство
звільняється від опіки та диктату держави, що має існувати заради людей.
Із розвитком громадянського суспільства в нашій країні пов’язується
можливість виходу з кризи, оновлення всіх сфер життєдіяльності людини.
Нові суспільно-економічні та духовні реалії нашої держави яскраво
висвітлюють неможливість ефективного просування України старим
тоталітарним шляхом розвитку на підставі централізації влади та управління.
За сьогоднішніх умов будь-які державні плани, директиви чи ініціативи без
активної підтримки з боку всіх верств суспільства приречені. Тому на реальні
успіхи можна сподіватися лише тоді, коли влада буде спроможна приймати
державні рішення з максимальним урахуванням політичних, економічних та
соціальних інтересів і сподівань цих суспільних верств.
Суспільний лад своїм функціонуванням об’єктивно відтворює суспільні
імперативи в політичній системі, одночасно обумовлюючи становлення й
розвиток таких державних форм, які б спроможні були адекватно реагувати на
головні об’єктивні інтереси суспільства. Європейський досвід показує, що
саме формування та розвиток громадянського суспільства проторує шлях до
свободи, створення в державі належних умов для його функціонування стає
вирішальним чинником суспільного добробуту і представницької демократії.
Стає зрозумілим, що утворення справжнього дієздатного суспільства в
нашій країні є актуальною й нагальною проблемою. Звернення до історичного
досвіду становлення й усвідомлення феномена громадянського суспільства
сприятиме осмисленню наших проблем.
Сьогодні Україна здійснює лише перші кроки на шляху до відродження
власної духовності. Це вимагає окреслення загальних рис власної моделі
соціального розвитку, яка була б спроможна гармонізувати інтереси держави
з прагненнями різноманітних суспільних груп, автономних асоціацій та
індивідів.
Суспільство й держава покликані оптимально поєднувати інтереси
індивіда й держави, індивіда й громадських об’єднань, громадських об’єднань
і держави як передумови їх нормального розвитку. Їх зміцнення можливе
завдяки рівноправному функціонуванню різних форм власності, розвитку
громадських об’єднань та громадської творчості, підвищенню ролі сім’ї,
обмеженню втручання держави.
Для вітчизняної суспільно-політичної практики значущим є вивчення
співвідношення громадянського й національного відродження в зв’язку із
створенням держави та процесами постмодернізації. Мова йде про вибір
пріоритетів у формуванні типу громадянського суспільства.
Наближення до вихідних і сутнісних проблем громадянського суспільства
вимагає теоретичних розробок на засадах системної методології з позицій
філософсько-соціологічних, економічних, юридичних, політологічних галузей
науки тощо. Саме системні наукові розробки, на наш погляд, становлять зараз
певний дефіцит. Протягом усього розвитку історії європейської суспільної
думки найрізноманітніші аспекти становлення, розвитку та функціонування
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громадянського суспільства і громадянської свободи були об’єктом уваги й
предметом теоретичних досліджень багатьох мислителів світового рівня, а
також сучасних філософів, істориків, політологів, правників.
На межі ХІХ – поч. ХХ ст. європейська філософська та політична думка
втрачає зацікавленість до ідеї громадянського суспільства. Постає доба
тоталітарного мислення, що визнає громадянські ідеали химерними реліктами
доби Просвітництва та лібералізму.
І лише наприкінці 70-х років ХХ ст. стара проблема громадянського
суспільства знову висуває на порядок денний інтелектуальні дискусії і до
сьогодні залишається у фокусі європейської соціально-філософської думки.
У сучасній літературі домінують дослідження, що розвивають стосовно
реалій ХХ сторіччя “токвілівську” концепцію громадянського суспільства. У
той же час немало і прихильників напрямку трактування громадянського
суспільства, започаткованого Д. Локком.
У цьому контексті можна розглядати ідею “пост капіталістичного”
громадянського суспільства, що набула популярності у 80-ті рр.
Уже на поч. 90-х рр. постає усвідомлення загальнолюдської вартості
понять громадянського суспільства та його органічні сполучності з
демократією.
Значно менше уваги приділяється дослідженню проблем громадянської
ідеї в українському суспільстві. Майже невисвітленим залишається процес
становлення та еволюції громадських інститутів до ХХ ст. Лише розвідки Ів.
Лисяка-Рудницького та Б. Цимбалистого є спробами співставити соціальногромадське життя в Україні з відповідними процесами на Заході.
У кінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. у колишньому Радянському
Союзі встановився тоталітарний режим, що зумовило політичну еміграцію
значної частини українців у країни Західної Європи, а згодом у США, Канаду,
Бразилію, Аргентину, Австралію. Внаслідок цього Україна втратила значний
матеріальний та інтелектуальний капітал. За кордоном опинилася майже вся
еліта: видатні громадсько-політичні діячі, письменники, художники,
літератори та вчені.
Вихідці з України створили в країнах Заходу близько 600 політичних,
громадських і суспільно-політичних організацій, багато з яких пропагували
ідеї національно-визвольного руху, тільки в США їх налічувалося близько
130.
Усі вони мали головну мету, ідею – визволення українського народу,
здобуття Україною незалежності, але відрізнялися методами й засобами
діяльності.
Наукові центри західної діаспори (зокрема, УВАН у США, Український
дослідницький інститут у Гарварді та ін.) брали участь у навчальному
процесі громадських організацій, досліджували окремі наукові проблеми:
по-перше, організаційну структуру українського суспільства;
по-друге, питання державотворення, націо-, етно-, культурогенезу
українців;
по-третє, досліджували методологічні основи діяльності громадськополітичних формувань.
Вчені-українознавці даних установ удосконалювали теорію і практику
виховання особистості, концепцію української національної революції,
національної держави й українського суспільства.
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Це стосується й Української Вільної Академії Наук у США, яка видає
інформативні “Бюлетень” та “Вісті” УВАН у США тощо. У них вміщено
доповіді, виголошені на засіданнях УВАН, а також з’являлися окремі
монографії, присвячені різним українознавчим питанням, у тому числі й
розбудові українського суспільства та держави.
Так, наприклад, професор історії Сходу Європи та Росії Іван ЛисякРудницький у 1973 р. видав книжку “Між історією й політикою: статті до
історії та критики української суспільно-політичної думки”. У ній автор
зібрав найкращі науково-публіцистичні праці за 25 років своєї наукової
діяльності. А починалась вона в сорокових роках на різних землях,
продовжувалася по різних українських осередках й університетських центрах
Європи, США й Канади. Місцевості, про які автор писав у вміщених статтях і
есеї, віддзеркалюють деякою мірою його життєвий та академічний шлях.
Він виростав і формувався як науковець у кліматі трьох культур та
високошкільних систем: української, західноєвропейської та американської.
Вчений вміло поєднує знання з різних сфер суспільних наук – історії,
політики, соціології, філософії. У збірці “Історичне есе” він торкається
найважливіших українознавчих проблем, а саме: 1) розвитку української
суспільно-політичної думки в ХІХ-ХХ ст., її вплив на наше національне та
політичне відродження; 2) українських визвольних змагань у Першій і Другій
світових війнах; 3) українського націоналізму та комунізму, а також питань
інтелектуальної свободи, структури наших еліт, характеру нашого
політичного проводу, суспільного правопорядку, взаємин з нашими сусідніми
державами тощо.
Усі статті в книжці написані об’єктивно на широкій джерельній базі і
науково обґрунтовані, з оригінальними висновками1.
І.Лисяк-Рудницький більшість своїх праць присвятив дослідженню
життєвого та творчого шляху теоретиків української суспільно-політичної
думки, зокрема М.Костомарову, М.Грушевському, В.Липинському,
Д.Донцову, М.Драгоманову.
Проблем національної ідентичності, самоідентифікації людини торкається
в своїй праці “Тавро бездержавності” Б.Цимбалистий. “Коли серед нас більше
осіб, які усвідомлюють собі психологічні та соціологічні наслідки довгого
поневолення і свідомим зусиллям намагатимуться ліквідувати їх у особистій
поведінці, у нашому громадянському, церковному, політичному житті,
потрібно на кожному посту прямувати до зцілення нашої спільноти в’язам
взаємного довір’я, толерантності до різниць між нами, лояльності до своїх
співвітчизників”. Вчений заохочував кожного члена громади до такої свідомої
позитивної акції”2.
Як реконструювати українське суспільство? На його думку, “зміна може
відбуватись через повільну переміну всієї духовної атмосфери даної культури,
емоційного стану суспільства, традицій дому, ментальності батьків”, – і далі –
“отже, кращу суспільність можна виховувати малими, але продуманими

1

Федишин О. Між історією і політикою // Сучасність. – 1975. – Ч. 169. – С. 118.
Кириченко В. Національні інтереси (форми вияву) // Мала енциклопедія
етнодержавознавства. – К.: Генеза; Довіра, 1996. – С. 118.
2
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змінами, повільним переустроєм певної системи цінностей, яка визнається
кращою дрібними деталями у вихованні дітей і т.ін.”1
Український дослідницький інститут у Гарварді випускає журнал
“Українські дослідження в Гарварді”, ряд книжних публікацій, Збірки
гарвардських досліджень, бюлетень “Перспективи в сучасній Україні”, де
науковці Інституту разом з ученими інших інститутів (у т. ч. УВАН)
опублікували статті з проблем етнопсихології. Про це свідчить ряд праць та
окремих видань, що розглядали питання національної ідентичності українців,
проводили аналіз праць відомих етнопсихологів. Особливою увагою
користуються студії щодо етнічних взаємин українців з іншими націями в
культурному та соціопсихологічному аспекті, особливо щодо українців, які
перебувають в еміграції.
Дев’ятий номер журналу “Українські дослідження в Гарварді” за 1985 р.
був цілковито присвячений діяльності та науковим працям відомого
українського наукового та суспільного діяча, який працював над
етнопсихологічними ідеями української науки, В’ячеслава Липинського та
мав назву “Політичні та соціальні ідеї В’ячеслава Липинського”. У цьому
збірнику були надруковані статті Омеляна Пріцака, відомого академіка, чл.
УВАН, “Місце Липинського в українській інтелектуальній історії”, Всеволода
Ісаєва “Політична соціологія В.Липинського”, Євгена Пазура “Ідея нації
В. Липинського”, Ярослава Пеленського “В. Липинський та проблема
просвітництва”. У цих працях детально розглядаються та аналізуються праці
В.Липинського, особливо його теорія нації.
Розвиткові національної ідеї та формуванню українського характеру в
період визвольних змагань українського козацтва була присвячена праця
Ф. Сисина “Козацькі хроніки та розвиток сучасної української культури та
національної свідомості”, опублікована в грудні 1990 р.
У книжці П.Магоча “Формування національного характеру: Підкарпатська
Русь” піднімаються проблеми формування національних особливостей серед
українців, які проживали на території Словаччини та Закарпаття. Окремі
моменти формування національного характеру та вплив на нього ідей
націоналізму розглядаються в праці А.Марковича та Ф.Сисина “Державне
будівництво та політика націоналізму”.
Сучасний етап досліджень національної ідентичності та особливостей
національного характеру, які проводять вчені-українознавці Українського
дослідницького інституту в Гарварді (США), мають два основні напрямки:
перший – вивчення процесів, що відбуваються в середовищі української
діаспори, особливостей асиміляції українців-емігрантів у США та Канаді.
Головне питання цих досліджень – вивчення особливостей асиміляції
українців-емігрантів у США та Канаді. Взагалі вивченню питання етнічних
меншин та угруповань у Північній Америці приділяється увага не лише
українських наукових установ, а й наукових інституцій багатьох університетів
та державних установ даних країн;
другий – це вивчення процесів, що проходять на терені Східної Європи,
зокрема, серед держав СНД. Особлива увага наукової думки до міжетнічних
взаємин спричинена минулими помилками, що були допущені урядами й
1
Римаренко Ю. Забезпечення життєдіяльності українського етносу // Мала
енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза; Довіра, 1996. – С. 504.
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державними інституціями США та інших розвинених держав на етапі
створення нових національних держав у Європі. Неправильний підхід до
міжетнічних взаємин – це основна причина появи вогнища напруженості в
центрі Європи – Югославії. Науковці почали розглядати відносини між
націями, окремими національними групами у зв’язку з національними
особливостями. Вивчення цих особливостей дасть можливість прогнозувати
співіснування певних етнічних груп між собою та ставлення осіб однієї
національності до іншої. Саме гармонізація національного становища в нових
державах та можливість прогнозування цікавить наукові установи, які
отримують державне фінансування для вивчення даних проблем1.
Україна через своє географічне положення співіснує з цілою низкою
народів та народностей і є об’єктом дослідження даної тематики. Тому на
першому плані стоїть питання національної ідентичності українця, його
психосоціальні характеристики. Крім того, вивчення психологічного
ставлення особи українця до осіб інших народностей цікавить науковців через
існування ряду проблем міжетнічного плану (відносини Україна-Росія,
Україна-Польща) з уврахуванням історичного процесу формування
українського національного характеру.
Взагалі, характеризуючи вивчення етнопсихологічних проблем у
суспільстві науковцями УВАН та Українського дослідного інституту, можна
зробити висновок про перехід від теоретичних досліджень етнопсихології
української нації до практичних досліджень національної ідентичності,
міжетнічних взаємин та ставлення до національних меншин2.
У збірнику статей “Національна ідентичність та етнічність у Росії та нових
країнах Євразії” аналізується взаємодія національних особливостей народів
по відношенню до внутрішньої структури та міждержавної політики нових
держав Європи, розглядається ідея етнічної належності та змішаних етнічних
угруповань. Основна увага спрямована на вивчення розвитку національної
ідентичності, етнічних проблем між окремими державами та всередині них,
вивчення проблеми державотворення. У ньому вміщено ряд статей про
національні особливості українського етносу та його взаємовідносини з
іншими народами.
Фундаментальною працею, що розглядала питання соціопсихологічної
адаптації українців-емігрантів та вплив національного характеру українців на
ставлення до інших національних груп та об’єднань, стала праця “Етнічність
та національна ідентичність: Демографічні та соціоекономічні характеристики
україномовних осіб у Сполучених Штатах Америки” під редакцією Олега
Воловини.
У ній вперше був проведений ґрунтовний аналіз на основі вибіркових
досліджень осіб, що вважають себе українцями, та тих, хто спілкується
українською мовою. Книжка складається з ряду статей, створених за
результатами досліджень людей різного походження, різного суспільного та
сімейного стану.

1
Кіцак Н. Етнопсихологічні праці науковців Українського інституту українських
досліджень в Гарварді // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. За
заг. ред. проф. Б.П.Лановика. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 143.
2
Там само. – С. 144.
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Однією з характеристик, що показує асиміляцію етнічної групи в нове
суспільство, є мовна асиміляція. Як показує досвід, асиміляція мови
характерна для будь-якої етнічної групи в США. Проте українська мова
асимілюється значно повільніше, ніж мови інших народів. Цьому значно
сприяє вживання української мови на побутовому рівні. Разом з фактором
збереження міцної сім’ї українська мова буде зберігатись на побутовому рівні
ще тривалий час. Нові емігранти та політика підтримки національних мов
дасть змогу призупинити процес асиміляції української мови1.
Наукові установи, громадські об’єднання західної української діаспори
виносили на обговорення світової громадськості проблеми українського
суспільства, систему цінностей, що розкривали особливості світосприйняття і
світорозуміння певної людської спільноти (мову, релігійні уявлення, звичаї,
фольклор, народну творчість), які свідчили про її неповторність та
динамічність життя нації. Інформаційні видання українських учених у США,
використовуючи українську та інші мови, стали елементом етнічної культури,
фактором збереження національної ідентичності українців. Їх ідейнотематична спрямованість, що піднялась вище етнографізму, передбачала
боротьбу за державний суверенітет України, за побудову якісно нового
громадянського суспільства. Як фактор формування національної
самосвідомості народу зарубіжні українські суспільні та громадські
організації, їх преса поширювали ідеї культурного та національного
відродження.
Такий компонент самосвідомості як історико-культурна пам’ять народу,
відображаючи факт існування етносу – спільноти людей, до якої вони
належать, містила характеристику історичних та культурних явищ, подій
минулого і сучасного. У процесі збільшення знань про них, іншої інформації у
людей до цих явищ і подій формувалось відповідне ставлення, яке при
наявності сукупних умов веде до культурної та історичної самосвідомості в
межах етносу, сприяє національному пробудженню.
Написані вченими-українознавцями праці розкривали роль церкви в
становленні нації, культури, суспільства і розбудові держави. З’являються
нові підходи в трактуванні співвідношення сил між протилежними суспільнополітичними системами, розвитку суспільства, ролі в ньому емігрантів у
боротьбі за вільну Україну. Значне місце відводилося матеріалам, що
розкривають західний образ життя, характер суспільно-політичного життя в
різних східних і західних країнах, форми і методи протидії впливу ідей
соціалізму.
За умов незалежної України вивчення життя й діяльності українських
наукових та громадських організацій у США набуває особливого значення.
Це, з одного боку, велика впливова сила у світі, що особливо гостро реагує на
успіхи і помилки молодої суверенної України. З іншого боку, українські
емігранти готові поділитись своїми надбаннями і досвідом, умінням діяти в
умовах ринкової економіки, нових політичних реалій демократичного

1
Кіцак Н. Етнопсихологічні праці науковців Українського інституту українських
досліджень в Гарварді // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. За
заг. ред. проф. Б.П.Лановика. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 145.
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суспільства. Вони можуть стати своєрідним мостом, який допоможе вивести
Україну у сферу світового господарства та культури1.
Отже, можна зробити висновок, що розбудова та розвиток громадянського
суспільства необхідні, це не може бути прихіттю тієї чи іншої людини чи
певної спільноти, а це об’єктивно визначається потребами розвитку людської
цивілізації.
Саме ця ідея має стати не тільки об’єктом політики, а й важливою
науковою й освітньою проблемою.
Отже, розвиватися громадянське суспільство має на засадах науки:
вироблення, усвідомлення й сприйняття спільнотою єдиної концепції, мети,
принципів, методів не лише будівництва як такого, а й формування його
духовних засад (свідомості, моралі, культури), пам’ятаючи, що головна
проблема побудови – це проблема самопізнання, самотворення, самореалізації
людини, спільноти, життя розумного на землі.

1
Совінська Н. Історичний вплив української еміграції на національну свідомість
незалежної України // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. За заг.
ред. проф. Б.П.Лановика. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 30.
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БІБЛІОГРАФІЯ
УКРАЇНОЗНАВСТВА

Яковлев О. В., Шульгіна В. Д. (Київ)
МЕТОДОЛОГІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА
В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БІБЛІОГРАФІЇ
У статті розглядається методологія українознавства в дослідженні
проблем національної бібліографії. Автори переконані, що наукові розробки в
галузі національної бібліографії відкривають подальші перспективи у
виведенні української національної культури у світовий інформаційний
простір.
Основними проблемами національної бібліографії на сучасному етапі
духовного відродження України є накопичення, збереження та введення до
наукового, культурного й педагогічного обігу української культурної
спадщини; розроблення теоретичних і методичних засад україніки на основі
узагальнення досвіду світової бібліографії. Історичні обставини становлення
державності спричинили особливості культурного розвитку в Україні.
Фальсифікація історії України призвела до вилучення багатьох імен видатних
учених і митців з національного культурного середовища.
Отже, нова культурологічна політика в Україні потребує повернення
людству всієї культурної спадщини, розроблення відповідних концепцій,
принципів і методик інформаційно-пошукової діяльності в галузі
національної бібліографії.
Українська бібліографія має давні історичні джерела і накопичила
значний документальний матеріал, однак відсутня стала теоретична концепція
самого поняття “україніка”, немає повного бібліографічного українського
репертуару. Визначення поняття “україніка” має не тільки теоретичне, а й
практичне значення. Залежно від того, який зміст вкладається в нього,
формулюються і принципи, критерії, що дають змогу виокремити документи
стосовно зазначеного об’єкта.
У різні історичні періоди інтерпретація цього поняття й самі підходи до
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його формування були різноманітними і залежали від державного ставлення
до національної ідеї.
На початку ХХ ст. склалось уявлення про україніку як про зарубіжні
видання про Україну й українців, видруковані всіма мовами світу за межами
країни. Аналогічний зміст вкладають у поняття “росіка” деякі сучасні
російські бібліографи, підтримуючи офіційну наукову позицію Російської
національної бібліотеки (РНБ). На I Всеросійській нараді з проблем “росіки”,
що проходила у Москві в Російській державній бібліотеці у червні 1995 р.,
з’ясувалось, що залишається традиційний підхід розуміння “росіки”,
відповідно до якого до неї відносять іншомовні твори про Росію, котрі
вийшли з друку за її межами. Такий підхід зберігається в бібліографічних
роботах, що складаються в РНБ, і стосується дореволюційної “росіки”. Крім
того, поняття “росіка” узгоджується з поняттям “екстеріорика” (від лат.
exterior – зовнішній, іноземний), тобто мають на увазі документи про Росію,
які вийшли за її межами. В основу відбору документів покладено такі
критерії: за змістом – зарубіжні документи про дану країну і народ, який там
проживає; за авторською ознакою – оригінальні твори і переклади авторів
даної країни та вихідців з неї, опублікованих за кордоном; за мовною ознакою
– документи національною мовою даної країни, створені за кордоном.
Фактично іншої позиції дотримуються українські вчені. Утвердження
національної ідеї в роки Української революції і державності в періоди 19171920 рр. і українізації 20-х рр. сприяло розробленню основних принципів
створення всеохопної національної бібліографії – “україніки” видатними
вченими С.Масловим, Ф.Максименком, Ю.Меженком, С.Постернаком,
М.Сагардою, М.Ясинським та ін.
В умовах національного утиску, якого зазнавала Україна в 30-ті та
післявоєнні роки, простежується занепад теоретичних та практичних розробок
у галузі національної бібліографії й україністики. У радянському
бібліографознавстві термін “національна бібліографія” вживали лише
стосовно бібліографії зарубіжних країн, у СРСР – бібліографія була
“державна”, що спричинено політичними факторами і зручним винаходом для
відображення друкованої продукції СРСР – конгломерату націй.
В умовах суверенної України національна бібліографія і є державною, а
проблема її дослідження розглядається на рівні національно значущої у
системі сьогоденних цінностей. Ця проблема за тематикою “Створення
національної бібліографії України” розробляється Національною бібліотекою
України імені В.І.Вернадського як державна науково-дослідна тема
Національної академії наук України.
Отже, сучасні історичні умови, стан розвитку науки, культури і техніки в
Україні потребують подальшого осмислення поняття “україніка”, яка повинна
тепер охоплювати не тільки всі види друкованої продукції, а й електронні
документи.
Методологічні принципи українознавства ми поклали в основу
дослідження зазначених проблем. Воно надає перевагу міждисциплінарнопроблемним способам пізнання. Українознавство об’єднує головні проблеми
не лише розрізнених наук про Україну, українство (мовознавство, етнологію,
словесність, етнографію, економіку, медицину, географію), а й філософську
думку, релігійну творчість, суспільно-політичні проблеми, творіння
мистецтва. Українознавство покладає аналіз явищ не лише в порівнянні, а й у
з’ясуванні зсередини, не відчужено, раціонально, а “людиномірно”, ціннісно-

530

Бібліографія українознавства
1

орієнтовано .
Поява феномена українознавства пов’язана з державотворчими процесами
в Україні 1917–1920 рр. і наприкінці ХХ ст. Українознавство передбачає
наукове осмислення процесів, що відбуваються в нашій країні.
У 1918 р. Українська національна академія, очолювана В.І.Вернадським,
ухвалила створити відділ українознавства і, разом з тим, було вирішено
покласти українознавство в основу діяльності Академії як методологію, мету,
філософію й інтегративний принцип.
Термін “українознавство”, введений М.Драгомановим, підтримав
М.Грушевський, його розвивали С.Єфремов, І.Стешенко, Дорошенки та інші.
Цей термін вживався на означення наук з проблем України та українства
(мова, етнологія, історія, географія) і був спрямований на формування
цілісності та системності знань.
Інформація про територію і народ України фіксувалася у різних формах
здавна. Новітнє українознавство – це цілісна інтегративна посткласична наука
про
Україну
й
українство
в
часопросторових,
геополітичних,
етнонаціональних, культурно-інформаційних вимірах. Останнє сприяє
виробленню моделі майбутнього розвитку української спільноти на основі
пізнання себе як нації і держави в давноминулі часи та нині – у
полікультурному середовищі і часопросторовій взаємозалежності.
Українознавство спирається на міждисциплінарно-проблемні способи
пізнання посткласичної науки в парадигмі культури постмодернізму:
структура, модель, ймовірність, інформація, функціональність, системність
тощо.
Цей концептуальний підхід до аналізу явищ співмірний з філософськими
поглядами В.Вернадського: “Закономірно, що старі схеми суто
механістичного характеру мають бути замінені новими побудовами, бо в
самій матерії відкриваються джерела таких змін, які несумісні із суто
механістичними побудовами її організму”2. І далі: “Ми часто даємо просто
набір фактів і спостережень там, де ми маємо дати ціле... А навколо величезна
кількість нагромаджених даних, які тільки й чекають такого охоплення”3.
Розглядаючи специфічність завдань народознавства, треба усвідомити, що
ця галузь є складовою розвитку українознавства й має свої практичні сфери
безпосереднього впливу, орієнтовані на вивчення традицій, звичаїв, обрядів.
Пріоритет українознавства полягає в тому, що, зберігаючи й використовуючи
традиції, звичаї українська нація повинна розвивати культурно-інформаційні
надбання цивілізації, вирішувати державотворчі проблеми країни у світовому
контексті.
Національне виховання молоді неможливе без українознавства. Останнє
як могутній науково-педагогічний засіб пробуджує почуття любові до
України та українства, національну гордість і людські чесноти українця,
вболівання за долю самостійної Української держави. Завдяки йому учні
засвоюють і цінності загальнолюдської цивілізації, християнської та сучасної
1
Кононенко П. Українознавство. – К.: Заповіт, 1994. – 319 с.; Усатенко Т. Новітнє
українознавство: традиції народу, категорії нації, наукові виміри // Дивослово. – 1996. –
№ 12. – С. 17- 20.
2
Вернадский В. Научная революция и философия // Философские мысли
натуралиста. – М.,1988. – С. 410.
3
Там само. – С. 411.
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культури тощо.
Багатовікова залежність українського народу замулила національні
джерела, знищила релігійні святині. Однобічний техногенний розвиток
сучасної цивілізації не виправдав себе, стався великий розрив між сучасними
технологіями і моральними цінностями, поширились псевдокультура,
псевдомистецтво.
За таких умов українознавство, за висловом П.Куліша, – “спасенний
погляд на самого себе”. “Саме воно, інтегративне, толерантне, демократичне,
можна сказати, людяне, новітнє українознавство, має бути покладене в основу
гуманітаризації освіти нового тисячоліття в Україні1”.
НДІ українознавства розробив концепції: “Система національної освіти”,
“Школа нової генерації – українська національна школа-родина”,
“Українознавство” та ін.
Розкриваючи зміст “українознавства” як навчальної дисципліни, автори
проекту цього інтегративного курсу детермінують предмет як систему
цінностей та інтегративних знань про Україну, її духовні й матеріальні
вартості, про українство як етнокультурну, духовно-господарську,
геополітичну (космічно-всепланетарну) цілісну реальність у часопросторовій
взаємозалежності полікультурного простору. Як навчальна інтегративна
дисципліна, українознавство спрямоване на навчання й виховання особистості
національно, громадсько усвідомленої у полікультурному просторі. “Основна
мета курсу – подати учням знання про Україну та українство як цілісність і
тим
сприяти
самоусвідомленню,
самопізнанню,
самовизначенню,
самоствердженню, самореалізації особистості і народу2”.
У сучасній естетиці обґрунтовується теза про необхідність максимального
виявлення і розкриття саме українознавчого аспекту та виведення його на
рівень науки про культуру – вітчизняну культурологію. Мається на увазі
введення в науковий обіг і осмислення величезної спадщини вітчизняної
історіографії, народознавства, мистецтвознавства, української художньої
філософсько-естетичної думки3.
Якщо українознавство формує методологічні принципи дослідження
проблем національної бібліографії, то україністика становить усю сукупність
наукових дисциплін, що вивчають українську культуру в різних її аспектах, а
також діяльність її представників.
Україністика досліджує проблеми системно-комплексного опанування
мистецької спадщини українського суспільства, шляхи адекватного пізнання
й стимулювання розвитку культури нашої держави в її історико-етнічних
характеристиках та проекціях на всесвіт. Вона відображає діяльність митців,
спрямовану на складання, виконання, дослідження та впровадження в
культурне середовище творів українського професійного та народного
мистецтва.
Документи, що відбивають результати цієї діяльності (самі твори,
1
Усатенко Т. Новітнє українознавство: традиції народу, категорії нації, наукові
виміри // Дивослово. – 1996. – № 12. – С. 20.
2
Українознавство (стандарт навчального інтегративного курсу) // Освіта. – 1994. –
7 вересня. – С. 4.
3
Шевчук О.В. Сторінки музичної україніки кінця ХIХ – початку ХХ ст. в
історично-культурному контексті // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 1. –
С.16-23.
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дослідження, аудіовізуальні матеріали, посібники, методичні розробки тощо),
складають фонд україніки і зберігаються у вигляді первинної інформації (самі
документи та їх копії) та вторинної (бібліографічні покажчики, картки,
електронні каталоги та ін.).
Методологічні принципи новітнього українознавства й досягнення
україністики лягли в основу вивчення проблем національної бібліографії,
зокрема, при визначенні концепції україніки як бібліографічного аспекту
українознавчого дослідження.
Питання про загальну концепцію україніки було порушене на Першому
конгресі Міжнародної асоціації україністів (вересень, 1990). Його учасники
відмовились від вузького бібліографічного розуміння поняття україніка як
суто зарубіжних видань про Україну. Бібліографія україніки розглядається як
невід’ємна частина національної бібліографії.
У поняття україніка ряд учених пропонує вкладати не тільки
бібліографічну інформацію як вторинну документну, а й створення зведеного
фонду копій архівних історичних документів, що зберігаються за кордоном,
отже, нагромадження масивів первинної інформації і накопичення масиву
вторинної1.
Вважаємо, що україніка повинна концентрувати в собі масиви первинної
інформації (оригінали документів чи їх копії, у тому числі фонд копій
матеріалів, що зберігаються за кордоном), а також вторинної (систему карток,
каталогів, реєстрів, путівників, довідників, власне бібліографічну
інформацію).
Національна бібліографія розглядається нами як форма відображення
багатовікової пам’яті народу, засіб обміну й збагачення досягнень його
культури.
Як специфічні засоби бібліографічного моделювання, національні
бібліографічні репертуари відображають розвиток народу й держави в усіх
сферах суспільного життя, а також внесок даного народу в загальну
скарбницю світової цивілізації. Вони розкривають важливу частину єдиного
бібліотечного фонду кожної країни, створюють підґрунтя для розвитку всіх
інших видів бібліографії, здійснення бібліографічного пошуку, довідковобібліографічного обслуговування.
Щодо змісту поняття українська книжка, за концепцією дослідників
Інституту української книги Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського, у зазначеному бібліотекознавчому контексті остання має
вивчатись у широкому розумінні бібліографічного документа будь-якої
форми, беручи до уваги всі види друкованої продукції. Сьогодні взагалі
бібліографічний облік повинен охоплювати найрізноманітніші види
документів, а не лише поліграфічні видання. Він, зокрема, має видання –
текстові, нотні, картографічні, образотворчі; видання для сліпих; офіційні
документи; аудіовізуальну продукцію – кіно-, фото-, фонодокументи;
електронні видання, тобто програми для ЕОМ і бази даних; неопубліковані
документи, результати науково-дослідницької і конструкторської діяльності
(дисертації, звіти про науково-дослідні роботи, депоновані наукові роботи,

1
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алгоритми і програми)1.
Поняття українська книжка в широкому розумінні вбирає в себе рукописні
твори (з Х по XXI ст.) і твори друку (з ХVI по XXI ст.), включаючи
аудіовізуальні документи й електронні видання). Щодо друкованих творів, до
української книги належать:
1. Твори друку, видані українською мовою незалежно від місця видання.
2. Твори друку всіма мовами, опубліковані на теренах нинішньої
України.
3. Твори друку про Україну й український народ, видані в усьому світі
всіма мовами.
4. Твори друку, авторами яких є українці, українські установи, заклади,
організації та об’єднання, оприлюднені в усьому світі всіма мовами,
незалежно від їх змісту2.
Практично першою установою, котра намагалася координувати зусилля
науковців щодо національної бібліографії, було НТШ, у складі якого з 1909 р.
діяла бібліографічна комісія.
Найплідніший період діяльності НТШ пов’язаний з участю (з 1894) і
головуванням у ньому М.Грушевського (1897-1913). Під його редакцією
вийшло 110 томів “Записок Товариства”, близько 30 томів інших видань, 88
книжок “Літературно-наукового вісника” (1895-1905); 1905 р. “Вісник”
передано з НТШ Українській видавничій спілці, але М.Грушевський
продовжував редагувати його до 1914 р.
До Першої світової війни НТШ було безумовним і авторитетним лідером у
розробленні українознавчої тематики. З організацією в Києві Української
академії наук, а особливо в 20-ті роки лідерство в напрацюванні проблем
українознавства перейшло від НТШ до ВУАН (Всеукраїнська академія наук).
Було створено Бібліографічну комісію ВУАН, до якої увійшли провідні
бібліографи України: С.Маслов, Ф.Максименко, Ю.Меженко, С.Постернак,
М.Сагарда, М.Ясинський.
Це був період розквіту українського книгознавства. Український науковий
інститут книгознавства (УНІК) під керівництвом Ю.Меженка виходив на
передові рубежі у бібліографічній науці.
Ю.О.Меженко був глибоким дослідником у галузях книгознавства,
бібліографії, історії української культури, організатором і керівником ряду
науковознавчих і бібліотечних установ, засновником бібліологічних видань,
автором фундаментальних бібліографічних посібників, зокрема, у галузі
літературно-мистецької “Шевченкіани”.
Основна наукова й організаційна діяльність Ю.О.Меженка пов’язана з
вивченням і пропагуванням української книжки. У 20-ті роки він опублікував
ряд праць, присвячених проблемам національної бібліографії: “Підсумки і
деякі перспективи в українській бібліологічній роботі” (1925), “Теоретичні
передумови організації української бібліографічної роботи” (1926),
“Актуальні питання української бібліографії” (1927), “Державна бібліографія
на Україні і потреби наукової роботи” (1931).
Ю.О.Меженко торкається й спеціальних проблем, зокрема музичної
1
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бібліографії , справедливо вказуючи на занехаяність цієї галузі: “Питання
музичної бібліографії завжди були занедбаними не лише серед фахівців
бібліографів, а навіть серед музик-теоретиків, істориків. Чомусь існує
традиція в історіях музики подавати бібліографію творів про композиторів, а
бібліографії самих музичних творів вважаються зайвими. Списки opus’ів не є
бібліографією – це зрозуміло для кожного2”.
Безумовно, музична бібліографія відтоді широко розвинулась, але
досліджень з питань національної музичної бібліографії вітчизняних учених
ще й досі недостатньо.
Зацікавленість Ю.О.Меженка у з’ясуванні проблем цієї галузі пояснюється
як загальним напрямом його досліджень, так і активною громадською
діяльністю у першому складі президії Музичного товариства ім.
М.Леонтовича (1922).
У цей час як керівник Інституту книгознавства та член Президії
Бібліографічної комісії ВУАН, Ю.О.Меженко розробляв основні принципи
створення всеохопної національної бібліографії – “Україніки”. Вивчення
спадщини Ю.Меженка, її аналіз допомагають розробити й осмислити
сучасниі проблеми національної бібліографії.
У співавторстві з М.Ф.Яшеком учений опублікував бібліографічний
покажчик “Чужемовне письменство в українських перекладах”. У 1930 р. він
склав бібліографію збірок творів Шевченка під назвою “Матеріали до
Шевченкіани за роки 1917-1929”. У різні роки життя Ю.Меженко
повертається до цієї теми. “Шевченкіана” Меженка налічує понад 15 тис.
одиниць видань творів поета і художника, праць про нього та його творчість,
пам’яток народного й ужиткового мистецтва, музичних творів та ін.,
бібліографічні праці про Шевченка.
Проте на шляху плідної праці Ю.Меженка в галузі національної
бібліографії були створені штучні перешкоди. Так, починаючи від 1930 р.,
науковця спіткають нескінченні звинувачення (аж до націонал-фашизму), що
змушує його в 1934 р. залишити Україну й переїхати до Ленінграда, де він
працював у Державній публічній бібліотеці ім. М.Є.Салтикова-Щедріна. Там,
за ініціативою Ю.Меженка та його участю, було створено кілька
фундаментальних бібліографічних посібників: “Библиография периодических
изданий России 1901-1916”, “Библиография русской библиографии”,
написана книжка “Опыт работы по составлению библиографии
периодических изданий России, 1901-1916” (1943).
У 1945 р. Меженко знову повертається до України й спрямовує свої
зусилля на створення національної бібліографії та фонду “Україніка”. На
превеликий жаль, його повернення було коротким, а намічені плани не
вдалося здійснити. Робота, пов’язана з підготовкою бібліографії, припинена,
фонд “Україніки” навіть частково фізично був знищений. В Україні 1947 р.
повторилися обставини 30-х років: чинилися перешкоди на шляху розвитку
національної культури.
А втім спадщина Ю.О.Меженка, що налічує понад 200 праць з багатьох
галузей української культури, не втратила свого значення і в час відродження
1
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національної свідомості та державності. Ідеї Ю.Меженка втілює в життя
сучасний дослідник в галузі національної бібліографії В.Ю.Омельчук.
Інститут української книги НБУ ім. В.І.Вернадського досліджує
теоретичні,
методичні
та
організаційні
проблеми
національного
бібліографічного репертуару, складає бази даних української книги.
Публікація першого (1798–1885) і другого (1886–1900) випусків каталога
“Україномовна книга у фондах НБУ ім. В.І.Вернадського. 1798–1916” – це
часткова реалізація накреслених планів складання національного
бібліографічного репертуару1.
Донедавна бібліографія не була зорієнтована на повноту відображення
матеріалу в загальних реєстраційних працях або на об’єктивність критеріїв
його відбору у численних роботах, спеціалізованих за певною ознакою.
Впродовж багатьох десятиліть цілі періоди нашої вітчизняної історії були
фактично закриті для об’єктивних досліджень.
На даному етапі Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
виконує такі завдання:
формує електронний каталог бібліотеки та базу даних ретроспективної
національної бібліографії України і сприяє їх наступній трансформації у
зведений електронний каталог бібліотек, що є методичними центрами
бібліотечних мереж;
забезпечує доступ до світової наукової інформації на основі
комплектування бібліотеки базами даних на оптичних компакт-дисках і надає
можливість пошуку у віддалених банках даних.
Національна ретроспективна бібліографія має створюватися за окремими
програмами, реалізованими у вигляді системи бібліографічних покажчиків,
котрі виконують функції зведеного каталога. Деякі з них: рукописна книга (у
межах проєкту “Рукописна україніка”); українська книга кириличного друку
XVI–XVII ст.; україномовна книга (1798-1916); книга російською та іншими
мовами, видана на території України, XIX – поч. XX ст.; серія зведених
каталогів нотних, картографічних видань та видань образотворчого
мистецтва; серія “Періодичні видання” (Науково-дослідний центр періодики
на базі ЛНБ ім. В.Стефаника, що готує повний репертуар української
періодики ХIХ–ХХ ст.); зведений каталог книг іноземною мовою, виданих в
Україні; поетапне формування зведеного каталога репертуару зарубіжної
україніки.
Проведені дослідження у галузі національної бібліографії відкривають
подальші перспективи у виведенні української культури у світовий
інформаційний простір.

1
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